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Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen
Årsberättelse 2013
Styrelsen för år 2013 har haft följande sammansättning:
Ordförande Teknisk chef Bo Bäckström, Gävle (nyval)
Vice ordförande. Kongressen beslöt att inte utse vice ordförande utan överlämna detta beslut åt den nya
styrelsen. Styrelsen beslöt att utse Stadsingenjör Jan G Nilsson, Kalmar som vice ordförande.

Ledamöter
Stadsingenjör Allan Almqvist, Malmö (omval)
Förvaltningschef Margaretha Alfredsson, Umeå (omval)
Avdelningschef Ted Eli, Stockholm (omval)
Direktör Jarmo Nieminen, Höganäs (omval)
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Per Johansson, Västerås (omval)
Teknisk chef Kjell Hedenström, Askersund (nyval)

Suppleanter
Stadsingenjör Jan G Nilsson, Kalmar (omval)
Gatudirektör Göran Werner, Mölndal (omval)
EnhetschefSofi Almqvist, Stockholm (nyval)

Styrelsen har till sitt förfogande haft följande funktionärer
Per Olsson, sekreterare och kassör
Christina Andrews, kommunikatör
Håkan Bergeå, kurs- och konferensansvarig
Klas Thorén, kansli- och arkivchef
Inger Sundström och Åke Persson, ansvariga internationella kontakter
Stefan Ljung, redaktör tidskriften Stadsbyggnad
Agneta Sundberg, ansvarig utgivare tidskriften Stadsbyggnad
Kontaktuppgifter till styrelsen och funktionärer finns på KT:s hemsida www.skt.se.

Styrelsens sammanträden
Styrelsen har under året hållit fem styrelsemöten, 2013-01-30, 2013-04-18, 2013-05-15, 2013-09-10 och 201311-29.
Styrelsens förvaltningsutskott FU har genomfört sjutton möten, företrädesvis som telefonmöten, den 2013-0116, 2013-02-10, 2013-02-27, 2013-03-12, 2013-03-26, 2013-04-10, 2013-05-02, 2013-05-07, 2013-05-29, 201306-24, 2013-06-26, 2013-08-20, 2013-09-03, 2013-09-24, 2013-10-14, 2013-11-12 och 2013-11-19.

Protokollen från styrelsens och FU:s sammanträden finns tillgängliga på föreningens hemsida www.skt.se.
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Noteringar utöver verksamheterna som har egna kapitel i årsberättelsen.
• Kanslilokalen.
Den 28januari flyttade kansliet till det med Samhällsbyggarna gemensamma kontoret på Vasagatan 52.
Hyresavtalet sades upp på grund att fastigheten skulle byggas om per den 1:a november. Nya kanslilokaler
behövde därför anskaffas. Olika alternativ utreddes och valet föll på ett kontorshotell på Drottninggatan 33 i
Stockholm, vilket tillträddes den 15 augusti 2013. Kansliet har således flyttats två gånger under verksamhetsårE
vilket medfört extra arbete och kostnader för adressändringar, telefoni, flytt mm.
• Kommunikatör
Under hästen 2012 rekryterades en kommunikatör, Christina Andrews, som tillträdde tjänsten den 2:a januari
2013. Tjänsten har omfattat 80 % av heltid eller 32 timmar per vecka.
• Strategidagar
De årligen återkommande strategidagarna genomfördes i Gävle 28-29 november i Gävle varvid bl. a
verksamhetsplanen för året stämdes av och grunden för verksamhetsplanen 2014 togs fram. Varumärkesarbet
och IT-strategier exemplifierades som underlag för föreningens arbete med dessa frågor.

KT:s hemsida

www.skt.se

Antal besök 2013
Jan
Febr
4834 4425

Mars
4955

April
5646

Maj
5642

Juni
5461

Juli
5706

Aug
5163

Sept
6781

Okt
7185

Nov
6242

Dec
6047

Statistik för 2013
Under 2013 redovisas ovan antal besök per månad.
Totala antalet besök under 2013 är 68 087 st. eller mer än en dubblering jämfört med 2012.
Antalet besökare ökar på senare delen av året.
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Årskongressen och Kommunaltekniska
Utbildningsdagar
KT 2013 1 Stockholm
KT:s årskongress, den 111:e i ordningen, hölls i Stockholm den 10-11 september
på Stockholmsmässan 1 Älvsjö. Den 10 september genomfördes ett styrelsemöte, kommittémöten och
stadgeenligt föreningens årsmöte. Kvällen ägnades åt en välkomstträff för kongressdeltagare och
utländska gäster. Den 11 september var kongresstemat hållbara städer. Moderator var ian Söderström
från SKL. En huvudpunkt för dagen var att Civil och bostadsminister Stefan Attefall presenterade
regeringens arbete med att korta vägen från idé till färdigt hus och därmed skapa bättre förutsättningar
för bostadsbyggande. 1 övrigt behandlades följande programpunkter;
• Malmös väg mot en hållbar framtid beskrevs av Katarina Pelin miljödirektör i Malmö
• Västerås stads arbete med visionen Västerås 2026, processkedjan och medborgardialog, presenterades a
Per johansson, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör.
• Byggkravsutredningens delbetänkande (SOU 2012:86) Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav
genom enhetliga och förutsägbara byggregler föredrogs av Björn Hedlund, Regeringens särskilda
utredare.
• Två förslag från Plangenomförandeutredningen för ett effektivare plangenomförande (SOU 2012:91) och
för en effektivare plan- och bygglovsprocessprocess (SOU 2013:34) föredrogs av Lars Magnusson,
regeringens särskilda utredare
• Så kan vi öka bostadsbyggandet; Åtgärder och exempel på vad byggindustrin kan bidra med beskrevs av
Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier
• Hållbar huvudstad Stockholmsblocket inleddes av Per Ankersjö, Stadsmiljöborgarråd
• En fossilfri huvudstad 2050 inkl fjärrvärme, avfalishantering och energieffektivitet beskrevs av Gunnar
Söderholm, Miljödirektör, Stockholm
• Förtätningsfrågor i huvudstaden. Stockholms stads Översiktsplan syftar till en förtätning och en
utvidgning av innerstaden. Vilka utmaningar innebär detta för byggherrar och planerare presenterades
av Ingela Lindh, VD för Stockholmshem
• Miljardprogram för miljonprogrammet Erfarenheter från Järva och Botkyrka. 1 dialog med invånarna
pågår och planeras stora utvecklingsprojekt i Stockholms ytterom råden Magnus Andersson,
Samhällsbyggnadschef Botkyrka.
—

