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Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera årskongressens protokoll
Frågan om årskongressen utlysts i behörig ordning
Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2011
Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2011
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2011
Beslut om dispositioner enligt fastställd resultat- och balansräkning
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret 2011
Val av föreningens ordförande och vice ordförande samt övriga styrelseledamöter och
suppleanter för verksamhetsåret 2013
Val av två revisorer jämte en suppleant för verksamhetsåret 2013
Val av valnämnd och valnämndens sammankallande för verksamhetsåret 2013
Fastställande av medlemsavgifter för individuella medlemmar verksamhetsåret 2013
Styrelsen föreslår oförändrat 250 kronor för individuella medlemmar
Behandling av ärenden framlagda av styrelsen och av ärenden, anhängiggjorda av enskild
medlem genom skriftlig anmälan senast fyra månader före årskongressen
Utdelning av utmärkelsen Årets Kommunaltekniker
Utdelning av utmärkelsen Årets Kommunaltekniska Projekt
Övriga frågor
Inga ärenden har anhängiggjorts av enskild medlem
Frågan om plats för nästa två årskongresser
Beslut om plats för årskongressen 2013
Styrelsen föreslår Stockholm
Beslut om plats för årskongressen 2014
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Svenska Kommunal -Tekniska Föreningen
Årsberättelse 2011
Styrelsen för år 2011 har följande sammansättning:
Ledamöter:
Inger Sundström, Örebro
ordförande
Allan Almqvist, Malmö
vice ordförande
Margaretha Alfredsson, Umeå
Bo Bäckström, Gävle
Ted Ell, Stockholm
Jarmo Nieminen, Höganäs
Agneta Sundberg, Stockholm/ Karlskrona

Suppleanter:
Kjell Hedenström, Askersund
Jan G Nilsson, Kalmar
Göran Werner, Mölndal
Styrelsen har till sitt förfogande följande funktionärer:
Per Olsson, sekreterare och kassör
Arne Ransgård, medlemssekreterare och redaktör föreningens hemsida
Håkan Bergeå, kurs- och konferensansvarig
Klas Thorén, kansli- och arkivchef
Inger Eliasson, kansliföreståndare
Åke Persson, ansvarig internationella kontakter
Barbro Larson, redaktör tidskriften Stadsbyggnad
Agneta Sundberg, ansvarig utgivare tidskriften Stadsbyggnad
Kontaktuppgifter till styrelsen och funktionärer finner du på KT:s hemsida www.skt.se.

Styrelsen har under året hållit 5 sammanträden, den 11 februari i Stockholm, 11 april telefonmöte, den 2627 maj i Kalmar, 6 september i Linköping samt den 2 december i Västerås.
Förvaltningsutskottet, FU, har under 2011 hållit 14 protokollförda sammanträden, samtliga telefonmöten:
10 januari, 31 januari, 17 mars, 27 mars, 11 maj, 17 augusti, 29 augusti, 14 september, 25 oktober, 25
oktober, 10 november, 20 november, 9 december och 29 december.
Protokollen från styrelsens och FU:s sammanträden finns tillgängliga på föreningens hemsida www.skt.se
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Utöver verksamheterna som har egna kapitel i årsberättelsen, noteras följande särskilt från
styrelsearbetet under året:
Arbetet med att utveckla föreningens marknadsplan med aktivitets- och kommunikationsplan har pågått
under året. Insatser har kontinuerligt genomförts med ledning av planen, varav kan nämnas att
tidskriften Stadsbyggnad erbjuds till studenter med rabatt och hemsidan har kompletterats med
interaktivt debattforum och avsnitt på engelska
Utredning om föreningens olika register har påbörjats under året och utvidgats att även omfatta KT:s
administration med tillhörande lokal- och personalfrågor. Arbetet fortsätter under 2012
En ny tryckt matrikel 2011-2012 distribueras
Styrelseseminarium, Strategidagar med visionsarbete, genomförs i Västerås den 1-2 december med
representanter för föreningens kommittéer
Arbete pågår med planering av årskongresser t.o.m. år 2013
Föreningens Arbetsordningar ses över och förslag görs klart för beslut
Verksamhetsplan för år 2012 förbereds för beslut

KT:s hemsida www.skt.se
Beslut i februari 2011 att utse Göran Werner till redaktionsråd för KT´s hemsida

Antal besök 2011
Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
2985 2765 3328 2681 3495 2603 2115 2625 2907 2718 2681 2768
Statistik för 2011
Under 2011 redovisas ovan antal besök per månad.
Totala antalet besök under 2011 är 33671 st eller en ökning med ca 6 % jämfört med 2010.
Arne Ransgård

