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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för kommunstyrelsen 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har upprättat årsredovisning för kommunstyrelsen 2016.
Kommunstyrelsen som helhet redovisar ett resultat på 7,0 mkr. Resultatet härrör sig både från
kommunstyrelsens ordinarie verksamheter och från övriga anslag. Av resultatet svarar de
ordinarie verksamheterna för 4,2 mkr och övriga anslag för 2,8 mkr.
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Kommunstyrelsen– Bokslut 2016
Investeringar under 2016, mkr

Totalt för kommunstyrelsen

2016 var ett år med gott resultat och många glädjeämnen i verksamheten. Kommunen förstärker sin topposition i näringslivsrankingen. Kvalitetsdagarna på Barsebäck blev en succé och ett kvitto på att vårt arbete
ligger i framkant.
Digitalisering och attraktiv arbetsgivare är två stora
utmaningar under 2017.

Budget
Prognos/utfall
Avvikelse

Delår
22,5
22,2
0,3

P3
19,0
11,7
7,3

Bokslut
19,0
9,8
9,2

Mål 2016

Kävlingebon 9 mål
Samhällsutveckling 6 mål

Bokslut och prognoser under 2016, mkr
Ordinarie
verksamhet
Övriga anslag
Nämnd totalt

P1
17,9
17,7
0,2

P1
0,5

Delår
1,6

P3
1,9

Bokslut
4,2

– 1,8
1,3

– 1,2
0,4

– 0,3
1,6

2,8
7,0

Medarbetaren 3 mål
Ekonomi 4 mål
Miljö 4 mål

Kommundirektören har
ordet

Företagsklimatet i kommunen ligger kvar i
Sverigetopp. Våra företag andas optimism
och har en god relation till kommunen. Våra
samverkansorgan mellan kommun och näringsliv har fungerat utmärkt och bättrat på
förutsättningarna ytterligare.
Våra politiker har under året startat upp en
översyn av den politiska organisationen. Det
ska bli spännande att se vad som kommer ut
av detta och i vilken mån det då kan tänkas
påverka förvaltningsorganisationen

Stolt är det ord jag först kommer att tänka
på när jag sammanfattar 2016. Bara det
faktum att vi i slutet av 2015 blev utsedda till
Sveriges kvalitetskommun hade gott och väl
räckt till för att känna stolthet hela 2016. I
priset ingick dock att vi under året skulle
anordna kvalitetsdagar för intresserade
kommuner och organisationer. Så blev det och som vi gjorde det. Arrangemanget var
enastående! Alla våra verksamheter visade
upp sig och alla gjorde fantastiskt bra ifrån
sig. Lovorden som ströddes över er alla tycktes aldrig sina. Och jag instämmer, det är
fantastiskt vad vår organisation kan åstadkomma tillsammans.
Bara genom att åka runt i kommunen känns
det att vi är på gång! På flera ställen ser vi att
byggnationen tagit fart. Ett antal projekt som
avvaktat är nu i full fart med att färdigställas.
Det gäller inte minst Stationsstaden i Kävlinge som blir en helt ny stadsdel, men det
tar förstås några år.

Mikael Persson

Ekonomi
Kommunstyrelsen som helhet visar ett resultat för 2016 på 7,0 mkr. Det positiva resultatet har sitt ursprung från både kommunstyrelsens ordinarie verksamheter och från
övriga anslag. De ordinarie verksamheterna
står för 4,2 mkr av resultatet och övriga anslag för 2,8 mkr. Prognosen per den siste
september pekade på ett resultat på
1,6 mkr, där den ordinarie verksamheten
stod för 1,9 mkr och övriga anslag för ett
underskott på 0,3 mkr.
1
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Chefer, mkr

Inom övriga anslag finns en rad poster som
blev lägre än förväntat, bland annat lokaler
bildning och drift av idrottsplatser samt Bilden av Kävlinge, vilka tillsammans främst
förklarar överskottet. I enlighet med prognos redovisar halvårseffekt för befolkning
ett negativt resultat på totalt 3,4 mkr. Anslaget kommunstyrelsen till förfogande användes i stort fullt ut under året.
Kommunfullmäktige,
tillsammans
med
kommunstyrelsen och ersättning partistöd,
redovisar ett resultat på 0,3 mkr, vilket är
något högre än senaste prognos (0 mkr).
Resultatet för kommunledningen är 2,3 mkr.
Merparten av överskottet härrör från icke
utnyttjade projektmedel.
Funktionerna ekonomi och inköp redovisar
ett resultat på 0,7 mkr. Resultatet beror
främst på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av föräldraledighet/VAB och
tjänstledighet. Även kostnader för kompetensutveckling och systemutveckling är lägre
än budgeterat.
Kansliet tillsammans med säkerhetsenheten
och IT-beställaren redovisar ett resultat på
totalt 0,7 mkr. Merparten av överskottet
beror på överföring av IT:s driftöverskott till
IT-beställaren, 0,4 mkr, och lägre personalkostnader till följd av pensionsavgång.
Kommunkansliets övriga verksamheter redovisar ett resultat i nivå med senaste prognos på 0 mkr.
Resultatet för HR är 0,4 mkr, vilket är högre
än senast lagda prognos på 0 mkr. Det positiva resultatet beror främst på lägre personalkostnader än budget.
Kommunikationsenhetens resultat motsvarar senaste prognos på 0 mkr.
Den strategiska avdelningen redovisar ett
underskott på 0,1 mkr. Avvikelsen från senaste prognos (0,4 mkr) beror på att indexering för Lommabanan belastade ansvaret
med 0,7 mkr.
Näringslivsenhetens
resultat
är
ett
underskott på 0,1 mkr. Utfallet är i nivå med
prognos för året.

Kommunstyrelsen
Kommunledning, Mikael Persson
Ekonomi, Victoria Galbe
Kansli/IT, Mats Svedberg
HR, Elin Willerud
Kommunikation, Johanna Davander
Strategi, Fredric Palm
Näringsliv, Mats Rosén
Säkerhet, Per Nordén

Bokslut
2015
4,0
1,9
0,9
– 0,3
0,3
0,2
1,0
0
0

Bokslut
2016
4,2
2,3
0,7
0,8
0,4
0
– 0,1
– 0,1
0,2

Investeringar
Under 2016 investerades det för 9,8 mkr av
den totala investeringsbudgeten på 19,0
mkr.
Det har under året gjorts investeringar kopplade till IT på sammanlagt 5,1 mkr samt förvärv av fastigheterna Exporten 12, Rangeringen 5, Lantmannen 12 och 13 för 4,5 mkr.
Resterande del rör investeringar som gäller
ärende och dokumenthantering.
Utvecklingskostnaderna av beslutsstödet har
hanterats inom driftbudgeten och investeringsanslaget på 0,5 mkr har därför inte nyttjats. Av investeringsanslaget gällande Bilden
av Kävlinge har 1,5 mkr inte nyttjats under
året.
Återstående investeringsram avseende anslaget ”KS ospecificerat” på 1,0 mkr kommer
begäras överfört till 2017 som ombudgetering av medel för att införa komponentavskrivning för va-anläggningar från och med
budgetår 2017.