-
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Kurs- och konferensverksamheten 2013
Kurs- och konferensverksamheten i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen har under 2013 omfattat 7
arrangemang. Totalt har kurs- och konferensverksamheten haft 1130 deltagare, vilket innebär en ökning
med 28 % från föregående års 885 deltagare!
Kurs/konferens
Datum
Stadsbyggnadsdagarna
06-07/2
Gatu kontorsdagarna
21-23/5
Lantmäteridagarna
22-23/5
KT Ledarforum
22-23/10
Mexdagarna
05-06/11
Kommun.Lantmäteridagar 20-21/11
ÅRSKONGRESS 2013
10-11/9

Ort
Nyköping
Skövde
Göteborg
Sigtuna
Nacka
Stockholm
Sthlm Mässan, Älvsjö

Deltagare+Medverkande
131 + 21
= 152
168 + 28
= 196
96 + 31
= 127
31 + 15
=
46
360 + 45
405
87 + 16
= 103
71 + 30 = 101

SUMMA 2013

6 olika orter

TOTALT

14 dagar

=

1130

Samtliga kurser/konferenser visar ett mycket positivt resultat för 2013, totalt sett bättre än 2012, såväl
deltagarmässigt som ekonomiskt. Årskongressens utformning har under året omprövats och genomförts
under en dag med samling kvällen innan ett lyckat koncept.
—

Omsättningen och nettot för utbildningsverksamheten har förbättrats under 2013 och framgår av den
ekonomiska resultaträkningen i årsredovisningen.
Utvärderingen av kurserna har under året haft en systematiserad utformning som möjliggör jämförelser
mellan kurser och mellan år. Kurserna har genomgående fått höga betyg i genomsnitt 4,9 på en 6gradig skala såväl för programinnehåll som praktiskt genomförande.
-

-

Liksom tidigare år har Gatukommittén, Mark- och Exploateringskommittén samt Lantmäterikommittén
haft fasta välkända arrangemang med goda resultat.
Stadsbyggnadskommittén, Kommittén för hållbar samhälisbyggnad och Trafikkommittén har tillsammans
för sjätte året i följd arrangerat konferensen Stadsbyggnadsdagar. Intresset för Stadsbyggnadsdagarna ha
stadigt ökat, och såväl deltagarantal som ekonomiskt överskott har under 2013 kraftigt överskridit
tidigare år.
Några arrangemang har under 2013 skett i samarbete med andra intressenter. Det gäller
Gatukontorsdagarna med Skövde kommun och Stadsbyggnadsdagarna med Nyköpings kommun. Hösten
2012 genomförde också Trafikkommittén ett tredje framgångsrikt samarbete med SKL som
huvudarrangör om Trafik- och gatudriftsdagarna, som förlades till Stockholm.
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Som sammanfattning av kursverksamheten 2013 kan sägas att de numera sex fasta arrangemangen varil
framgångsrika. Målsättningen, som uttalats av föreningens styrelse, är att varje kommitté ska ha minst e
årligt fast arrangemang. Härutöver bör föreningen eftersträva att erbjuda kurser och seminarier i aktuell
ämnen. Målsättningen är att alla medlemmar ska kunna delta i konferenser som omfattar deras
verksamhetsinriktning. Denna målsättning har inte helt uppfyllts under 2013, då bl a bygg- o förvaltning
saknat arrangemang. En fortlöpande kreativ diskussion om föreningens kursverksamhet är därför viktig i
styrelse och kommittéer. En särskild Seminariedag för kurs- och konferensverksamheten genomfördes
därför under våren.
Borlänge i maj 2014
Håkan Bergeå

Stadsbyggnad
Stefan Ljung har varit tidningens redaktör och Agneta Sundberg ansvarig utgivare. Insatserna från
Kommunaltekniska föreningens redaktionsråd har ökat, vilket märks bl a på en breddning av innehållet i
tidningen. De flesta av föreningens kommittéer har medverkat med artikelförslag och förmedling av
artiklar. Redaktionsrådet sammanträder inför varje utgåva av tidningens 6 nummer.
Vi årets utgång bestod redaktionsrådet, förutom ansvarig utgivare och redaktör, av:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sofi Almqvist/Fredrik Nilsson
Anders Bylund
Marianne Cedervall
Anna Lindh-Wikblad
Lotta Lindstam
Alla Back
Ingrid Sundström
Lennart Olsson
Anne Pettersson
Tomas Persson

Gatukommittén
Trafikkommittén
Mark- och exploateringskommittén
Kommittén för hållbar samhällsbyggnad
Chefskommittén
Chefskommittén
Chefskommittén
Bygg- och förvaltningskommittén
Stadsbyggnadskommittén
Lantmäterikommittén

Teman för respektive nummer har varit:
1
2.
3.
4.
5.
6.

Arena/Undertema: Trä
Utemiljö inkl. belysning och grönytor
Kongressnummer, Stockholm, Tema: Hållbara städer
Hållbara städer/energi
Återbruk
Klimat/vatten med fokus på underhåll av investeringar

Artiklar inför kongressen i Stockholm fanns i nr 3. Antalet artiklar med återkoppling från föreningens
övriga konferenser har utökats i förhållande till föregående år.
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Trenden med fler internt producerade artiklar fortsätter att öka. Förra året innebar en halvering av
antalet externa skribenter mot året tidigare. Under 2013 har tidningen innehållit 73 artiklar inki notiser.
Av dessa är ungefär 20 stycken extern finansierade, vilket gör 30 %.
Upplagan är TS-kontrollerad och uppgår till 2 300 ex och når drygt 400 prenumeranter utöver föreningen
medlemmar.
Tillväxttakten på tidningens hemsida och Facebooksida är fortsatt låg. Tidningen marknadsför där i
samband med utgivningsdagen. Det görs även på föreningens hemsida.
Föreningens tidigare leverantör för produktion av tidning, grafisk form och annonsackvisition, Irmér
Medla, sades upp för konkurrensutsättning under hösten 2013. Styrelsen valde mellan en rad anbud ut
Annonssäljarna AB, för produktion, grafisk form och annonsackvisition från och med 1 januari 2014.