Årskongressen och Kommunaltekniska
Utbildningsdagar
KT 2011 i Linköping
KT:s årskongress 2011 och Kommunaltekniska utbildningsdagar, KT2011, arrangerades den 7-8 september
på Linköping Koncert & Kongress. Föreningen genomförde här sin 109:e årskongress.
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Tema för årskongressen i Linköping var ”Samhällsbyggnad i världsklass”. Vi fick lyssna till intressanta
föredrag om såväl Linköpings utveckling som om lokala (Linköping: Årets stadskärna 2009), nationella
och internationella (Berlin –The Virtual City, rosenträdgårdar och ljusfestival i Lyon) projekt inom våra
verksamhetsområden.
Kongressen utsåg Per Lagheim, stadsarkitekt i Upplands Väsby, till årets kommunaltekniker för hans
arbete med att skapa ett nätverk för bygglovverksamheten (kallat Bygglovalliansen) i Stockholmsregionen
och tagit fram nyckeltal, informationsmaterial, högskolekurs m m .
Till årets kommunaltekniska projekt utsågs Green Citizens of Europe, Umeå kommun som med regionala
och internationella samarbetspartners utvecklar idéer som skall göra det lättare och roligare att leva mera
hållbart.
En stor och välbesökt utställning, med möjlighet att träffa flera av våra stora leverantörer, bidrog också till
helhetsupplevelsen.
Dagarna avslutades med studiebesök där man på plats hade möjlighet att se på visualiseringsprojekt i 3D,
biogasanläggning, Linköpings innerstad samt flygvapenmuseet.
Åke Persson

Kursverksamheten 2011
Kursverksamheten i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen har under 2011 omfattat 6 arrangemang.
Totalt har kursverksamheten haft 984 deltagare.
Kurs/konferens

Datum

Ort

Deltagare+Medverkande

Stadsbyggnadsdagarna
02-03/2
Gatukontorsdagarna
03-05/5
Lantmäteridagarna
18-19/5
Mexdagarna
09-10/11
Kommun.Lantmäteridagar23-24/11

Stockholm
Lund
Göteborg
Jönköping
Stockholm

74
154
114
266
80

ÅRSKONGRESS 2011

07-08/9

Linköping

60 + 60
(= 120)
inkl utländska deltagare
+ 48 utställare = 168

SUMMA 2011

13 dagar

5 olika orter

TOTALT

+ 13
+ 26
+ 29
+ 29
+ 31

= 87
= 180
= 143
= 295
= 111

= 984

Samtliga kurser visar ett positivt resultat för 2011, bättre än 2010, såväl deltagarmässigt som ekonomiskt.
Däremot kvarstår problemet med minskat deltagande och underskott vid Årskongressen KommunalTeknik, vars utformning därför kommer att omprövas under kommande år. Omsättningen och nettot för
utbildningsverksamheten framgår av den ekonomiska resultaträkningen i årsredovisningen.
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Utvärderingen av kurserna har under året fått en mer systematiserad utformning med stöd av SKL kurs &
konferens. Fr o m 2012 kommer alla kurser att följa en gemensam utformning som möjliggör jämförelser
mellan kurser och mellan år.
Liksom tidigare år har Gatukommittén, Mark- och Exploateringskommittén samt Lantmäterikommittén
haft fasta arrangemang med goda resultat.
Stadsbyggnadskommittén, Kommittén för hållbar samhällsbyggnad och Trafikkommittén har tillsammans
för fjärde året i följd arrangerat konferensen Stadsbyggnadsdagar. Intresset för Stadsbyggnadsdagarna har
stadigt ökat, varför denna konferens nu blir årligen återkommande.
Några arrangemang har skett i samarbete med andra intressenter. Det gäller Årskongressen KommunalTeknik 2011 med Linköpings kommun och Gatukontorsdagarna 2011 med Lunds kommun. Hösten 2011
genomförde också Trafikkommittén ett framgångsrikt samarbete med SKL om de nya Trafik- och
gatudriftsdagarna 2011, som förlades till Stockholm.
Som sammanfattning av kursverksamheten 2011 kan sägas att liksom tidigare år har de fasta
arrangemangen varit framgångsrika. Målsättningen, som uttalats av föreningens styrelse, är att varje
kommitté ska ha minst ett årligt fast arrangemang. Härutöver bör föreningen erbjuda kurser och seminarier
i aktuella ämnen. Denna målsättning har inte uppfyllts under 2011.
Målsättningen är att öka kursutbudet så att alla medlemmar kan delta i konferenser som omfattar deras
verksamhetsinriktning. En fortlöpande kreativ diskussion om föreningens kursverksamhet är därför viktig i
styrelsen och i alla kommittéerna, bl a arrangeras 2012 en särskild Seminariedag för kursverksamheten.
Borlänge i februari 2012
Håkan Bergeå

Stadsbyggnad
Under året har Barbro Larson och Agneta Sundberg fortsatt som redaktör, resp. ansvarig utgivare.
Redaktionsrådet har nu representanter från samtliga kommittéer som deltar i de telefonmöten som lägger
grunden för nästa och kommande nummer av STADSBYGGNAD.
Redaktionsrådet har en viktig roll i planeringen av tidningen, men dessvärre har vi fått se en påtaglig
avmattning av aktiviteten inom rådet. Redaktionsrådet har, förutom ordförande och redaktör, bestått av:
Jan G Nilsson,
Margareta Åslund,
Marianne Cedervall,
Kerstin Blom Bokliden,
Göran Lundberg,
Sofi Almqvist,
Anders Bylund,
Lennart Olsson,
Elisabeth Argus