Exploatering
Projektet Tolvåkersgården har syftat till att
planlägga och sälja marken så att en privat
byggherre skulle kunna iordningställa mark
och sälja bostäder, villor och bostadsrätter.
Byggherren har benämnt sitt projekt ”Björkenäsparken” och för närvarande pågår
byggnation av villorna. Försäljningen av
både villor och bostadsrätter har bedömts
gått bra.
Exploateringsprojektet
Tolvåkersgården
resulterar i en lägre intäkt är tidigare beräknat. Detta på grund av att den antagna detaljplanen gav en mindre byggrätt än vad
som avtalats i tidigare skede, varpå köpeskil2
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lingen reviderades nedåt i enlighet med vad
som avtalats parterna emellan. Exploateringsprojektet Tolvåkersgården avslutas och
ger ett positivt resultat på 0,1 mkr.

måluppfyllelse av de adresserade fullmäktigemålen samt kommunstyrelsen egna mål.
Värderingen görs utifrån resultat på indikatorer, nämndens genomförda aktiviteter och
underliggande enheters värderingar. Perioden uppföljning visar på att hela 88 % av
målen är uppnådda eller på god väg att
uppnås vilket visar på goda möjligheter att
uppnå målen inom mandatperioden. Det
krävs dock fortsatta insatser för att nå medarbetarmålen kring en attraktiv arbetsplats
och en arbetsmiljö som främjar en god hälsa
liksom insatser kring Kävlingeån för att göra
den tillgänglig för besöks och turistnäringen.

Personal
Organiseringen av kommunens centrala
arbete med kvalitet och uppföljning har under 2016 förändrats, i syfte att ytterligare
spetsa det arbetet. Detta innebar ett införande av en kvalitetschef och förflyttningen
av kvalitetschef samt en kvalitetsstrateg till
ekonomiavdelningen.
Till HR-avdelningen har det under året rekryterats ny HR-chef och två medarbetare, vilket innebär att HR-avdelningen åter är fulltalig.
Under året så har det även rekryterats en ny
IT-strateg, för att lyfta arbetet med digitalisering och axla IT-beställarrollen.
Långtidssjukfrånvaron har ökat under året
och det arbetas aktivt med rehabilitering och
förebyggande åtgärder.

Målet är uppfyllt
Målet är delvis uppfyllt genom
förbättring jämfört med förgående år
Målet är ej uppnått eller att en
försämring skett jämfört med
föregående

Personal
Antal anställda
varav tillsvidare
Antal årsarbetare
Personalomsättning,
%
Sjukfrånvaro, %
Korttidssjukfrånvaro,
%
Frisknärvaro, %
HME

Bokslut
2014
56
46
59
9

Bokslut
2015
58
51
60
10

Bokslut
2016
61
53
62
4

2,6
0,4

3,8
0,5

5,6
1,9

77,3
79

67,7
77

64,2
77

Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas
Trendpilarna visar på om resultaten förbättrats, är oförändrade eller försämrade.
En detaljerad uppföljning av mål, resultat på
indikatorer och underliggande enheters värderingar rapporteras i bilaga till nämndrapporten.

Mål
I samband med bokslutet görs en samlad
avstämning kring nämndens bidrag till

3
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Kvalitet

har varit framgångsrikt, men ingen garanti
för att utvecklingen fortsätter på samma
höga nivå och det är därför av vikt att säkerställa att utvecklingen av det systematiska
kvalitetsarbetet fortskrider.

Fakta om utmärkelsen
Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun delas ut
vartannat år. Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Kvalitetsmässan, Swedbank,
Kommunal, Saco, TCO och
tidningen Dagens Samhälle.

Verksamheten i siffror
Antal invånare
Antal synpunkter Åsikt
Kävlinge
Antal medborgardialoger
Antal e-förslag
Antal tillgängliga etjänster på kommunens
webbplats
Andel öppet arbetslösa
18-64 år
Ungdomsarbetslöshet
16-24 år
Förvärvsarbetare invånare 20-64 år, andel %
Sjukpenningstalet bland
kommunens invånare
(dagar)
Nyregistrerade företag
antal per 1000/inv
Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt
antal bilar, andel %
Andel ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet, andel %
Bemötande och tillgänglighetsindex
Nöjd-region-index –
arbetsmöjligheter
Nöjd-region-index –
Bostäder
Antal våldsbrott per
1000 invånare
Utförda investeringar i
förhållande till budget, %
Utförda investeringar i
förhållande till prognos,
%
Budgetavvikelse ordinarie verksamheter, %
Kostnad politisk verksamhet, kr/invånare

Med anledning av att Kävlinge kommun i
november 2015 utsågs till Sveriges kvalitetskommun har 2016 präglats av många intressanta möten med kommunkolleger runt om
i Sverige och delvis också från våra övriga
skandinaviska grannländer. Vi har under
året tagit emot ca 40 studiebesök och i september anordnade vi våra egna kvalitetsdagar där målgruppen var Sveriges kommuner.
Konferensen lockade 200 deltagare från 55
olika kommuner. Måluppfyllelsen överträffade alla förväntningar. Utvärderingarna
visade på 100 procents nöjdhet med värdskapet, inklusive bemötande, inspiration och
arrangemanget som helhet. Kommunens
medarbetare bidrog i många olika roller till
att konferenser blev lyckade.

Resultatuppföljning
Resultatuppföljning på olika ansvarsnivåer
är grunden för att kommunen kan använda
sina resurser på rätt och effektivt sätt. Regelbundna uppföljningar och resultatbedömningar görs för att hålla koll på kvalitén i
kommunens verksamheter. Utvecklade former för resultatuppföljningar, uppbyggda
utifrån vår modell för verksamhetstyrning
och verktyg för analys och bedömningar av
resultat, är numera etablerade i kommunen.
Resultatuppföljningarna visar på övervägande goda resultat. Medborgarna attityd till
våra verksamheter och Kommunens kvalitet
i korthet ger bilden av effektiva verksamheter som genererar god kvalité och nöjda brukare.
De goda resultaten och den fina utmärkelsen är ett kvitto på att vårt arbete så långt

4
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Bokslut
2014
29 808
666

Bokslut
2015
30 104
579

Bokslut
2016
30 512
727

4

3

4

18
30

23
50

10
64

4,7

4,3

4,2

6,4

5,8

5,4

83,7

84,3

-

8,0

9,1

10,2

6,4

6,7

6,0

34

36

42

34

35

36

62

59

62

66

67

71

62

61

62

6,5

6,1

-

67

53

51

68

99

84

2,4

3,8

3,9

600

612

-

post fungerar som sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke,
ekonomi och effektivitet. Vårt servicelöfte med flera
löften kring tillgänglighet och bemötande mäter vi på
kommunövergripande nivå främst med den årliga serviceundersökningen som 2016 visar på fortsatt väldigt
goda resultat.

Uppföljning av kundlöften
Kommunfullmäktige har beslutat om att ha
kundlöften i Kävlinge kommun där varje
löfte beskriver vad kommuninvånarna kan
förvänta sig av kommunens service. Våra
kundlöften är en del av kommunens kvalitets– och utvecklingsarbete och om vi inte
kan uppfylla ett löfte ska vi omgående göra
vad vi kan för att rätta till felet och därefter
leva upp till löftet igen. Invånare har också i
dessa fall rätt till att få en förklaring till varför det inte blev som löftet utlovade.