Agneta Sundberg
Ordförande i Redaktionsråd
Ansvarig utgivare

Stefan Ljung
Redaktör

Internationellt samarbete
NKS

—

Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté

De kommunaltekniska föreningarna i Norden och Estland samarbetar i en kommitté, Nordisk
Kommunalteknisk Samarbetskommitté, NKS. Kommittén har två möten per år, oftast i
samband med en av föreningarnas årskongress. Föreningarna leder kommitténs arbete i
turordning om två år. Under åren 2012 och 2013 har den norska föreningen, NKF, varit
ansvarig för kommitténs arbete. Den finska föreningen, FAME, leder NKS arbete under 20142015.
Medlemsföreningarna är följande:
NKF Norge (ca 2000 medlemmar)
SATS Island (ca 80 medlemmar)
KTC Danmark (ca 350 medlemmar)
FAME Finland (ca 960 medlemmar)
EAME Estland (ca 110 medlemmar)
SKT(KT) Sverige (ca 1800 medlemmar)
Reglerna för medlemskap varierar mellan länderna, någon förening har bara kommuner som
medlemmar, en annan bara chefer.
-

-

-

-

-

-

NKS-mötet på våren 2013 hölls den 3 juni i Stadshuset i Stockholm med KT som värd.
Höstmötet 1 NKS hölls den 8 november i Reykjavik, Island Samtliga NKS
medlemsorganisationer var representerade vid båda mötena. De deltagande länderna
presenterar vid mötena sina respektive aktuella projekt eller händelser inom
kommunaltekniken. Jämförelser görs också kring arbetsformer och ekonomiska
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förutsättningar i föreningarna. Danmark presenterade vid mötet i Reykjavik den
internationella kommunala miljöorganisationen KIMO, www.kimointernational.org. 1
samband med det mötet, sammanträdde också den särskilda arbetsgrupp, som NKS inrättat,
“planeringskommittén”, med Hallgeir Strifeldt, Alta kommun, Norge, som sammankallande.
Kjell Hedenström är KT:s representant. Gruppen arbetade fram en struktur för sitt arbete
och kommer att sammanställa ländernas olika konstruktioner och erfarenheter kring
kommunsamverkan och utveckla former för ett utvidgat samarbete.
Två möten med NKS planeras under 2014, dels i samband med norska årskongressen 2-4 juni
i Bergen, Norge, dels under hösten i Danmark 3-5 oktober i samband med en KIMO
konferens, som KTC i Danmark är värd för.
Protokoll och annat material från NKS-mötena finns tillgängliga på KT:s hemsida under fliken
N KS.

IFME

—

International Federation of Municipal Engineering

KT är sedan många år medlem i IFME. IFME leds av General Board of Directors, GBoD, där de
f n 18 medlemsländernas utsedda delegater möts. Normalt håller GBoD två möten per år.
Under 2013 hölls möten, dels den 6 april i Charlotte, USA, dels den 7 november i Reykjavik,
Island, med representation från KT vid båda mötena. GBoD-mötena 2014 är förlagda till
Skottland, United Kingdom, den 7 maj april och till Nederländerna/Belgien i slutet på
september.
IFME:s strategiska plan från 2010 reviderades vid mötet i Reykjavik. Diskussionerna som
pågått inom IFME om att tre år är lång tid mellan IFME-kongresserna, ledde till att det
bedömdes möjligt och attraktivt att ha en internationell temakonferens mellan kongresserna
för att skapa ytterligare möjligheter för utbyte mellan IFME:s medlemsorganisationers
medlemmar.
Arbetsgruppen gNAMS (global Network Asset Management Society), som bildades inom
IFME 2012, arbetar vidare med strukturer för finansieringsplanering för underhåll och
förnyelse inom gata, vägar, broar, grönt, VA, byggnader m m. Även utveckling av ISO 55000
standarder pågår. Det bedömdes intressant att ordna workshops i Europa. Det kan vara
intressant för KT:s kommittéer. 1 samband med IFME:s höstmöte 2014 kommer sannolikt en
första temakonferens, med dessa frågor som tema, att hållas.
Arbetet med ett utökat antal medlemsländer i IFME pågår och Island valdes in som nytt
medlemsland vid mötet i Reykjavik. Kontakterna inom IFME öppnar goda möjligheter att
erbjuda KT:s medlemmar erfarenhetsutbyten och medverkan i studieresor, både enskilt och i
grupp. Det diskuteras också om IFME skulle kunna organisera studieresor mellan
medlemsländerna.
IFME:s president/ordförande 2012—2015 är Ross Vincent, från INGENIUM, den
kommunaltekniska föreningen i Nya Zealand. Generalsekreterare är Neil Buchan, Scotland,
och Piet Paantjens, Nederländerna, är kassör. Presidenten för IFME väljs på tre år och
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representerar den organisation, som är värd för IFME:s kommande väridskongress. Den äger
rum 7 11 juni 2015 i Rotorua på Nya Zealand, se hemsidan www.ifme2015.com.
—

Protokoll, nyhetsbrev och övrig information kring IFME finns på KT:s hemsida under fliken
IFME.
Örebro ifebruari 2014
In ger Sundström

Fackkommittéer
Föreningen har under året haft åtta fackkommittéer:
Bygg- och förvaltningskommittén, Chefskommittén, Gatukommittén, Kommittén för hållbar
samhälisbyggnad, Lantmäterikommittén, Mark- och exploateringskommittén, Stadsbyggnadskommittén
och Trafikkommittén.
Nedan redovisas kortfattat årets verksamhet i de olika kommittéerna

Bygg- och Förvaltningskommittéen
Bygg- och förvaltningskommitténs ledamöter under 2013
Ledamot

Kommun

Period

Ansvar

Lennart Olsson
Jarmo Nieminen
Bo Bäckström
Susanne Bovallius
Frank Kärrå

Sundsvall
Höganäs
Gävle
Sollentuna
Göteborg

2012-2013
2012-2017
2013
2010-2015
2011-2016

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Förändringar i kommitténs sammansättning under året
Lennart Olsson lämnade kommittén 2013-04-29. Bo Bäckström ingick i kommittén från
och med årsskiftet och lämnade kommittén under första halvåret.
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Tidpunkter och platser för kommittésammanträden
Kommittén har haft fyra protokollförda sammanträden: 29januari per telefon, 19 februari per telefon, 2
mars per telefon, 25 april i Gävle, 4 juni per telefon, 20 augusti per telefon, 30 september per telefon, 7
november per telefon och 17 december per telefon.

Genomförda kurser och konferenser
Inga kurser eller konferenser i övrigt har genomförts under året, detta främst beroende på att samarbete
med SKL ej blev av och att man är för få ledamöter i kommittén.

Utveckling
Att aktivt arbeta med rekrytering av nya kommittéledamöter så kommitténs målsättning upp-nås och att
framöver samarbeta med SKL i arrangemang av nationella kommunala fastighetsdagar, vidare att utreda
egna arrangemang.

Artiklar i Stadsbyggnad
Kommittén har via ordföranden medverkat i Stadsbyggnads redaktionskommitté. Några artiklar inom
kommitténs område har initierats.

Besvarade remisser
Inga remissvar har avgivits.

Aktiviteter för medlemsrekrytering
Marknadsföring av föreningen har skett samband med ledamöternas deltagande i branschsammankomster. Ingen särskild riktad aktivitet i övrigt har genomförts.