Lantmäterikommittén
Samhällsbyggnadskommittén
Mak- och exploateringskommittén
Kommittén för hållbar samhällsbyggnad
Kommittén för hållbar samhällsbyggnad
Gatukommittén
Trafikkommittén
Bygg- och förvaltningskommittén
Lantmäterikommittén
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Under året har tidningen utkommit med 6 nummer. Teman för respektive nummer har varit
1. Hållbar stad. 2 Stadens grönytor. 3. Linköping kongresstad. 4. Klimat & Energi. 5. Vatten.
6. Stadsutveckling.
Under året har 29 ”externa” (arvoderade) skribenter och 30 ”interna” (ej arvoderade) medverkat.
Upplagan är TS-kontrollerad och uppgår till 2 200 ex och når drygt 400 prenumeranter utöver föreningens
medlemmar.
Under 2011 genomfördes en läsarundersökning av medieföretaget Axand som gav Stadsbyggnad mycket
högt betyg, både beträffande läsvärde, aktualitet och kvalitet. Tidningen är populär och välläst, men inte
utanför den egna kretsen. Läsarna vill ha mer om kommunala, konkreta exempel och pågående projekt,
debatt och diskussioner, mark och exploatering. De är positiva till förändringar.
Sammanlagt har enkäten gått ut till 2 190 personer. Av dessa tillhör 1 556 personer gruppen prenumeranter
och634 personer tillhör gruppen konsulter. Totalt har 614 personer fullföljt hela enkäten.
För den tekniska produktionen av tidningen samt annonsackvisition har Irmér Media ansvarat.

Barbro Larson
Redaktör

Agneta Sundberg
Ordförande i Redaktionsråd
Ansvarig utgivare

Internationellt samarbete
NKS – Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté
De kommunaltekniska föreningarna i Norden och Estland samarbetar i en kommitté, Nordiska
Kommunalteknisk Samarbetskommitté, NKS. Kommittén möts två gånger per år, oftast i
samband med någon förenings årskongress. Föreningarna samordnar kommitténs arbete i
turordning om två år. Under åren 2010 och 2011 har den danska föreningen, KTC, ansvarat
för kommitténs arbete.
Den norska föreningen NKT ansvarar för NKS – programmet under 2012 och 2013.
Kommittémötena 2011 har hållits i Norge och i Sverige, den 7 april i Tromsö respektive den 9
september i Linköping, med representation från KT. Vid mötena presenteras aktuella projekt
eller händelser inom kommunaltekniken i de deltagande länderna. Vid mötet i Tromsö
diskuterades samarbete mellan mindre kommuner i delarna av Norden av planerarkompetens.
Vid mötet i Linköping presenterade Maria Mikkelsen en utredning om hur klimatförändringarna hanteras i Norden. Under 2012 kommer mötena med NKS att hållas i juni i
Helsingfors, Finland och i september i Ringsted, Danmark. Det finns rad områden, där
samarbetet kan utvecklas, gemensamma utbildningar, utbyten i olika former, studiebesök,
information om pågående och genomförda kommunaltekniska projekt, utbyte av artiklar till
tidskrifterna etc. Det finns stor potential för det nordiska samarbetet inom kommunaltekniken.
Vi brottas alla med samma problem, rekryteringsfrågor, utbildningar samt hur den
kommunaltekniska verksamheten skall kunna bli mer synlig i debatten. Intresse för ett
framtida deltagande har uttryckts från organisationerna i de övriga baltiska länderna.
Kommittén har sedan några år engelska som mötesspråk. Protokoll och annat material från
NKS-mötena finns tillgängliga på KT:s hemsida under fliken Länkar.
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IFME – International Federation of Municipal Engineering
KT är medlem i IFME. IFME:s exekutiva kommitté (General Board of Directors, GBoD), där
varje medlemsland är representerat, har under 2011 haft två möten, dels i Tromsö, Norge den
7 april, dels i Johannesburg, Sydafrika den 23 oktober med representation från KT vid båda
mötena. Mötet i Johannesburg sammanföll med Södra Afrikas Kommunal - Tekniskas
förenings (IMESA) 75 – årsjubileum. Vid mötet i Tromsö beslutade GBoD om ändrade
stadgar. Vi kan också notera att IFME blivit registrerad hos kommerskollegium i Holland. Vid
mötet i Johannesburg presenterades IFME´s nya hemsida: www.ifmeworld.org. Delegaterna
från England, Holland, Finland, Danmark och Sverige presentade vad länderna uträttat i syfte
att minska utsläppen i trafiken. Styrelsemötena är förlagda till Lathi, Finland den 3 juni och
till Coromandel Penisula, Nya Zeeland den 20 november. Generalsekreterare är Neil Buchan
från Scotland och Piet Paantjens från Holland är kassör. Presidenten/ordföranden för IFME
väljs på tre år och representerar den organisation, som är värd för IFME:s kommande
världskongress. President för IFME 2010–2012 är Jorma Vaskelainen, som är ordförande för
den finska föreningen. Redan vid IFME-mötet i Rotterdam 2007, då den finska
föreningsordföranden valdes till vice ordförande i IFME, bestämdes att världskongressen år
2012 skulle samarrangeras av föreningarna i Finland, Sverige och Estland. Förberedelserna är
inne i ett slutskede med Helsingfors blir huvudort. Kongressen kommer att hållas 4-8 juni
2012 med utflykter till Tallinn och Stockholm. Utflykten i Stockholm äger rum lördagen den
9 juni med bland annat studiebesök på Norra Djurgårdsstaden, Norra Länken, Hagastaden och
Strömparterren. Läs gärna mer om IFME-kongressen 2012 på kongressens hemsida:
www.ifme2012.com. KT:s styrelsen har beslutat att KT:s egen årskongressen 2012 hålls i
anslutning till IFME-kongressen. Under 2010 valdes Ross Vincent från Nya Zealand till vice
ordförande, vilket betyder att IFME:s nästkommande världskongress 2015 planeras att äga i
Cristchurch på Nya Zeeland. I vår alltmer internationaliserade tillvaro, anser KT att ett
internationellt samarbete är viktigt. Det är också viktigt att styrelsen följer och utvärderar både
IFME:s utveckling och hur det internationella samarbetet kan utvecklas. Internationellt
verkande företag blir aktörer inom kommunaltekniken även i Sverige, inte minst inom VA
och avfall. Kontakterna inom IFME öppnar goda möjligheter att erbjuda KT:s medlemmar
erfarenhetsutbyten och medverkan i studieresor, både enskilt och i grupp.
Protokoll och övrig information kring IFME finns på KT:s hemsida under fliken Länkar.
Båstad i mars 2012
Åke Persson