Det ska räcka med ett samtal till kommunen för
att komma i kontakt med en person som kan hjälpa
dig. Om den du söker inte är på plats kommer du
att bli kontaktad inom två arbetsdagar
Den årliga servicemätningen som görs avseende tillgängligheten per telefon mäter hur stor andel av kommuninvånarna som tar kontakt med kommunen via
telefon får direkt svar på en enkel fråga. Kävlinge kommun uppnår 81 % jämfört med 45 % 2014. Resterande
får alltid svar inom två arbetsdagar. Med detta resultat
tillsammans med att inga synpunkter inkommit kring
denna fråga i Åsikt Kävlinge så bedöms kundlöftet vara
uppfyllt

Nedan redovisas hur kundlöftena har uppfyllts 2016
Uppfyllt till 100 %
Uppfyllt till 91-99 procent
Uppfyllt till 90 procent eller lägre
Uppföljning har inte genomförts

Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver
vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende.
Väldigt få frågor kommer idag in via brev. Vår försöker
att svara på brev inom sex dagar men i dagsläget saknar vi möjligheter för en korrekt uppföljning.

KOMMUNSTYRELSEN

Du som är intresserad av att starta eget företag
får träffa någon på näringslivsenheten inom en
vecka
Kundlöftet är uppfyllt till 100 procent. Möten bokas in
med blivande företagare dels för att träffa representant
frånnäringslivsenheten eller direkt med vår samarbetspartner Nyföretagarcenter Syd för uppstartsmöte.

Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver
vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende.
Den årliga servicemätningen visar att alla förhåller sig
med stor respekt till löftet om att ge svar på e-post
inom två arbetsdagar. Årets resultat visar att 98 % av
kommuninvånarna får svar inom två dagar vilket är en
förbättring jämfört med 2015.

En företagare som kontaktar företagskoordinatorn blir inbokad på möten med relevanta tjänstemän inom två arbetsdagar.
Kundlöftet är uppfyllt till 100 %. Kundtjänst vid Kontakt
Kävlinge ansvarar för inbokningar och näringslivchefen
ansvarar för genomförandet.

Vi försöker lägga besök på tider som passar dig.
Vi försöker att i möjligaste mån lägga tider på besök
som passar besökaren men samtliga önskemål kan i
nuläget inte tillgodoses.

En företagare som kontaktar kommunen med
önskan om ett företagsbesök ska få det inom tio
arbetsdagar.
Kundlöftet är uppfyllt till 100 %. Inbokning sker med
kommunledningen och representant från näringsenheten.

Du kan använda kommunens olika e-tjänster och
sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt.
Uppföljningen visar inte på att det funnits några tecken
på att kommuninvånarna inte kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som nås via
kommunens webbtjänst dygnet runt.

SERVICELÖFTET

Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta
sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att
kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-

Vi utrycker oss klart och tydligt i tal och skrift
Klarspråk är något vi jobbar med i det dagliga men klart
är att här skulle behöva göras specifika satsningar inom
olika verksamhetsområden.

5
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Räkenskapsmaterial
Resultaträkning, mkr
Bokslut 2015
112,4
99,8
-6,0
0,6
3,2
14,8
-104,4
-41,6
-2,4
-9,1
-51,3
8,0

Intäkter
-Kf-intäkter
-Överföringspost
-Avgifter
-Bidrag
-Övriga intäkter
Kostnader
-Personal
-Lokaler
-Kapitalkostnader
-Övriga kostnader
Resultat

Budget 2016
112,5
102,3
-6,8
0,6
2,6
13,8
-112,5
-46,5
-5,8
-8,3
-51,9
0

Bokslut 2016
117,1
102,3
-6,8
0,8
3,1
17,8
-110,2
-44,4
-2,3
-10,6
-52,9
7,0

Verksamhetssammandrag, mkr
Bokslut
2015
-6,5
-2,4
-12,5
-11,5
-23,5
-14,5
-6,7
-6,7
-84,3

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunledning
Ekonomi
Kansli/IT
HR
Kommunikation
Strategisk avdelning
Delsumma
Kompensation löner
½ årseffekt befolkning BN
½ årseffekt befolkning SN
Lokaler BN
Drift miljö för aktivitetspark
Hyra/drift idrottsplatser
Nya torget Kävlinge
Driftsbidrag IT-investeringar BN
Lommabanan, medfinansiering/infrastruktur
Elbilar, exkl. elladdare
Stationsstaden, infrastruktur
Bilden av Kävlinge
KS till förfogande
Delsumma
Resultat

-1,5

-1,5
-85,8

6
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Budget
2016
-6,6
-2,4
-14,9
-9,8
-29,1
-14,8
-5,8
-9,1
-92,5
-0,4
2,3
1,1
-1,8
0,0
-1,4
-0,3
-0,2
-0,7
0,0
-0,3
-1,0
-0,4
-3,1
-95,6

Bokslut
2016
-6,2
-2,5
-12,6
-9,0
-28,5
-14,4
-5,9
-9,2
-88,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,3
-0,3
-88,6

Resultat
0,4
-0,1
2,2
0,7
0,7
0,4
0
-0,1
4,2
0,4
-2,3
-1,1
1,8
0,0
1,4
0,3
0,2
0,7
0,0
0,3
1,0
0,1
2,8
7,0

Investeringar, mkr
Budget
2016
-0,4
-3,0
-1,0
-1,0
-7,0
-0,5
-1,5
-4,6
-19,0

Ärende- och dok.hantering, e-arkivering
IT-utbyte adm
IT-infrastruktur
Ks Ospecificerad
IT-inv skola
Utveckling beslutstödssystem
Bilden av Kävlinge, div. åtgärder
Förvärv av Silon m fl
Summa

Ramförändringar, mkr
KS ordinarie verksamhet
Bilden av Kävlinge
Leader Lundaland
Förvärv av Silon
Gånggrift restaurering
Kompensation löner och arvoden
KS övriga anslag
½ årseffekt befolkning (BN)
½ årseffekt befolkning (SN)
Bilden av Kävlinge (KS och TN)
Hyror moduler Nyvång
Aktivitetspark (BN)
Laddstolpar (TN)
Hyreskostnader, Korsbackaskolan och Nyvångsskolan (BN)
Tillfällig idrottshall, Löddeköpinge
Kompensation löner
KS till förfogande
Överförmyndarnämnden
Resultatöverföring IT-samarbetsnämnd
Utredning vägföreningarna
Leader Lundaland
Förvärv av Silon
Över- och underskott nämnder
Gånggrift restaurering
Miljö- och byggnadsnämnden överföringspost 2015
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Bokslut
2016
-0,1
-1,6
-0,3
0
-3,3
0
0
-4,5
-9,8

Budget
totalt
-0,4
-3,0
-1,0
-1,0
-7,0
-0,5
-1,5
-4,6
-19,0

Utgift
totalt
-0,1
-1,6
-0,3
0
-3,3
0
0
-4,5
-9,8

0,5
0,5
0,1
0,1
0,9
-4,1
-3,2
-1,1
-1,5
-1,1
-0,3
-1,5
-3,7
-14,8
-0,1
-1,6
-0,1
-0,5
-0,1
-6,2
-0,1
-0,6

Exploatering, mkr
Projekt

Tolvåkersgården
Östra Gryet
HPCS, östra delen
Löddeköpinge
23:13
Almelund
Furunäs 1:42 o 2:1
Totalt