Aktiviteter för omvärldsbevakning
Ledamöterna följer utvecklingen i branschen och har detta som en särskild punkt på dagordningen vid
kommittémötena. Inga specifika aktiviteter i övrigt har genomförts.

Genomförda studieresor
Kommittén har besökt Gävle och gjorde studiebesök i Gävle Strand och Teknikparken, samt ett mycket
uppskattat besök på Gavle Fastigheter.

Insatser för KT:s hemsida
Ingen speciell insats utöver uppdatering har genomförts.

Mentorverksamhet och övrigt
Ingen mentorverksamhet har genomförts och inget övrigt att rapportera.
Höganäs februari 2014
farm o Nieminen viceordfärande
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Chefskommittén
Kommitténs ledamöter under 2013:
Lotta Lindstam, Västerås stad, ordförande
Alla Bäck, Stockholms stad, sekreterare
Erling Alm, Ystad och Miljödomstolen i Växjö
Sten-Åke Bylund, Uppsala universitet
Marianne Christiansen, Hallsbergs kommun
Bengt Andrén, Uppsala kommun
Lars Hågbrandt, Katrineholms kommun
Göran Persson, Karlshamns kommun
Inger Sundström, Sundström Konsult AB, Örebro
samt adjungerad Ann—Sofie Eriksson, SKL Stockholm
och senior advisor Klas Thorén, Stockholm
Kontaktuppgifter till kommitténs ledamöter finns på KT:s hemsida www.skt.se.

Förändringar i kommitténs sammansättning under året:
Marianne Christiansen, förvaltningschef för teknik- och planförvaltningen i Halisbergs kommun avgick ur
kommittén under året.

Tidpunkt och platser för kommittésammanträden
Kommittén har under året hållit 11 protokollförda sammanträden, den 11 februari, 12 och 24 april, 8, 15
och 29 maj, 21 augusti, 10 september, 1 och 23 oktober samt den 22 november. Fyra möten hölls som
telefonmöten, tre hölls i Västerås, två i Stockholm samt ett i vardera Uppsala och Sigtuna.

Genomförda kurser och konferenser
Kommittéarbetet under året har i huvudsak färgats av arbetet med Ledarforum, en förhoppningsvis årlig
konferens för chefer och ledare inom det kommunaltekniska området. Ett pilotseminarium hölls i Örebro
den 4 mars, då ett drygt tiotal “piloter” träffades tillsammans med en processledare och skapade
temaförslag och ramar för en kommande ledarskapsutbildning. De första Ledarskapsdagarna, med
namnet KT:s Ledarforum, hölls i Sigtuna 22-23 oktober. Ett 50-tal deltagare och medverkande deltog från
lunch till lunch. Dagarna innehöll föredrag och grupparbeten i fyra teman: Ledarskap i politiskt styrd
organisation, Attraktiva arbetsgivare, Framgångsrik samverkan och Etik-moral. En positiv kursutvärdering
inspirerar kommittén att arbeta med en fortsättning.

Artiklar i Stadsbyggnad
Ordförande och/eller sekreterare är kommitténs representanter till tidningen Stadsbyggnad. Någon av de
två eller annan utsedd i kommittén, har deltagit i redaktionsrådets möten.
Chefskommittén har under året ansvarat för sju artiklar i Stadsbyggnad inom sitt ansvarsområde. Till det
kommer några artiklar som enskilda kommittéledamöter ansvarat för inom sina respektive
specialistområden.
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Besvarade remisser resp. Aktiviteter för medlemsrekrytering
Inga aktiviteter under året. Medlemsrekryteringen har begränsats sig till de personliga kontakter
kommittéledamöterna har tagit.

Aktiviteter för omväridsbeva kning
1 arbetet med Ledarforum ingår omväridsbevakning, något som diskuterats kontinuerligt vid kommitténs
möten.

Mentorsverksamhet
Till kommitténs ansvarsområden hör mentorsverksamheten inom KT. Under året har kommittén beskrivit
utrett och bedömt mentorsverksamheten. Ett förslag lämnades till styrelsen under hösten, som skulle
innebära att mentorsverksamheten tar paus. Förslaget är att texten på hemsidan om mentorsverksamhe
utvecklas med inriktning “samtalspartner”. Kompetensutbytet inom KT är mycket viktigt och har sin grun
i föreningens syfte. Detta föreslås beskrivas på KT:s hemsida under en ny flik “Samtalspartner”. Även
mentorsverksamhetens historik och bakgrund föreslås tas med på hemsidan.

Studieresor
Kommittén har inte genomfört någon egen studieresa under året. Bland kommitténs uppdrag finns också
att utreda intresset för studieresor av hög kvalitet. Diskussioner har förts, men inget har konkretiserats
under året.

Insatser för KT:s hemsida
Förutom mentorsverksamheten, som beskrivs under eget avsnitt, läggs Kommitténs anteckningar ut på
föreningens hemsida.

Övrigt
Inget att rapportera.
Västerås ifebruari 2014
Lotta Lindstam, Alla Bäck och In ger Sundström

Gatukommittén
Kommitténs ledamöter under 2013
Ledamot, kommun, ansvar
Hans Andersson, Skellefteå, ordförande
Tommy Karlqvist, Örebro, vice ordförande
Ingrid Persson, Malmö, sekreterare
Sofi Almqvist, Stockholm,
Håkan Bergeå, Borlänge,
Per Olsson, Göteborg, ansv. mot KT:s hemsida

Ted Eli, Stockholm
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Göran Gabrielsson, Luleå
Anna Möller, Skövde, utbildningsansvarig
Fredrik Nilsson, Motala, ansv. mot Stadsbyggnad.
Ulrika Appelberg, Sveriges Kommuner & Landsting, adj. ledamot
Thomas Eriksson, Trafikverket, adj. ledamot

Förändringar i kommitténs sammansättning under året
Under året har Sofi Almqvist, Stockholm, och Tomas Eriksson, Trafikverket, adj. ledamot lämnat
kommittén. Nygammal ledamot är Eva Jonsson, Bergslagens kommunalteknik som återvänder till
gatukommittén efter några år med andra uppdrag.

Tidpunkter och platser för kommittésammanträden
Kommittén har under året haft fyra protokollförda sammanträden, Västerås den 21 mars, Skövde den 25
maj, Älvsjö den 10 september samt Västerås den 11 november.