Fackkommittéerna
Föreningen har under året haft åtta fackkommittéer:
Bygg- och förvaltningskommittén, Chefskommittén, Gatukommittén, Kommittén för hållbar
samhällsbyggnad, Lantmäterikommittén, Mark- och exploateringskommittén, Stadsbyggnadskommittén
och Trafikkommittén.
Nedan redovisas kortfattat årets verksamhet i de olika kommittéerna:
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Bygg- och förvaltningskommittén
Bygg- och förvaltningskommitténs ledamöter under 2011
Ledamot
Lennart Olsson
Jarmo Nieminen
Rolf van Dalen
Susanne Bovallius
Frank Kärrå

Kommun
Sundsvall
Höganäs
Göteborg
Sollentuna
Göteborg

Period
2006-2011
2006-2011
2006-2011
2010-2015
2011-2016

Ansvar
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Förändringar i kommitténs sammansättning under året
Helena Markgren lämnade kommittén under året. Frank Kärrå, Göteborg tillträdde.
Tidpunkter och platser för kommittésammanträden
Kommittén har haft fem protokollförda sammanträden: 1 februari per telefon, 28 mars per telefon, 13 maj
per telefon, 7 september i Linköping och den 28 november per telefon.
Genomförda kurser och konferenser
Kommittén har medverkat med ett eget block i Kommunal Teknik 2011 i Linköping med ämnena:
”Kommuners energieffektivisering - mål för 2014 och 2020" av Statens Energimyndighet, ”Skåneinitiativet
– energieffektivisering inom allmännyttan”, ”Klimatplan för Örebro kommun”. Inga kurser eller
konferenser i övrigt har genomförts under året.
Artiklar i Stadsbyggnad
Kommittén har via ordföranden medverkat i Stadsbyggnads redaktionskommitté. Några artiklar, bl a om
energieffektivisering och klimatanpassning har initierats.
Besvarade remisser
Inga remissvar har avgivits.
Aktiviteter för medlemsrekrytering
Marknadsföring av föreningen har skett i 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 Amsterdam med omnejd och studerat förnyelse av ”miljonprogrammet”,
nyskapande av mark, nyanläggning av stadsbebyggelse och klimatanpassningsåtgärder.
Insatser för KT:s hemsida
Ingen speciell insats utöver uppdatering har genomförts.

10

Mentorsverksamhet och övrigt
Ingen mentorsverksamhet har genomförts och inget övrigt att rapportera.

Sundsvall februari 2012
Lennart Olsson, ordförande

Chefskommittén
Kommitténs ledamöter
Lotta Lindstam, Västerås stad, ordförande
Alla Bäck, Stockholms stad, sekreterare
Erling Alm, Ystadkommun / Miljödomstolen i Växjö, kommitténs representant hemsidan
Sten-Åke Bylund, Uppsala universitet
Bo Bäckström, AB Gavlegårdarna Gävle
Lars Hågbrandt, Linköping / Katrineholms kommun
Annika Loberg, Anclo konsult
Göran Persson, Kristianstads kommun / Kommunförbundet Skåne
Inger Sundström, Örebro kommun
samt adjungerad: Ann –Sofie Eriksson, SKL Stockholm
Kontaktuppgifter till kommitténs ledamöter finns på KT:s hemsida www.skt.se.