Utfall 2016-12-31
UtgifIntäkter
Netto
ter

Utgående balans 2016-12-31
UtgifIntäkter
Netto
Anm
ter

0
0,3
0,4

0
5,9
3,1

0
5,6
2,6

19,6
19,9
25,3

19,7
30,7
14,7

0,1
10,8
-10,6

A
P
P

0,8
0,2
0
1,7

0
0
0
9,0

-0,8
-0,2
0
7,2

19,4
3,9
0,8
88,9

0,1
0
0
65,2

-19,3
-3,9
-0,8
-23,7

P
P
P

Intern kontrollplan 2016
Kontrolluppdrag
Lönehantering vid nyanställning
Filintegrationer (extern resursfördelning)
Kravpolicy, uppföljning av nya rutiner
Fakturagranskning
Ekonomiportalen och representation inom KS
Telefoni
Verkställighet kommunfullmäktiges beslut
Delegationsbeslut
Kontroll av avtalstrohet

Ansvarig
HR-chef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Ekonomichef
Kommunikationschef
Kanslichef
Kanslichef
Ekonomichef

Direktiv och uppdrag redovisas i separat bilaga.
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Beräknat
netto till
avslut
9,3
11,0
4,0
24,3

Klart
161130
161130
161130
161130
161130
161130
161130
161130
161130
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#FTMVUBEFTWJE,Gd
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#FTMVUTJOTUBOT,G
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,Gd
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,PNNVOLBOTMJFUGaSJVQQESBHBUU
VUWcSEFSBLPNNVOFOT
FOHBHFNBOHJ)BOEFMTQMBUT$FOUFS
4ZEFLPOPNJTLBGbSFOJOH )1$4
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.BUT3PTFO
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eUFSSBQQPSUFSBEWJE,Td 
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UJMMTBNNBOTNFEBOESBBLUbSFSLBO
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6USFEOJOHFOTLBPDLTaTFbWFSEF
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GbScOESJOHBS
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.FECPSHBSVOEFST`LOJOHFOTJOEFYG`SJOGMZUBOEF`LBSG`SFaSFUJSBEPDIWJUJMMI`SJEBH4WFSJHFUPQQFOJOPN
PNSaEFU7JBSCFUBSNFEG`SVUTbUUOJOHBSOBG`S`LBUJOGMZUBOEFTaTPNFG`STMBH cTJLU,bWMJOHF CSVLBSSaEPDI
NFECPSHBSEJBMPHFS+bNG`SBSFObSQaQMBUTPDIBOWbOETGMJUJHUBWLPNNVOJOWaOBSOBG`SBUUJOGPSNFSBTJHPNSFTVMUBU
QaPMJLBFOIFUFS
(FOPNG`SFUBHBSOBTFOHBHFNBOHGaSWJFOTJHOBMBUUdNBOLbOOFSdTUPSUJOGMZUBOEFHFOPNEFPSHBOJTBUJPOFSWJIBS
TLBQBUUJMMTBNNBOT
'MFSUBMFUJOEJLBUPSFSVQQOaSFMMFSG`SWbOUBTVQQOaEFBDDFQUBCMBWbSEFOBG`SWBSG`SNaMFUbSQaHPEWbHBUU
VQQOaTNFObOGJOOTNZDLFUBUUH`SBPDIWJIBSJOUFOaUUEFVQQTBUUBNaMTbUUOJOHBSG`SNBOEBUQFSJPEFO

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
,BOTMJBWEFMOJOHFO
&LPOPNJBWEFMOJOHFO
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/aSJOHTMJW
,WBMJUFU
,PNNVOJLBUJPOTBWEFMOJOHFO

*OEJLBUPSFS
"OEFMJOTbOEBIBOEMJOHBSUJMMcTJLU,bWMJOHFTPNGaSFUUTWBS
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,G/`KE*OGMZUBOEF*OEFYG`SQaWFSLBO

,G/`KE*OGMZUBOEF*OEFY)FMIFUFO
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NFECPSHBSOBBUUEFMUBJLPNNVOFOTJOGMZUBOEF

Pärnilla Ahnfors, 2017-02-16 13:27
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.FECPSHBSOBVQQMFWFSLPNNVOFOTJOGPSNBUJPOMaUUJMMHaOHMJHPDIBUUEFUGJOOT
CSBLPNNVOJLBUJPOTWaHBS
,PNNFOUBS
%FUGJOOTFOHFOPNUbOLUTUSBUFHJG`SLPNNVOFOTLPNNVOJLBUJPOTTZTUFNEbSXFCCQMBUTFOPDIFUKbOTUFSOBCJMEBS
HSVOEFO%ZHOFUSVOULBOWaSBLPNNVOJOWaOBSFHaJOQaXFCCQMBUTFOPDIVUSbUUBTJOBbSFOEFO"OUBMFUFUKbOTUFS
IBSVU`LBUTPDIbWFOPNEFUTUPSBGMFSUBMFUbSEJHJUBMBCMBOLFUUFSTPNG`MKTBWNBOVFMMIBOEMbHHOJOH TabSEFFO
UJMMHbOHMJHJOHaOHG`STFSWJDF,PNNVOFOTTBUTOJOHQa'BDFCPPLTPNLBOBMG`SJOGPSNBUJPOPDIEJBMPHIBSGBMMJUWbMVU
PDIbSJEBHFOFUBCMFSBELPNNVOJLBUJPOTLBOBMTPNWbMLPNQMFUUFSBSXFCCQMBUT LVOEUKbOTU FUKbOTUFSOBPDIEFO
USZDLUBJOGPSNBUJPOTPNHaSVUWBSBOOBOWFDLBJ,bWMJOHF/ZBMPLBMUJEOJOH"UUJUZEFOUJMMLPNNVOFOTJOGPSNBUJPONbUT
JNFECPSHBSVOEFST`LOJOHFONFEGSaHPSHbMMBOEFVQQMFWEUJMMHaOHUJMMJOGPSNBUJPO IVSUZEMJHEFObS PNLPNNVOFO
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IaMMFSTJHLWBSQaUPQQOJWaPDIWJTBSBUUWJbSQaSbUUWbH,bWMJOHFMJHHFSCSBUJMM

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
,BOTMJBWEFMOJOHFO
&LPOPNJBWEFMOJOHFO
1FSTPOBMBWEFMOJOHFO
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
/aSJOHTMJW
,WBMJUFU
,PNNVOJLBUJPOTBWEFMOJOHFO