Genomförda kurser och konferenser
2013 års upplaga av kommitténs årliga Gatukontorsdagar (GK 2013) genomfördes den 21-23 maj med
Skövde som värdkommun och i samarbete med Sveriges Kommuner & Landsting. Arrangemanget blev
uppskattat av de ca 200 deltagarna. 1 utvärderingen fick arrangemanget betyget 5,03 och programmet
4,73 (på en 6-gradig skala).
Syftet med Gatukontorsdagarna, forum för stadsmiljö, är att visa upp kommunaltekniska lösningar,
arbetssätt och visioner och samtidigt utveckla den sociala kontakten mellan landets kommunaltekniker.
Under Gatukontorsdagarna fick deltagarna höra på inspirerande och utvecklande föredrag under olika
teman som Det gröna Skövde, Dagvatten, Cykel, Nedskräpning, lnfrastrukturplanering från nationella och
regionala planer till kommunernas verksamhet samt Nya sätt att samarbete. 1 samband med konferensen
delade Cykelfrämjandet ut pris till Årets cykelfrämjarkommun 2013 som blev Malmö för tredje gången 1

rad..
Gatukommittén har också under året planerat 2014 års Gatukontorsdagar, forum för stadsmiljö,
tillsammans med kolleger i Västerås.
-

Artiklar i Stadsbyggnad
Gatukommitténs medverkan i tidningen Stadsbyggnad samordnas genom Fredrik Nilsson.

Förnyelse i anläggningsbranschen
Kommittén har under året fungerat som referens vad gäller Förnyelse 1 Anläggningsbranschens (FIA)
arbete för att få fler kommuner engagerade att verka för att få mer anläggning för pengarna.

Aktiviteter för medlemsrekrytering
Kommitténs rekryteringsinsatser har främst skett i samband med Gatukontorsdagarna.

Aktiviteter för omväridsbevakning
Kommitténs adjungerade ledamot Ulrika Appelberg, Sveriges Kommuner & Landsting har förmedlat
rapporter och värdefulla omvärldsiakttagelser vid kommittémötena som underlag för utbildningsinsatser.
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Studieresor
Ingen studieresa detta år.

KT:s hemsida
Kommitténs ansvarige för KT:s hemsida Per Olsson, har rapporterat förändringar för hemsidan till
föreningens webbredaktör.

Övrigt
Genom att kommittén består av representanter för såväl Sveriges Kommuner och Landsting som
Trafikverket har för kommittéarbetet värdefulla informations- och meningsutbyten i olika frågor kunnat
ske. Omvärldsbevakning och synpunkter från föreningens medlemmar mottas också med stor
tacksamhet.
Skellefteå, februari 2014
Hans Andersson
Ordförande i Gatukommittén

Kommittén för hållbar samhälisbyggnad
Ledamöter under 2013
Under året har kommittén bestått av Royne Söderström, Kompetensspridning i Umeå AB, Agneta
Sundberg, Blekinge tekniska högskola, Göran Lundberg, Sweco, Kerstin Blom Bokliden, SKL, Helena
Olsson, Vectura, Anna Lindh Wikblad, Luleå kommun, Susanne Carlsson, Borås kommun, Viveka Sohlén,
Gävle kommun och Mats Dryselius, Nyköpings kommun och Andreas Severinsson, Göteborg Stad.
-

Förändringar i kommitténs sammansättning under året
Under året rekryterades Andreas Severinsson (Göteborg). Mats Dryselius (Nyköping) och Royne
Söderström (Umeå) avgick i december.

Möten under året
Under 2013 hölls 7 möten varav 5 via telefon. De två träffarna hölls i Stockholm den 26 april samt i
samband med årskongressen den 10 september. En förberedande verksamhetsplanering gjordes av en
del av kommittén i samband med strategidagarna i december. Samtliga möten är protokollförda.
Särskilda telefonmöten med representanter från kommittén har hållits för planeringen av
Stadsbyggnadsdagarna.

Genomförda kurser och konferenser
Stadsbyggnadsdagarna 2013 hölls i Nyköping den 6-7 februari och genomfördes tillsammans med
Stadsbyggnadskommittén och Trafikkommittén. Ca 120 personer deltog och konferensen fick bra betyg a
deltagarna. Årets Stadsbyggnadsdagar gick vidare på temat hållbarhet och lyfte i år fram hur vi ska tänka
kring våra befintliga strukturer. Hur ska vi tänka och göra för att få våra städer att bli mer hållbara ur alla
aspekter; social, ekologisk och ekonomisk?
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Artiklar 1 Stadsbyggnad
Kommittén har haft representation i redaktionsrådet och bidragit med uppslag till artiklar.

Aktiviteter för med lemsrekrytering
Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. 1 huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till
de som deltagit vid våra konferenser.

Genomförda studieresor
Ingen studieresa har genomförts under året.

Besvarade remisser
Ingen aktivitet under året.

Aktiviteter för omväridsbevakning
Omvärldsbevakning sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de ordinarie kommunalt
uppdragen. Omvärldsbevakning och trendspaning är en fast punkt på dagordningen vid samtliga möten.

Mentorsverksamhet
Ingen aktivitet under året.

Insatser för KT:s hemsida
Kommitténs anteckningar läggs ut på föreningens hemsida.

2014-05-13
Anna Lindh Wikblad
Från 2014 ordförande i kommittén för hållbar samhällsbyggnad

Lantmäterikommittéen
Kommitténs ledamöter under 2013
Lantmäterikommittén har 12 ledamöter samt en adjungerad ledamot från Sveriges kommuner och
landsting.

Ledamot
Jan G Nilsson
Annika Karlsson
Johan Tibell
Liselott Skoug
Åsa Kallin
Tomas Persson

Kommun
Kalmar
Bengtsfors
Göteborg
Malmö
Örnsköldsvik
Västerås

Ulf Lademyr

Avesta

Period
Ansvar
Arrangemang
2006-2014 Ordf.
KT
2009-2013
Gbg
2010-2013
Gbg
2010-2014
Gbg, samk. Gbg
2011-2015 Sekr.
Sthlm,
2011-2015 Stadsbyggnad Gbg
och hemsidan
2012-2016 V. ordf.
Sthlm
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Fredrik Ekefjärd
Yvonne Mickels
Helena Trönell
Jan Eriksson

Skellefteå
Sandviken
Göteborg
Stockholm

Mattias Berggrund

Umeå

2012-2016
Sthlm, smk Sthlm
2012-2016
Sthlm
2013-2017
Gbg
2013-2017 Stadsbyggnad Sthlm
och hemsidan
2013-2017
Sthlm

Marianne Leckström, Sveriges kommuner och landsting är adj. ledamot.

Valberedning
Lantmäterikommittén har en egen valberedning som nominerar nya ledamöter till
Kommittén.
Allan Almqvist
Lars Malmstål
Göran Norberg

Malmö
2011-2015
Järfälla
2011-2015
Örnsköldsvik 2011-2015

sammankallande

Förändringar i kommitténs sammansättning under året
Vid de Kommunala Lantmäteridagarna i Stockholm i november 2013 valdes Eva Rannestig, Helsingborg,
och Lennart Moberg, Karlstad in i kommittén fr.o.m. 2014. Dessutom skedde ett fyllnadsval så att Johan
Tibells mandatperiod förlängdes t.o.m. 2014. Yvonne Mickels och Annika Bengtsson lämnar kommittén
vid kommande årsskifte.