Förändringar i kommitténs sammansättning under året
Kommittén är alldeles nystartad.
Tidpunkt och platser för kommittésammanträden
Kommittén har under året hållit 2 protokollförda sammanträden, den 23 juni i Stockholm och den 5 september i
Västerås.

Genomförda kurser och konferenser
Kommittén är nystartad och har koncentrerat sig på att diskutera upplägg för LedarskapsdagarArbete pågår med planering av Ledarskapsdagar år 2012/2013.

Artiklar i Stadsbyggnad
Ordförande och sekreterare har utsetts till kommitténs representanter i tidningen Stadsbyggnad

Inga artiklar har skrivits under året.
Besvarade remisser
Aktiviteter för medlemsrekrytering
Aktiviteter för omvärldsbevakning
Gemensam omvärldsbevakning vid kommitténs möten.
Mentorsverksamhet
-

11

Genomförda studieresor
Insatser för KT:s hemsida
Inga insatser förutom rapportering till föreningens sekreterare om ändringar i kommittén.
Övrigt
Inget att rapportera.
Västerås i mars 2012
Lotta Lindstam och Alla Bäck

Gatukommittén
Kommitténs ledamöter under 2011
Ledamot, Kommun, Ansvar
Hans Andersson, Skellefteå, ordförande
Tommy Karlqvist, Köping, vice ordförande
Ingrid Persson, Malmö, sekreterare
Sofi Almqvist, Jönköping, ansv. mot Stadsbyggnad
Håkan Bergeå, Borlänge, utbildningsansvarig
Per Olsson, Göteborg, ansv. mot KT:s hemsida
Ted Ell, Stockholm
Göran Gabrielsson, Luleå
Anna Möller, Skövde
Fredrik Nilson, Motala
Mohammed Rashid, Huddinge
Anna Anderman, Sveriges Kommuner & Landsting, adj. ledamot
Patrik Wirsenius, Sveriges Kommuner & Landsting, adj. ledamot
Lennart Kallander, Trafikverket, adj. ledamot
Förändringar i kommitténs sammansättning under året
Under året har Anna Anderman, Sveriges Kommuner & Landsting, adj. ledamot lämnat kommittén. Nya
adjungerade ledamöter är Patrik Wirsenius, Sveriges Kommuner & Landsting.
Tidpunkter och platser för kommittésammanträden
Kommittén har under året haft fyra protokollförda sammanträden, Huddinge den 9 februari, Luleå den 7-8
juni, Stockholm den 13 september samt den 29 november.
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Genomförda kurser och konferenser
2011 års upplaga av kommitténs årliga Gatukontorsdagar (GK 2011) genomfördes den 3-5 maj med Lund
som värdkommun och i samarbete med Sveriges Kommuner & Landsting. Arrangemanget blev uppskattat
av de drygt 170 deltagarna.
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 Omvärldsspaning, Hållbar stadsutveckling, Belysning, Parker, Cykling i staden och
Finansiering av infrastruktur.
I samband med konferensen delade Cykelfrämjandet ut pris till Årets cykelfrämjarkommun 2011 som
blev Malmö.
Gatukommittén ansvarade också, tillsammans med Trafikkommittén, för ett särskilt blockprogram vid
planeringen och genomförandet av KT2011 i Linköping med följande inslag - Fysisk planering för ökad
kollektivtrafik, Erfarenheter efter sex år med ”Den Goda Staden” samt Mötet mellan design och funktion.
Gatukommittén har också under året planerat 2012 års Gatukontorsdagar, - forum för stadsmiljö,
tillsammans med kolleger i Luleå.
Artiklar i Stadsbyggnad
Gatukommitténs medverkan i tidningen Stadsbyggnad samordnas genom Sofi Almqvist.
Förnyelse i anläggningsbranschen
Kommittén har under året fungerat som referens vad gäller Förnyelse i 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 omvärldsbevakning
Kommitténs adjungerade ledamöter Anna Anderman och Patrik Wirsenius, Sveriges Kommuner &
Landsting samt Lennart Kallander, Trafikverket har förmedlat rapporter och värdefulla
omvärldsiakttagelser vid kommittémötena som underlag för utbildningsinsatser.
Studieresor
Ingen studieresa har genomförts under året.
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, mars 2012
Hans Andersson
Ordförande i Gatukommittén
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Kommittén för hållbar samhällsbyggnad
Ledamöter under 2011
Under året har kommittén bestått av Royne Söderström, Kompetensspridning i Umeå AB, Tommy
Danielsson, Kristinastad kommun, Agneta Sundberg, Blekinge tekniska högskola, Göran Lundberg, KSL,
Kerstin Blom - Bokliden, SKL, Helena Olsson, Vectura, Gunnar Persson, Eskilstuna kommun, Anna
Lindh-Wikbladh Luleå kommun, Susanne Carlsson, Borås kommun, Hans Folkeson, Vellinge kommun
och Elisabeth Jonsson, Gävle kommun
Möten under året
Under 2010 hölls 3 telefonmöten för kommittén och 4 telefonmöten för planering av
stadsbyggnadsdagarna. Ett påplats möte hölls för att planera studieresan och stadsbyggnadsdagarna.
Seminarier
I februari genomfördes Stadsbyggnadsdagarna under 2 dagar med ca 80 deltagare tillsammans med
Stadsbyggnadskommittén och Trafikkommittén. I september anordnades ett blockprogram tillsammans
med Fastighetskommittén vid Årskongressen i Linköping.
Studieresa
I oktober genomfördes en mycket uppskattad studieresa till Tyskland och Holland som verkligen
genererade mersmak för de involverade.
Artiklar i Stadsbyggnad
Under året har kommittén medverkat med en rad artiklar i Stadsbyggnad. Vi har haft ambitionen att alla i
kommittén ska verka för att det finns minst en artikel om vårt ansvarsområde i varje nummer av
Stadsbyggnad.
Aktiviteter för medlemsrekrytering
Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till de
som deltagit vid våra konferenser utan att vara medlemmar.
Besvarade remisser
Ingen aktivitet under året.
2012-02-20
Royne Söderström
Ordförande i kommittén för hållbar samhällsbyggnad
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Lantmäterikommittén
Kommitténs ledamöter under 2011
Lantmäterikommittén har 12 ledamöter samt en adjungerad ledamot från Sveriges kommuner och landsting
Ledamot
Jan G Nilsson
Elisabeth Argus
Rune Olsson
Martina Z Olsson
Göran Carlsson
Annika Karlsson
Johan Tibell
Liselott Skoug
Anna Lundqvist
Jenny Arnesson
Åsa Kallin
Tomas Persson