Pärnilla Ahnfors, 2017-02-16 13:27

Sida 21 av 740

*OEJLBUPSFS
6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







'MZUUOJOHTOFUUP UFDLFOGSBNG`S

,G/`KE.FECPSHBS*OEFY /.*

,G/`KE3FHJPO*OEFY /3*  6
,G/`KE3FHJPO*OEFYG`SBUUSFLPNNFOEFSBWbOOFSPDI
CFLBOUBBUUGMZUUBUJMM,bWMJOHF

,G/`KE3FHJPO*OEFYG`SCPTUbEFS

Y
Y
Y
Y
Y

9

,aWMJOHFLPNNVOFSCKVEFSFOIbMMCBSPDIFOIaMTPTBNMJWTNJMKc
,PNNFOUBS
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FOIaMMCBSBPDIIbMTPTBNNBMJWTNJMK`FS.FENaOHBG`SFUBHBSFTPNFSCKVEFSBSCFUTUJMMGbMMFOTLBQBTG`SVUTbUUOJOHBS
G`SBUUFUUIaMMCBSUBSCFUTMJWEbSBOUBMFUQFSTPOFSTPNQFOEMBSVULBONJOTLBPDIEbSNFE`LBG`SVUTbUUOJOHBSOBG`SFO
CSBMJWTNJMK`NFENJOESFTUSFTT
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,aWMJOHFLPNNVOTTLPMPSUJMMIcSEFCaTUBJMBOEFU
,PNNFOUBS
1SPKFLUFUTGSBNUJEFOTTLPMBLPNNFSJEFOOBGBTBUUBWTMVUBTVOEFSaSFU"SCFUFUIBSMFUUUJMMBUUWJJEBHIBSFUUTUBCJMU
PDIWbMLbOUTZTUFNBUJTLULWBMJUFUTBSCFUFGSaOLPNNVO`WFSHSJQBOEFOJWaOFSUJMMFOIFUTOJWa WJMLFUbWFO
TLPMJOTQFLUJPOFOJTJOHSBOTLOJOHIBSLPOTUBUFSBU3FTVMUBUFUG`SbSFOG`SCbUUSJOHKbNG`SUNFEG`SFHaFOEFaS
NFOOaSJOUFVQQUJMMQSPKFLUFUTNaMTbUUOJOHBUUWBSBCMBOEMBOEFUTGSbNTUBTLPMLPNNVOFS6OEFSWaSFO
HFOPNG`SEFTFUUBOBMZTBSCFUFTPNPNGBUUBEFJOUFSOBKbNG`SFMTFSTaWbMTPNFYUFSOB3FTVMUBUFUBWBOBMZTFOIBS
BOWbOUTJEJBMPHFONFETUSBUFHJTLCFSFEOJOHPDIbSFOEFMBWVOEFSMBHFUObSTUSBUFHJOG`S'SBNUJEFOTTLPMBWFS
BSCFUBTGSBN%FUUBBSCFUFCFSbLOBTWBSBLMBSUWJEaSTTLJGUFUG`SBUUTFEBOCFTMVUBTJCJMEOJOHTObNOEFOPDITFEBO
TPNJOGPSNBUJPOTQVOLUJLPNNVOTUZSFMTFOVOEFSLWBSUBM
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.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS

*OEJLBUPSFS
6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







,G"OEFMO`KEBFMFWFS HSVOETLPMBO LPNNVOOJWa

,G"OEFMO`KEBG`SbMESBSHSVOETLPMB LPNNVOOJWa

,G/`KE.FECPSHBS*OEFYG`STLPMPS HSVOETLPMB
,G1MBDFSJOHBWTBNNBOWbHUSFTVMUBUJeQQOBKbNG`SFMTFS
HSVOETLPMB

Y
Y
Y
Y

,aWMJOHFLPNNVOTJOWbOBSFIBSFOSJLGSJUJE
,PNNFOUBS
&OGPSUTBUUQPTJUJWUSFOEBUUNFECPSHBSFPDICFT`LBSFIBSN`KMJHIFUBUUVQQMFWBLPNNVOFOTOBUVSPDILVMUVSNJMK`FS
"OUBMFUFWFOU`LBSPDIVOEFSaSFUIBSUWaOZBFWFOUBSSBOHFSBUNFEd-aOHLWbMMBSPDIFUUTU`SSFNFSQVCMJLUcTJN
,bWMJOHF7aSNBSLOBETBNMBEFTUPSQVCMJLPDIFUUTUPSUBOUBMVUTUbMMBSFTBNUBSSBOHFSBEFFO.BUHBUBNFEDB
VUTUbMMBOEFG`SFUBHTPNWBSFONZDLFUVQQTLBUUBEEFMBWWaSNBSLOBEFO)`TUNBSLOBEFOPDI4JMMBNBSLOBEFO
GPSUTBUUTUPSBFWFOUPDIaSFUT+VMNBSLOBEWBSEFUTU`STUBIJUUJMMTJCaEFBOUBMFUVUTUbMMBSFPDICFT`LBSF%FUd`LBEF
TBNBSCFUFNFE,bWMJOHF'VSVMVOE4BNWFSLBOIBSMFUUUJMMQPTJUJWUSFTVMUBU

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
/aSJOHTMJW
,PNNVOJLBUJPOTBWEFMOJOHFO

*OEJLBUPSFS
6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







"OUBMFWFOUTPNTbUUFS,bWMJOHFQaLBSUBO
,G/`KE.FECPSHBS*OEFYG`SJESPUUTPDI
NPUJPOTBOMbHHOJOHBS

,G/`KE.FECPSHBS*OEFYG`SLVMUVS

,G/`KE3FHJPO*OEFYG`SGSJUJETN`KMJHIFUFS

9

,aWMJOHFbOaSFOSFTVSTGcSCFTcLTPDIUVSJTUOaSJOHFO
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,PNNFOUBS
'PSUTBUUQSPCMFNBUUOaGSBNHaOHBUUGaUJMMHaOHUJMMNBSLMbOHTNFE,bWMJOHFaOJEFOVUTUSbDLOJOH,PNNVOTUZSFMTFO
IBSTBUUTPNNaM1SPKFLUIBSQMBOFSBUTVOEFSaSFUNFEFOOZCSPPDIFOHaOHPDIDZLFMWbH`WFSaOGSaO)`HUJMM
4UbWJFTPNTLVMMFHFUJMMHaOHBOESBEFMBSBW,bWMJOHFaOTEBMMBOETLBQ%FUUBQSPKFLUIBSJOUFTUBSUBUT
.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFFOIFUFS
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
/aSJOHTMJW
,PNNVOJLBUJPOTBWEFMOJOHFO

/aNOEFOTFHOBJOEJLBUPSFS

"OUBMFUTaMEBGJTLFLPSU EBHLPSU QFSaS
5JMMHbOHMJHHKPSETUSbDLBG`SSFLSFBUJPOTTUSaLMbOHT,bWMJOHFaO
LN

6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







Y
Y

,aWMJOHFLPNNVOTIFNWbSEUJMMIcSEFCaTUBJMBOEFU
,PNNFOUBS
.PSHPOEBHFOTIFNWaSEbSFUUQSJPSJUFSBUPNSaEFJWaSVUWFDLMJOHTTUSBUFHJPDIbSFOEFMBW7bMGbSETUKbOTUFSJGSBNLBOU
&UUBOBMZTBSCFUFHFOPNG`SEFTVOEFSWaSFOPDIQSFTFOUFSBEFTPDIEJTLVUFSBEFTNFEG`SWBMUOJOHTMFEOJOHFO"OBMZTFO
CFLSbGUBEFBUUWJMJHHFSCSBUJMMNFOQFLBEFPDLTaQaVUNBOJOHBSJOPNCMBIFNUKbOTUTPNWJCFI`WFSBSCFUBWJEBSF
NFE1aEFOTUSBUFHJTLBCFSFEOJOHFOWBSBOBMZTFOVOEFSMBHG`SEJTLVTTJPOFSPNWJLUJHBPNSaEFOBUUUBNFEJEFU
GPSUTBUUBBSCFUFUNFEBUUUBGSBNFOTUSBUFHJG`S.PSHPOEBHFOTIFNWaSE6OEFSI`TUFOHFOPNG`SEFTdFO
NFECPSHBSEJBMPHEbSSFTVMUBUFUBWEFOOBLPNNFSBUUBSCFUBTJOIBOEMJOHTQMBOFO4PDJBMUKbOTUFOLPNNFSVOEFS
LWBSUBMTLJDLBVUIBOEMJOHTQMBOFOUJMMSFNJTTUJMM`WSJHBObNOEFSPDITFEBOGBUUBCFTMVUJObNOEFO