Tidpunkter och platser för kommittésammanträden
Kommittén har haft två protokollförda sammanträden under året. Ett möte i Göteborg i anslutning till
Lantmäteridagarna och ett möte i Stockholm i anslutning till Kommunala Lantmäteridagarna. Förutom
dessa ordinarie sammanträden har kommitténs olika planeringsgrupper haft ett stort antal
telefonsammanträden och underhandskontakter för planering och genomförande av årets
konferensprogram och övriga verksamhet.

Genomförda kurser och konferenser
Kommittén arrangerade Lantmäteridagar i Göteborg den 22 23 maj samt Kommunala lantmäteridagar 1
Stockholm den 20 21 november. Båda tillfällena var välbesökta.
-

-

Besvarade remisser
Inga remissvar har avgetts under året.

Aktiviteter för medlemsrekrytering
Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. 1 huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till
de som deltagit vid våra konferenser utan att vara medlemmar.
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Aktiviteter för omväridsbevakning
Omvärldsbevakningen sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de ordinarie
kommunala uppdragen med återföring till medlemmarna i huvudsak via KT:s olika utbildningsaktiviteter.

Artiklar 1 Stadsbyggnad
Insatser för KT:s hemsida
Inga insatser förutom rapportering till föreningens sekreterare om planerade konferenser och
ändringar i kommitténs sammansättning av ledamöter.

Övrigt
Jan Eriksson och Jan G Nilsson deltog i I<ommunal-Tekniska föreningens temadag om utbildningsfrågor.
Kalmar 1januari 2014
Jan G Nilsson

Mark- och exploateringskommittén
Mark- och exploateringskommitténs ledamöter under 2013
Under året har kommittén bestått av Marianne Cedervall, Norrköping, Katarina Bröms, Jönköping, Irene
Bellman, egen, Lars Carlsson, Kristianstad, Tommy Andersson, Halmstad, Thord Tärnbrant, Karlstad,
Stefan Sköldén, Nykvarn, Staffan Sjöström, Umeå, Birgitta Gustafsson, Örebro, Karin Sterte, Helsingborg,
Kerstin Enaeus, Västerås, Janette Beck, Sotenäs, Patrik Larsen, Skellefteå och Ulf Crichton, Nacka. Olof
Moberg, Sveriges Kommuner och Landsting har varit adjungerad ledamot.

Förändringar i kommitténs sammansättning under året
Inga förändringar av kommitténs sammansättning har skett under året.

Tidpunkter och platser för kom mittésammanträden
Årets upptaktsmöte hölls i Stockholm den 25januari. 1 samband med mötet gjordes ett studiebesök i
Norra länken och Hagastaden i Stockholm.
Den 24 maj sammanträdde kommittén i Kristianstad, och den 10 september sammanträdde kommittén i
samband med KTdagarna i Älvsjö.
Kommittémöte hölls också i samband med MEX-dagarna i Nacka den 4 november. Därutöver har 6
telefonmöten genomförts. Lilla gruppen bestående av Ulf, Stefan och Patrik har genomfört ett flertal
möten och telemöten inför planeringen av Mex-dagarna.

17

Genomförda kurser och konferenser
Flera kommittémedlemmar deltog på KT-dagarna i Älvsjö den 10-11 september.
Årets Mex-dagar hölls i Nacka den 5-6 november med rekordstort deltagande på 405 personer. Under
dagarna hölls föredrag om Slussens ombyggnad, Nacka bygger stad och Förbifart Stockholm. Vidare
behandlades frågor om buller i planeringen, dagvatten och markanvisningar samt fallgropar 1 konsultavt

Artiklar i Stadsbyggnad
En artikel har varit införd i Stadsbyggnad under året. Den handlade om 2012 års Mex-dagar

Besvarade remisser
Kommittén har inte formellt besvarat några remisser under året. Flera av kommittéledamöterna har doci
varit aktiva under året. De flesta av kommittémedlemmarna har besvarat remisser på pågående statliga
utredningar från deras egen kommun. Kommittén har även lämnat synpunkter via SKL.

Aktiviteter för med lemsrekrytering
Ingen organiserad aktivitet har genomförts men styrelsemedlemmarna tar de tillfällen som ges att
inspirera till medlemskap i föreningen. Vid Mex-dagarna uppmanades deltagarna av ordförande att gå
med i föreningen. Studentinbjudningarna till Mex-dagarna kan också sägas vara ett led i rekryteringen.

Aktiviteter för omväridsbevakning
Ingen organiserad omväridsbevakning har genomförts under året inom ramen för kommitténs uppdrag.
Studieresan till Barcelona och studiebesök i bl a Norra länken, Hagastaden och Kristianstad under året kai
dock sägas vara del i omväridsbevakningen.

Mentorsverksam het
Ingen aktiv mentor-adept-relation finns inom kommittén inom ramen för KT:s verksamhet. Några av
kommittémedlemmarna har dock fungerat som, och fungerar f n som, mentor för student eller yngre
förmåga.

Studieresor
En studieresa genomfördes under året till Barcelona 3-5 oktober. Kommittén besökte Barcelona stad och
tog del av omvandlingen av en stadsdel från industri till bostadsområde. Vidare gjordes studiebesök på et
sopsugsan läggning och bullerfrågor diskuterades med Barcelona stads miljökontor.
Kommittén besökte Kristianstad den 24 maj och fick ta del av arbetet med att bygga nytt stadshus och eli
besök gjorde på Naturum Vattenriket.

KT:s hemsida
Föredragen från MEX-dagarna har lagts ut på hemsidan. På hemsidan finns också protokoll från
kommitténs möten under året.
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Övrigt
Vid KT:s strategidagar 28-29 november i Gävle deltog Ulf Crichton och Marianne Cedervall.
Ulf Crich ton
Ordförande

Stadsbyggnadskommittén
Kommitténs ledamöter under 2013
Ledamot
Anne Pettersson
Ulrika Jansson
Benny Hunemark
Agneta Niklason
Margaretha Åslund
And reas Lidholm
Kalle Alexandersson
Helena Johansson

Kommun
Period
Ansvar
Örebro
2008Ordförande
Arboga
2010Vice Ordförande
Nässjö
2001- 2013
Ljusdal
2012Sekreterare
Falun
2000Lerum
2009Kristinehamn20l3Sollentuna 2013-

Förändringar i kommitténs sammansättning under året
Kommittén fortsatte det förnyelsearbete och de insatser som påbörjades under 2012 med bl.a.
nyrekrytering av medlemmar till kommittén. Nytillträdda medlemmar 2013 är Kalle Alexandersson och
Helena Johansson. Benny Hunemark och Andreas Lidholm avgick ur kommittén under 2013. Vi uppfyller
föreningens mål med att ha medlemmar i kommittén under 35 år.
Under 2013 pågick samarbetsdiskussioner med kommittén för Hållbar Samhälisbyggnad.
Stadsbyggnadskommittén beslutade att fortsätta i egen regi, men ser möjligheter med gemensamma
möten och samarbeten med andra kommittéer.