Kommun
Period
Kalmar
2006-2011
Stockholm
2007-2011
Gotland
2007-2011
Lund
2008-2012
Uddevalla
2008-2012
Bengtsfors 2009-2013
Göteborg
2010-2013
Malmö
2010-2014
Luleå
2010-2014
Solna
2011-2015
Örnsköldsvik 2011-2015
Västerås
2011-2015

Ansvar
Ordf.
Stadsbyggnad
V. ordf.

Sekreterare
Hemsidan

Arrangemang
KT
Sthlm
Sthlm,
Sthlm, sammank.Sth
Gbg, sammank. Gbg
Gbg
Gbg
Gbg
Gbg
Sthlm
Sthlm
Gbg

Marianne Leckström, Sveriges kommuner och landsting är adj. ledamot.
Valberedning
Lantmäterikommittén har en egen valberedning som nominerar nya ledamöter till
Kommittén.
Allan Almqvist

Malmö

2011-2015

Lars Malmstål
Göran Norberg

Järfälla
2011-2015
Örnsköldsvik 2011-2015

sammankallande

Förändringar i kommitténs sammansättning under året
Vid de Kommunala Lantmäteridagarna i Stockholm i november 2011 nominerades Fredrik Ekefjärd,
Skellefteå, Ulf Lademyr, Avesta och Yvonne Mickels, Sandviken till ledamöter fr. o.m. 2012. Elisabeth
Argus, Rune Olsson, Anna Lundqvist och Jenny Arnesson lämnar kommittén vid årsskiftet.
Tidpunkter och platser för kommittésammanträden
Kommittén har haft två protokollförda sammanträden under året. Ett heldagsmöte i Göteborg i anslutning
till Lantmäteridagarna med tid för långsiktiga strategiska diskussioner och ett heldagsmöte 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 18 – 19 maj samt Kommunala lantmäteridagar i
Stockholm den 23 - 24 november. Glädjande nog kunde vi konstatera att det var rekord i antalet deltagare
på Göteborgsdagarna.
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Besvarade remisser
Inga remissvar har avgetts under året.
Aktiviteter för medlemsrekrytering
Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till de
som deltagit vid våra konferenser utan att vara medlemmar.
Aktiviteter för omvärldsbevakning
Omvärldsbevakningen sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de ordinarie
kommunala uppdragen med återföring till medlemmarna i huvudsak via KT:s olika utbildningsaktiviteter.
Kommunal Teknik 2011 - Linköping
Kommittén hade ansvar för ett block. Blocket innehöll tre föredrag. Föredragens rubriker var Geodata i
samverkan, Kommunicera via kartan och slutligen Hur Trollhättans Stad använder 3D i sin stadsplanering
Genomförda studieresor
Inga studieresor har företagits under året.
Insatser för KT:s hemsida
Inga insatser förutom rapportering till föreningens sekreterare om planerade konferenser och
ändringar i kommitténs sammansättning av ledamöter.
Övrigt
Under året utsåg kommittén Johan Tibell till sin representant i arbetet med att ta fram utbildningsmaterial
inför den nya PBL. Johan gjorde där ett förtjänstfullt arbete.
Efter bl.a. en skrivelse från kommittén beslöt Högskolan Väst att dra tillbaka förslaget att lägga ner
lantmäteriingenjörsutbildningen i Trollhättan.
Kalmar i januari 2012
Jan G Nilsson
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Mark- och exploateringskommittén
Mark- och exploateringskommitténs ledamöter under 2011
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 och Ulf Crichton, Nacka. Olof Moberg, Sveriges Kommuner och Landsting har
varit adjungerad ledamot.
Förändringar i kommitténs sammansättning under året
Inga förändringar i sammansättningen av kommittén under 2011.
Tidpunkter och platser för kommittésammanträden
Årets upptaktsmöte hölls i Stockholm den 28 januari. I samband med mötet gjordes ett studiebesök på
Kvarnholmen i Nacka.
Kommittémöte hölls i samband med MEX-dagarna i Jönköping den 30 november – 1 december. Därutöver
har 8 telefonmöten genomförts. Lilla gruppen bestående av Katarina, Stefan och Kerstin har genomfört ett
flertal möten och telemöten inför planeringen av mex-dagarna.
Genomförda kurser och konferenser
MEX och Stadsbyggnad samverkade med programpunkter för ett block vid KT-dagarna den 7-8 september
i Linköping. Marianne var programansvarig.
Årets MEX-dagar hölls i Jönköping 30 november – 1 december med rekordstort deltagande på 300
personer och ca 40 personer på väntelista. Under dagarna hölls föredrag under teman som
Exploateringsprocessen – från tanke till handling, Exploateringsprocessen – genomförande i praktiken,
Hållbart byggande, PBL och exploateringsavtal och Markupplåtelser. Vi fick också vidga perspektiven
med hjälp av ingenjör C Schmidt och Jönköping beskrev sin stadsbyggnadsvision.
Under året har en ledamot ur kommittén (Irene) aktivt medverkat i planeringen och genomförandet av
PBL-utbildningar och med ett särskilt ansvar för utbildningsinsatserna gällande genomförandefrågorna.