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS

*OEJLBUPSFS
,G"OEFMCSVLBSFTPNbSO`KEBFMMFSNZDLFUO`KEBNFETJO
IFNUKbOTU  6 LPNNVOOJWa
,G#SVLBSCFE`NOJOHTbSTLJMUCPFOEFbMESFPNTPSH
IFMIFUTTZO  6 LPNNVOOJWa

,G/`KE.FECPSHBS*OEFYG`SbMESFPNTPSH

,G1FSTPOBMLPOUJOVJUFUBOUBMWaSEBSFJIFNUKbOTU 6
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6UGBMM
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,aWMJOHFLPNNVOIBSFOQPTJUJWCFGPMLOJOHTUJMMWaYU
,PNNFOUBS
#FGPMLOJOHFO`LBSVOEFSaSFUUSPUTSFMBUJWUGaOZCZHHEBCPTUbEFS.aMFUQaFOHFOPNTOJUUMJHCFGPMLOJOHTUJMMWbYUQa 
 VOEFSFOUJPaSTQFSJPE bSOaCBSUNFEUBOLFQaEFCZHHQMBOFSTPNbSLbOEBJOVMbHFU#PTUBETCSJTUFOJLPNNVOFO
PDIJ`WSJHB4LaOFbSUZEMJHBVUNBOJOHBSG`SEFOGSBNUJEBCFGPMLOJOHTUJMMWbYUFO

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
/aSJOHTMJW
,PNNVOJLBUJPOTBWEFMOJOHFO

*OEJLBUPSFS
,G"OUBMFUGbSEJHTUbMMEBCPTUbEFS UPUBMUJLPNNVOFO BOHFTJ
BOUBMQFSaS
,G"OUBMFUOZBCPTUbEFSJ4UBUJPOTTUBEFO BOHFTJBOUBMQFS
aS

,G#FGPMLOJOHTTUBUJTUJL (FOPNTOJUUMJH`LOJOH SVMMBOEFaS

cSMJHCFGPMLOJOHT`LOJOH 4$#IBMWaSIFMaS

6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







Y
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Y
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,aWMJOHFLPNNVOFSCKVEFSFUUGcSFUBHTLMJNBUJUPQQLMBTT
,PNNFOUBS
'PSUTBUUHPUUSFTVMUBUJCaEF*OTJLUPDI4WFOTLU/bSJOHTMJWTNbUOJOHBS'SBNHaOHJ4WFOTLU/bSJOHTMJWTSBOLJOHUJMMQMBUT
OVNNFS,bWMJOHFTQPTJUJPOJ4LaOFbSQaEFUTBNMBEFPNE`NFUGPSUGBSBOEFQaQMBUTUSFWJMLFUbSPG`SbOESBU
(FOPNG`SUQSPKFLUFUeLBEJO*OTJLUNFENaMFUBUUCMJbOOVCbUUSFJ/,*NbUOJOHFO5ZWbSSIBSJOUFNZOEJHIFUTEFMBSOB
BOWbOUTJHBWEFUOZBXFCCBTFSBEFLVOEVOEFST`LOJOHTTZTUFNFU-`QBOEF*OTJLUTPNLWBMJUFUTVUWFDLMJOHTWFSLUZHJTJOB
WFSLTBNIFUFS

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
/aSJOHTMJW

*OEJLBUPSFS

"OUBMObSJOHTMJWTUSbGGBS

"OUBMFUG`SFUBHTCFT`L
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6UGBMM
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6UGBMM
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,G4FSWJDFNbUOJOHBWLPNNVOFOTNZOEJHIFUTVU`WOJOH
/`KE,VOE*OEFY 6

,G4WFOTLUObSJOHTMJWTSBOLJOH BOHFTJQMBUT
4WFOTLU/bSJOHTMJWG`SFUBHBSOBTTBNNBOGBUUBOEFPNE`NF
PNG`SFUBHTLMJNBUFU

6UGBMM

6UGBMM



"DDWbSEF

Y



6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







Y
Y

9

,PNNVOFOIBSFOVUWFDLMBEDFOUSVNIBOEFM
,PNNFOUBS
)BOEFMObSVOEFSTUPSPNWBOEMJOH(MPCBMJTFSJOHPDIEJHJUBMJTFSJOHQaWFSLBSLVOEN`OTUFSTPNTOBCCUG`SbOESBS
NBSLOBEFO*OUFSOFUIBOEFMOC`SKBSQaWFSLBPNTbUUOJOHFOCFUZEMJHUJOPNNaOHBCSBOTDIFS#VUJLFSUFOEFSBSBUUCMJ
TIPXSPPNJOG`SL`QTPNH`STJBOESBLBOBMFSEbSEFUTPN`LBSNFTUbSJOL`QWJBBQQBSJNPCJMBFOIFUFS
'PSUTBUUCSBFOHBHNBOHGSaOG`SFUBHFOTTJEBNFE`LBUBOUBMNFEMFNNBSJCaEF)1$4PDI,'4HFSTJHOBMPNGPSUTBUU
I`HUFOHBHFNBOHGSaOG`SFUBHFOTTJEB)BOEFMOTGPSUTBUUBVUWFDLMJOHHMPCBMUQaWFSLBSbWFOPTTNFENJOTLBUJOEFYUBM
7JTUJDLFSEPDLGPSUGBSBOEFVUJKbNG`SFMTFNFEBOESBMJLTUPSBLPNNVOFSNFEFOIBOEFMTOJWaTPNNPUTWBSBSTU`SSF
TUbEFS.bUFUBMFOWJTBSQaFOGPSUTBUUNJOTLOJOHBWEFOUPUBMBMPLBMFYQPSUFONFOCZHHFSQaTJGGSPSG`SFPNCZHHOBEFO
BW(BMMFSJB$FOUFS4ZETPNWJWFUGSaOTJGGFSVOEFSMBHEbSJGSaOIBS`LBUCFUZEMJHUCaEFQaTbMMBOL`QPDIEBHMJHWBSPS
.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFFOIFUFS
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
/aSJOHTMJW

/aNOEFOTFHOBJOEJLBUPSFS

"OUBMFUNFEMFNNBSJ)BOEFMTQMBUT$FOUFSTZE

"OUBMFUNFEMFNNBSJ4BNWFSLBO,bWMJOHF'VSVMVOE

)BOEFMTJOEFY

6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







9

6OHBNaOOJTLPSTJOUSFTTFPDILVOTLBQPNFOUSFQSFOcSTLBQ BSCFUFPDI
OaSJOHTMJWTLBcLB
,PNNFOUBS
4PNNBSMPWTFOUSFQSFO`SFSPDI6OH'`SFUBHTBNIFUbSUWaWJLUJHBGSBNHaOHTQSPKFLUJLPNNVOFOG`SBUU`LBVOHBT
LVOTLBQPNPDIJOUSFTTFG`SFOUSFQSFO`STLBQ
.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFFOIFUFS
/aSJOHTMJW
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/aNOEFOTFHOBJOEJLBUPSFS