Tidpunkt och platser för kommittésammanträden
Kommittén har under 2013 haft 4 möten, 7 februari i Nyköping, 26 april i Stockholm, 10 september i
Stockholm och 25 oktober i Falun. Planerat möte i juni blev inställt pga för få deltagare. Kommittén har
funnits representerad på föreningens styrelsemöte 14-15 maj i Uppsala samt på strategidagar i Gävle 2829 november. Utöver detta har vi haft regelbunden kontakt via e-post.

Genomförda kurser och konferenser
Med temat; Hur gör vi staden hållbar? hölls Stadsbyggnadsdagarna i Nyköping 6-7 februari, som ordnade
tillsammans med kommittén för Hållbar utveckling och Trafikkommittén. Det gemensamma arbetet med
att hitta spännande föredragshållare har gett bra betyg.
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Artiklar i Stadsbyggnad
Representant i redaktionsrådet är vakant. Ordföranden har medverkat under 2013. Kommittén har
bidragit med uppslag, initierat och författat ett flertal artiklar.

Besvarade remisser
Kontakt har hafts med Jerker Söderlind, Stadsliv AB och kommittén har bidragit muntligen med tankar
kring kommande forskning. Kommittén är engagerad och tar tagit del av remisser från regeringen
beträffande förändringar i Plan- och Bygglagen.

Aktiviteter för medlemsrekrytering
1 huvudsak har rekryteringsarbetet till föreningen koncentrerats till dem som deltagit vid
Stadsbyggnadsdagarna. Vi använder oss också av kontakter på våra arbetsplatser.
Utöver detta har medlemmar i kommittén kontaktat kollegor i andra städer för att få dem att bli
medlemmar i kommittén.

Aktiviteter för omväridsbevakning
Omvärldsbevakning sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de ordinarie kommunal;
uppdragen. Omväridsbevakning görs också genom att vi reser på möten till varandras städer.

Mentorsverksamhet
Inget att rapportera.

Genomförda studieresor
Idéplanering för studieresa har påbörjats.

Insatser för KT:s hemsida
Ordföranden har rapporterat förändringar till webredaktör.
Örebro 1januari 2014
Anne Pettersson

Trafikkommittén
Kommitténs ledamöter var vid slutet av 2013:
Anders Bylund, ordf.
Anna Kero
Magnus Ribbing
Ann Storvall
Henrik Söderström
Kristina Hörnqvist
Helena Werre

Luleå
Örebro
Kungsör
Luleå
Stockholm
Västervik
Gävle
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(U

Maria Brodde Makri
Hossein Ashouri
Petter Skarin
Hanna Lamberg
Patrik Wirsenius
Elin Sandberg

Malmö
Malmö
Eskilstuna
Haninge
SKL
Trafikverket

Förändringar under året 1 kommittén
Hanna Lamberg, tidigare SKL, jobbar nu på Haninge kommun och valdes in i kommittén som
kommunrepresentant därifrån.
Nya i kommittén under året har också blivit Hossein Ashouri från Malmö och Petter Skarin från Eskilstuna
Dahrmesh Shah slutade under året på Göteborgs kommun och lämnande därför kommittén. Han har
ännu inte blivit ersatt med någon från Göteborg.
Christine Sisell slutade under året på SKL och nu är Patrik Wirsenius ensam som adjungerad till kommittéi
från SKL.

Kommittésammanträden under året
Kommittén har haft tre möten under året. Ett i Stockholm, ett i Malmö och ett kortare i samband med
årskongressen i Älvsjö. 1 samband med Stockholm- och Malmöbesöken gjordes studiebesök på flera
kommunaltekniska projekt i respektive kommun. Därtill kommer några telefonmöten.

Kurser och konferenser under 2013
1 februari arrangerades Stadsbyggnadsdagarna i Nyköping tillsammans med Stadsbyggnadskommittén ocl
Kommittén för hållbart samhälisbyggande.
Kommittén samverkade också med SKL i planeringen inför Trafik- och gatudriftdagar i Stockholm i
mån adsskiftet september-oktober. Kommittén höll också i några seminarieblock under den konferensen.

Artiklar i Stadsbyggnad
Trafikkommittén har initierat ett flertal artiklar under året.

Medlemsrekrytn ing
Medlemsrekrytering till KT pågår kontinuerligt när tillfälles ges att berätta om föreningen och dess syfte
samt marknadsföra de konferenser som är aktuella.
En ambition finns att utöka kommittén med någon/några ytterligare ledamöter för att bredda nätverket
och öka förutsättningar för meningsfulla möten.
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Medlemmarna
Antalet medlemmar vid årsskiftet 2012/2013 var 1742 st. varav kvinnor 654 st. (38 %) och män 1088 st.
(62 %). Vid utgången av 2013 var antalet medlemmar 1 795 st. varav 728 var kvinnor och 1067 var män.
Antalet medlemmar i föreningen har således ökat under året med 53 st (3 %).
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Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen
Organisationsnummer 802001-8001
Årsredovisning 2013

Resultatredovisning
Verksamhetsåret 2013
2013-01-01 2013-12-31
-

Föreningsverksamhet
Intäkt

Kostnad

Resultat

Administration
01 Medlemsavgifter
04
05
06
02

Personal, Lön Christina Andrews
Centraladministration
Kostnader i samband med flytt
Styrelse & FU

420 504

3 662

-16 538
-443
-575
-83
-75

556
562
707
867

403 966
-443
-571
-83
-75

556
900
707
867

09 Strategidagar 2013
10 Strategidagar 2012

-45 961
-3 814

-45 961
-3 814

20 IFME
21 Nord. Samarb. Kom.

-74 340
-56 312

-74 340
-56 312

Kongresser
33 KTU2O13
34 KTU 2014

119550

-154911
-3 766

-35361
-3 766

Resultat Föreningsverksamhet

543 716 -1 534 334

-990 618
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Näringsverksamhet
Intäkt
40 Näringsverksamhet