Ulf Crichton
Ordförande
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Stadsbyggnadskommittén
Kommitténs ledamöter
Stadsbyggnadskommittén har 6 ledamöter . Sveriges Kommuner och Landsting har valt att inte utse någon
adjungerad ledamot i denna kommitté.
Ledamot
Hans Linderstad
Benny Hunemark
Anne Pettersson
Margaretha Åslund
Andreas Lidholm
Ulrika Jansson

Kommun
Göteborg
Nässjö
Örebro
Falun
Lerum
Arboga

Period
199920012008200020092010-

Ansvar
Ordf
Medl rekr
Stadsbyggnad

Förändringar i kommitténs sammansättning under året
Den föryngring av kommittén som eftersträvas har påbörjats.
Tidpunkt och platser för kommittésammanträden
Vi har inte haft något möte utan haft mailkontakter.
Genomförda kurser och konferenser
Tillsammans med kommittén för Hållbar utveckling och Trafikkommittén anordnades Stadsbyggnadsdagar
i februari. I samarbete med MEX - kommittén ordnade vi ett av blocken vid de Kommunaltekniska dagarna
i Linköping.
Artiklar i Stadsbyggnad
Besvarade remisser
Aktiviteter för medlemsrekrytering
I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till dem som deltagit vid våra aktiviteter utan att vara
medlemmar.
Aktiviteter för omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de ordinarie kommunala
uppdragen med återföring till medlemmarna i huvudsak via KT:s olika utbildningsaktiviteter.
Mentorsverksamhet
Inget att rapportera
Genomförda studieresor
Tillsammans med kommittén för Hållbar utveckling och Trafikkommittén genomfördes en studieresa till
Holland och Tyskland under hösten. Temat var Hållbar utveckling, där både byggande, trafik och sociala
processer fanns med på programmet.
Insatser för KT:s hemsida
Inga insatser förutom rapportering till föreningens sekreterare om ändringar i kommittén.
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Övrigt
Inget att rapportera.
Göteborg i april 2012
Hans Linderstad

Trafikkommittén
Kommitténs ledamöter var vid slutet av 2011:
Anders Bylund, ordf.
Ann Storvall
Anna Kero
Dharmesh Shah
Helena Werre
Henrik Söderström
Kristina Hörnqvist
Magnus Ribbing
Maria Brodde Makri
Elin Sandberg
Hanna Lamberg

Luleå
Luleå
Örebro
Göteborg
Gävle
Stockholm
Västervik
Falun
Malmö
Trafikverket
SKL

Förändringar under året i kommittén
Från SKL adjungerades Hanna Lamberg till kommittén. Elin Sandberg har varit barnledig under året och
deltog endast på årets första möte.
Kommittésammanträden under året
Kommittén har haft tre möten under året. Två i Stockholm och ett i Västervik. Därtill kommer två
telefonmöten.
Kurser och konferenser under 2011
I februari arrangerades Stadsbyggnadsdagarna i Stockholm tillsammans med Stadsbyggnadskommittén och
Kommittén för hållbart samhällsbyggande. Kommittén bidrog med ett inslag inom Gatu- och trafikblocket
vid KT-dagarna i Linköping i september. I oktober anordnades Trafik- och gatudriftsdagar i Stockholm i
samverkan med SKL.
Artiklar i Stadsbyggnad
Trafikkommittén har initierat ett antal artiklar under året.
Besvarade remisser
Kommittén har inte besvarat någon remiss gemensamt.
Medlemsrekrytering
Medlemsrekrytering pågår kontinuerligt från hela kommittén när tillfälles ges att berätta om föreningen och
dess syfte samt marknadsföra de konferenser som är aktuella.
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Mentorsverksamhet
Ingen aktiv mentorsverksamhet har genomförts under året.
Genomförda studieresor
Kommittén anordnade och gjorde tillsammans med Stadsbyggnadskommittén och Kommittén för hållbart
samhällsbyggande en studieresa till Holland, Tyskland och Schweiz i oktober. Sammantaget var det 18
kommunaltekniker som deltog i resan som blev mycket uppskattad.
Luleå i januari 2012
Anders Bylund