4WFOTLUObSJOHTMJW4LPMBOTBUUJUZEUJMMG`SFUBHTBNIFU

6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







Y

,aWMJOHFLPNNVOaSWaMLPNOBOEFPDIUSZHH
,PNNFOUBS
1SPKFLUFUSFOU TOZHHUPDIUSZHHUGPSUTbUUFSPDIGMFSBEFMQSPKFLUWBEBWTFSTaWaMG`STL`OJOHTPN`LBEUSZHHIFUIBS
UBHJUTGSBNPDICMJWJUVQQTLBUUBEF
&UUTBNWFSLBOTBWUBMIBSUFDLOBUTNFEQPMJTFOG`SHFNFOTBNNBG`SCZHHBOEFaUHaSEFSG`S`LBEUSZHHIFU7JEBSFIBS
UJMMTBNNBOTNFEQPMJTPDIFUUG`STbLSJOHTCPMBHTUBSUBUTFUU%/"NbSLOJOHTQSPKFLU
#MBOEG`SFUBHFOIBSHFNFOTBNNBaUHbSEFSWJEUBHJUTG`SWJEUBHJUTHFOPNCMB`LBEFSPOEFSJOHBSG`SBUUNJOTLB
UJMMHSFQQTCSPUUPDI`WFSGBMM
aSTUSZHHIFUTTUBUJTUJLGSaOQPMJTPDI`QQOBKbNG`SFMTFSIBSbOOVJOUFLPNNJU1PMJTFOTVQQGBUUOJOHMPLBMUbSEPDL
BUUPSPG`SJOCSPUUPDIWaMETCSPUULWBSTUaS,PNNVOPDI1PMJTIBSQMBOFSG`SHFNFOTBNUBHFSBOEFVOEFS

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
,BOTMJBWEFMOJOHFO
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
/aSJOHTMJW
,PNNVOJLBUJPOTBWEFMOJOHFO

*OEJLBUPSFS
6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF





6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF

"OUBMTBNSaETN`UFNFE3aEFUG`S5SZHHIFUPDI)bMTB

"OUBMTU`MEPDIUJMMHSFQQTCSPUU

"OUBMWaMETCSPUU

,G/`KE.FECPSHBS*OEFYG`S3FOIaMMOJOHPDITPQIbNUOJOH

,G/`KE3FHJPO*OEFYG`SUSZHHIFU
,G5SZHHIFUTNbUOJOH eQQOBKbNG`SFMTFS BOHFSQMBUT PDI
UPQQ





,aWMJOHFLPNNVOFSCKVEFSHPEBLPNNVOJLBUJPOTNcKMJHIFUFS
,PNNFOUBS
,bWMJOHFLPNNVObSCFSPFOEFBWBUUIBHPEBLPNNVOJLBUJPOFSUJMMPNWbSMEFO4LaOFUSBGJLFOTPNbSIVWVENBOG`S
LPMMFLUJWUSBGJLFOIBSGaUUG`SbOESBEFFLPOPNJTLBG`SVUTbUUOJOHBSTPNQaWFSLBSEFUJEJHBSFEJTLVUFSBEF
VUWFDLMJOHTQSPKFLUFOJOPN,bWMJOHFLPNNVO%FTTBQSPKFLUTLKVUTEbSG`SQaGSBNUJEFO"SCFUFUNFEQMBOFSJOHFOG`S
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TUBUJPOTVUCZHHOBEFOJ'VSVMVOEQaHaS&O5SBGJLTUSBUFHJbSVOEFSGSBNUBHBOEFPDILPNNFSBUUGVOHFSBTPNFUU
SBNWFSLG`SGMFSBGSaHPSJOPNIaMMCBSBUSBGJLPDIUSBOTQPSUM`TOJOHBS

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO

*OEJLBUPSFS
,G"OUBMSFTBOEFNFECVTT LPMMFLUJWUSBGJL .bUQFSJPEFO
WBSEBHVOEFSPLUPCFS
,G"OUBMSFTBOEFNFEUaH LPMMFLUJWUSBGJL .bUQFSJPEFO
WBSEBHVOEFSPLUPCFS
,G.`KMJHIFUBUUGaUJMMHaOHUJMMNJOTU.CJUT VQQHJGUFS
GSaO154

,G/`KE3FHJPO*OEFYG`SLPNNVOJLBUJPOFS
.CV *OEFYG`SN`KMJHIFUFOBUUBOWbOEBLPMMFLUJWUSBGJLFOG`S
SFTPS
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6UGBMM

6UGBMM


6UGBMM
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,aWMJOHFLPNNVOVQQMFWTTPNFOBUUSBLUJWBSCFUTQMBUT
,PNNFOUBS
,PNNVOLBOTMJFUTSFTVMUBUG`S)aMMCBSUNFEBSCFUBSFOHBHFNBOHWJTBSQaBUUFOG`STbNSJOHTLFUUQa*OEFYG`STUZSOJOH
PDINPUJWBUJPONFEBO*OEFYG`SMFEBSTLBQ`LBU,PNNVOLBOTMJFUIBSFUUGPSUTBUUHPUUSFTVMUBUNFOSFTQFLUJWF
BWEFMOJOHIBSTJOBVUWFDLMJOHTPNSaEFOBUUBSCFUBNFE+bNG`SUNFEIBS)3BWEFMOJOHFOGaUUFUUFHFUSFTVMUBU
WJMLFUWJTBSQaFOLMBSG`SCbUUSJOH

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
,BOTMJBWEFMOJOHFO
&LPOPNJBWEFMOJOHFO
1FSTPOBMBWEFMOJOHFO
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
/aSJOHTMJW
,WBMJUFU
,PNNVOJLBUJPOTBWEFMOJOHFO

*OEJLBUPSFS
)aMMCBSUNFEBSCFUBSFOHBHFNBOH ).& *OEFYG`SMFEBSTLBQ
OFECSZUCBS
)aMMCBSUNFEBSCFUBSFOHBHFNBOH ).& *OEFYG`S
NPUJWBUJPO OFECSZUCBS
)aMMCBSUNFEBSCFUBSFOHBHFNBOH ).& *OEFYG`STUZSOJOH
OFECSZUCBS
+BHLBOSFLPNNFOEFSBBOESBBUUT`LBKPCCJOPN,bWMJOHF
LPNNVO HFNFOTBNUG`SBMMBObNOEFS OFECSZUCBS

6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF



,G)aMMCBSUNFEBSCFUBSFOHBHFNBOH ).& *OEFYG`S
MFEBSTLBQ LPNNVOOJWa
,G)aMMCBSUNFEBSCFUBSFOHBHFNBOH ).& *OEFYG`S
NPUJWBUJPO LPNNVOOJWa
,G)aMMCBSUNFEBSCFUBSFOHBHFNBOH ).& *OEFYG`S
TUZSOJOH LPNNVOOJWa



6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF
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%FUGJOOTFOWaMGVOHFSBOEFJOUFSOLPNNVOJLBUJPO
,PNNFOUBS
*EFJOUFSWKVFSTPNIBSHKPSUTNFEDIFGFSSVOUPNJPSHBOJTBUJPOFOVOEFSWaSFOTFSWJBUU$IFGTOZUUIBSCMJWJUFO
FUBCMFSBEPDIWbMBOWbOELBOBM/bTUBVOEFST`LOJOHBWEFOJOUFSOBLPNNVOJLBUJPOFOLPNNFSBUUH`SBTJ
NFEBSCFUBSFOLbUFO%FOVQQG`MKBOEFVOEFST`LOJOHFOBWJOUSBObUFUWJTBSBUUEFUOZBTPDJBMBJOUSBObUFUVQQMFWT

Pärnilla Ahnfors, 2017-02-16 13:27

Sida 29 av 740

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

WBSBFOCbUUSFLPNNVOJLBUJPOTLBOBMbSEFUHBNMB NFOBUUEFUGJOOTTUPSVUWFDLMJOHTQPUFOUJBM JOUFNJOTUHbMMBOEF
LWBMJUFUFOQaJOGPSNBUJPOFO
.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFFOIFUFS
,BOTMJBWEFMOJOHFO
&LPOPNJBWEFMOJOHFO
1FSTPOBMBWEFMOJOHFO
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
/aSJOHTMJW
,WBMJUFU
,PNNVOJLBUJPOTBWEFMOJOHFO