Kostnad

301 528

Resultat
301 528
301 528

Kommittéverksamhet
11
12
13
14
15
16
18

Bygg- och Förvaitningskommittén
Chefskommittén
Gatukommittén
Kommittén för Hållbar Samhällsbyggnacl
Lantmäterikommittén
MEX-kommittén
Trafikkommittén

-11
-8
-1
-2
-9
-83
-1

006
627
593
565
571
016
283

-11 006
-8 627
-1 593
-2 565
-9 571
-83 016
-1 283

-117 661

-2250
-2000
-71853

-2250
-2000
-14153

-18403

-34725
-140272
-161124
-149361
-202019
-102 013
-120844
-44 800

30505
-53772
-39124
-86761
-104619
-19 213
-120844
-44 800
0

-438629

Stadsbyggnad 2012
64 STB 2012
65 STB 2012
66 STB2O12

,nr4
,nr5
,nr6

57700

Stadsbyggnad 2013
STB2O13,admopren
STB2O13
,nrl
STB 2013
,nr2
STB2O13
,nr3
,nr4
STB 2013
nr 5
STB 2013
,nr6
56 STB 2013
60 STB Hemskia 2013
67 Friexkampanj
50
51
52
53
54
55

,

65230
86500
122000
62600
97400
82 800

Kursverksamhet 2013
70
71
72
73
74
75
76

Kursadministration
Stadsbyggnadsdagar 2013
Lantmäteridagar (våren) 2013
Gatukontorsdagar 2013
MEX-dagar 2013
Kommunala Lantmäteridagar 2013
Chefsdagar 2013

Kursverksamhet 2012

532 800
361 520
704 480
1381780
347 600
136 000

-53 864
-337 047
-275 582
-417 280
-1046099
-246 922
-130 002

-53
195
85
287

864
753
938
200

335681
100 678
5 998

957 384

82 Lantmätericiagar (våren) 2012
83 Gatukontorsdagar 2012

-7 462
-3 081

-7 462
-3 081

-10 543

-141 518
0

-141 518
0

-141 518

4 339 938 -3 807 780

532 158

88 KT Hemsida
89 Matrikel

Näringsverksamhet
Resultat

Kapitalförvaltning
90
91 Aktieutdeln & förvaltningskostnader
92 Räntor

265 827
33 796

0
-478

265 827
33 318

299 623

-478

299 145

69 064

69 064

299 145

Kapitalförvaltning
Resultat

Avskrivningar
93 Avskrivningar

Återföring periodiseringsfond

69 064

Skatter
xx Årets skatt
yy Gamla skatter

0
0

Summa

0

Resultat 2013
Efter avskrivningar och skatt
Föreningsverksamhet
Näringsverksamhet
Kapitalförvaltning

543716 -1534334

-990618

4 339 938 -3 807 780

532 158

299 623

-478
25

299 145

fl

Upplösning periodiseringsfond
Skatt

Summa

69064

69064

0

0

5 183 277 -5 273 528

-90 251

Bokslutskommentar till Verksamhetsåret 2013.
Under året har redovisats engångskostnader i form av flyttning av kansliet
och arvoden för funktionär som skulle belastat tidgare versksamhetsår.
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Årsredovisning 2013
Balansräkning per den 31 december2013
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
Skattekonto
Skattefordran
Interimsfordringar

2 824 783 kr
kr
kr
kr

2 824 783 kr

Änläggningstillgångar
Aktier

2936477kr

2936477kr

-

-

-

Summa omsättnings- och anläggningstillgångar

5 761 260 kr

Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Redovisningskonto för moms
Källskatt & sociala avgifter
Övriga intirimsskulder

-

-

-

457 447,75 kr
54503,00kr
210 670,00 kr
17 198,00 kr
15 000 kr

Eget kapital
Från2Ol2

160 077 kr

-

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond Tax-14

6011588kr

-

Årets resultat

kr

90 252 kr

Summa skulder och eget kapital

-
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5 761 260 kr

Svenska Komm una!-Tekniska Föreningen
Org. Nr 802001-8001

Årsredovisning 2013
Värdepappersförteckning per 2013-12-31
Föreningens värdepappersportfölj bestod vid årsskiftet 2013-12-31 av följande:
Verkstadsindustrin
ABB
ERICSSON, Serie B
SCANIA AB, Serie A
SKF AB, Serie B
VOLVO AB, Sena A
VOLVO AB, Sena 8

Antal
2 236,00
14 763,00
976,00
1 200,00
7 325,00
11 650,00

Kurs
170,00
78,50
122,00
168,70
84,50
84,45

Värde
380 120,00
1 158 895,50
119 072,00
202 440,00
618 962,50
983 842,50

1 116,00

383,00

427 428,00

5 000,00

296,20

1 481 000,00

900,00
965,00

72,85
53,55

65 565,00
51 675,75

800,00

131,40

105 120,00

14 282,00
153,00
1 809,64
6 671,63

84,80
79,90
286,33
154,91

1 211 113,60
12 224,70
518 152,34
1 033 528,92

Kemi och Läkemedel
ASTRAZENECA PLC
Handeisföretag
Hennes & MAURITZ AB, Serie 8
Tjänsteföretag
TELE2 AB, Serie 8
TELIASONERA AB
Fastighet & Bygg
SKANSKA AB Serie B
,

Bank, Finans & Försäkring
SEB, Serie A
SEB, Serie C
Nordea International Fund Sekura A
Nordea International Fund Likv.invest A

8 369 140,81
Föreningens värdepappersportfölj, som är deponerad hos NORDEA BANK AB var
31 december 2013 värd 8 369 140,81 kronor

Göteborg i mars 2014

Per Olsson
Kassaförvaltare
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Revisionsberättelse
Till årskongressen Svenska Kommunal Tekniska Föreningen, org. nr 802001-8001
-

Rapport om årsbokslutet
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Svenska Kommunal
Tekniska Föreningen för år 2013.
-

Styrelsens ansvar för årsbokslutet
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut
och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är
nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår
revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För
den godkända revisorn innebär detta att han eller hon utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den god
kända revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi
sionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar
årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefat
tar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis
ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsbokslutet.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Svenska Kommunal
Tekniska
Föreningen för är 2013.
-

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvalt
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfnhet har vi utöver
vår revision av årsbokslutet granskat väsenthga beslut, åtgärder
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Vi tillstyrker att årskongressen beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den
KPMGAB

Elisabeth Mårsell
Godkänd revisor

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med
bokföringslagen.
Vi tillstyrker därför att årskongressen fastställer resultaträkning
en och balansräkningen.
Ovriga upplysningar
Revisidnen av årsbokslutet för år 2012 har utförts av en annan
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 14 maj
2013 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsbokslutet.

Föreningsvald

2014

/
Leif es fsson /
Föreningsvald »visor