Medlemmar
Från medlemsregistret har under 2011 avförts 172 medlemmar.
Under året har 198 nya medlemmar valts in, d v s en nettoökning med 26 medlemmar.
Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 1699 st (1673 år 2010), varav 35 % kvinnor och 65 % män.
Arne Ransgård
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Svenska Kommunal-Tekniska Förenigen
Organisationsnummer 802001-8001
Årsredovisning 2011
Resultaträkning per den 31 december 2011

Medlemsavgifter

Intäkt

Kostnad

Netto

419 000

-24 744

394 256
-524
254
-75 865
-126
634
-34 728
0
-80 767
-123
499
-104
549
-198
396
-392
979
950 047
293 396
0
308 940
-5 395
0

Administration
Styrelse, FU

-524 254
-75 865

Internationell kommittéverksamhet
Strategidagar
Stipendier
Hemsida

-126 634
-34 728

Matrikel

-123 499

Uttbildningsdagar

442 928

Kommittéverksamhet
720 489
2 704 850
293 396

Summa intäkter

4 889 603

Årets resultat

-547 477
-198 396

Stadsbyggnad
Kursverksamhet
Näringsverksamhet
Övrigt
Kapitalförvaltning
Avskrivningar
Skatter

Summa kostnader

-80 767

-1 113 468
-1 754 803

308 940
-5 395

-4 610 030
279 573
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Balansräkning per den 31 december 2011
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
Kundfordringar
Skattekonto
Skattefordran
Interimsfordringar

3 913 113 kr
64 750 kr
5 784 kr
183 326 kr
200 453 kr

4 367 426 kr

Anläggningstillgångar
Aktier

1 436 477 kr

1 436 477,00 kr

Summa omsättnings- och anläggningstillgångar

5 803 903 kr

Skulder och eget
kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Redovisningskonto för moms
Övriga interimsskulder
Eget kapital
Från 2010
Årets resultat
Summa skulder och eget
kapital

715,00 kr
223 845,00 kr
15 000,00 kr

239 560 kr

5 284 770 kr
279 573 kr

5 803 903 kr
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Värdepappersförteckning per 2011-12-31
Föreningens värdepappersportfölj bestod vid årsskiftet 2011-12-31 av följande:
Verkstadsindustrin
Antal
ABB
ERICSSON, Serie B
SCANIA AB, Serie A
SKF AB, Serie B
VOLVO AB, Seria A
VOLVO AB, Seria B

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

Kemi och Läkemedel
ASTRAZENECA PLC

1 116,00

Handelsföretag
Hennes & MAURITZ AB, Serie B

5 000,00

Tjänsteföretag
TELE2 AB, Serie B
TELIASONERA AB

900,00
965,00

Fastighet & Bygg
SKANSKA AB , Serie B

800,00

Bank, Finans & Försäkring
SEB, Serie A
SEB, Serie C

14 282,00
153,00

Föreningens värdepappersportfölj, som är deponerad hos NORDEA BANK AB var
31 december 2011 värd 5 327 794,58 kronor

Göteborg i februari 2012
Per Olsson
Kassaförvaltare
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Valnämndens förslag till styrelse och revisorer 2012
Styrelse:
Ordförande:

Teknisk chef Bo Bäckström, Gävle

(nyval)

Ledamöter:

Stadsingenjör Allan Almqvist, Malmö
Samhällsbyggnadsdirektör Margaretha Alfredsson, Umeå
Avdelningschef Ted Ell, Stockholm
Direktör Jarmo Nieminen, Höganäs
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Per Johansson, Västerås
Teknisk chef Kjell Hedenström, Askersund

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)

Suppleanter:

Stadsingenjör Jan G Nilsson, Kalmar
Gatudirektör Göran Werner, Mölndal
Enhetschef Sofi Almqvist, Stockholm

(omval)
(omval)
(nyval)

Ordinarie:

F d gatudirektör Leif Josefson, Klågerup (sammankallande)
F d gatuchef Anders Liljekvist, Falun

(omval)
(omval)

Suppleant:

Teknisk chef Tommy Karlqvist, Köping

(omval)

Revisorer:

Valnämnden den 26 april 2012
Mats Westling
ordförande
Morgan Nyberg, Gunnar Persson, Göran Persson,
Ingrid Persson, Lena Hugosson, Stefan Sköldén
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