/aNOEFOTFHOBJOEJLBUPSFS

%FOTBNNBOUBHOBVQQMFWFMTFOBWJOUSBObUFU
.FEBSCFUBSFOLbU*OEFYJOUFSOLPNNVOJLTBUJPO
OFECSZUCBS
.FEBSCFUBSFOLbU*OEFYLPNNVOJLBUJWUMFEBSTLBQ
OFECSZUCBSU

6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF







6UGBMM

6UGBMM

"DDWbSEF


6UGBMM


6UGBMM



Y
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"DDWbSEF


Y

,aWMJOHFLPNNVOIBSFOBSCFUTNJMKcTPNGSaNKBSHPEIaMTB
,PNNFOUBS
3FTVMUBUFUG`SEFOUPUBMBTKVLGSaOWBSPOG`S,PNNVOLBOTMJFUIBS`LBUPDIWJTFSFOG`SGMZUUOJOHGSaOLPSUUJETGSaOWBSPO
UJMMMaOHUJETKVLGSaOWBSPOEaTKVLGSaOWBSPLPSUUJEIBSWJNJOTLBUNFE QSPDFOUFOIFUFSNFEBOTMaOHUJEFOIBS`LBU 
QSPDFOUFOIFUFSd#FE`NOJOHFObSGPSUTBUUBUULPNNVOLBOTMJFUIBSFOCSBCJME`WFSTKVLGSaOWBSPPSTBLFSOBPDIBSCFUBS
BLUJWUNFESFIBCJMJUFSJOHPDIG`SFCZHHBOEFBSCFUF6OEFSI`TUFOHFOPNG`SEFTFOIbMTPVUNBOJOHJLPNNVOFO
EbSLPNNVOLBOTMJFUTNFEBSCFUBSFdWJTBEFQaTUPSEFMBLUJHIFUPDIFOHBHFNBOH IbMTBTUaSI`HUQaEBHPSEOJOHFO

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
,BOTMJBWEFMOJOHFO
&LPOPNJBWEFMOJOHFO
1FSTPOBMBWEFMOJOHFO
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
/aSJOHTMJW
,WBMJUFU
,PNNVOJLBUJPOTBWEFMOJOHFO

*OEJLBUPSFS
,G.FEBSCFUBSFOTCFE`NOJOHBWIVSPSHBOJTBUJPOFOT
WbSEFHSVOETUbNNFS`WFSFOTNFEEFSBTVQQGBUUOJOHBWIVS
EFOCPSEFWBSB#`SJOUFBWWJLBNFSbO ,PNNVOOJWa
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Y

,G4KVLGSaOWBSPTUBUJTUJLJQSPDFOU /  LPNNVOOJWa
.FEBSCFUBSFOTCFE`NOJOHBWIVSPSHBOJTBUJPOFOT
WbSEFHSVOETUbNNFS`WFSFOTNFEEFSBTVQQGBUUOJOHBWIVS
EFOCPSEFWBSB#`SJOUFBWWJLBNFSbO OFECSZUCBS
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,aWMJOHFLPNNVOTOFUUPLPTUOBETBOEFMBWTLBUUFJOUaLUFSOBVQQHbSUJMM
IcHTU
,PNNFOUBS
MJHHFSOFUUPLPTUOBETBOEFMFOQa PDI`WFSGZSBaSQa EWTTUBCJMUVOEFS,PNNVOTUZSFMTFO
CJESBSHFOPNQPTJUJWBSFTVMUBU

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
,BOTMJBWEFMOJOHFO
&LPOPNJBWEFMOJOHFO
1FSTPOBMBWEFMOJOHFO
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
/aSJOHTMJW
,WBMJUFU
,PNNVOJLBUJPOTBWEFMOJOHFO

*OEJLBUPSFS
,G/FUUPLPTUOBEFOTBOEFMBWTLBUUFJOUbLUFSVOEFSFO
SVMMBOEFGZSBaSTQFSJPE
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,aWMJOHFLPNNVOIBSFOUZEMJHFLPOPNJTUZSOJOHPDIHPELPOUSPMM
,PNNFOUBS
,PNNVOTUZSFMTFOIaMMFSTJHJOPNCFTMVUBECVEHFUSBNPDICJESBSUJMMBUULPNNVOFOJTJOIFMIFUOaSNaMFUd3FTVMUBUFU
G`SLPNNVOTUZSFMTFOTPSEJOBSJFWFSLTBNIFUFSG`SbSFUU`WFSTLPUUQad NLS

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
,BOTMJBWEFMOJOHFO
&LPOPNJBWEFMOJOHFO
1FSTPOBMBWEFMOJOHFO
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
/aSJOHTMJW
,WBMJUFU
,PNNVOJLBUJPOTBWEFMOJOHFO

*OEJLBUPSFS
,G7FSLTBNIFUFOTOFUUPLPTUOBEJSFMBUJPOUJMMCVEHFUFSBE
OJWa
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,aWMJOHFLPNNVOIBSFOPGcSaOESBETLBUUFTBUTVOEFSNBOEBUQFSJPEFO
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#VEHFUCFTMVUFUG`SJOOFCbSPG`SbOESBETLBUUFTBUT

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
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,G4LBUUFTBUT
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,aWMJOHFLPNNVOIBSMbOHTJLUJHUIbMMCBSJOWFTUFSJOHTUBLU
,PNNFOUBS
"OEFMJOWFTUFSJOHTQSPKFLUTPNBWTMVUBTJOPNFLPOPNJTLSBNPDIJOPNBOHJWFOUJETQMBOMJHHFSTUSBYVOEFSBDDFQUFSBU
WbSEF NFOIBS`LBUJKbNG`SFMTFNFE*OWFTUFSJOHTWPMZNFOIBS`LBUNFE dQSPDFOUFOIFUFSJKbNG`SFMTFNFE
 NFONBSHJOBMFOVQQUJMMbSEPDLGPSUTBUUHPE

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
,BOTMJBWEFMOJOHFO
&LPOPNJBWEFMOJOHFO
1FSTPOBMBWEFMOJOHFO
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
/aSJOHTMJW
,WBMJUFU
,PNNVOJLBUJPOTBWEFMOJOHFO

*OEJLBUPSFS
"OEFMJOWFTUFSJOHTQSPKFLUTPNBWTMVUBTJOPNFLPOPNJTL
SBNPDIJOPNBOHJWFOUJETQMBO
,G*OWFTUFSJOHTWPMZNFOJSFMBUJPOUJMMTLBUUFSPDICJESBH
VOEFSFOSVMMBOEFaSTQFSJPE TFCFTLSJWOJOH
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,aWMJOHFLPNNVOTPSHBOJTBUJPOaSFOFSHJFGGFLUJWPDIGPTTJMCSaOTMFGSJ
,PNNFOUBS
,PNNVOFOBSCFUBSG`SBUUCZUBVUWaSBQFSTPOCJMBSNPUFMCJMBSPDIBSCFUFUIBSJOMFUUTVOEFSHFOPNBUUQMBOFSB
G`SdFOJOGSBTUSVLUVSG`SBUULVOOBMBEEBFMCJMBSQaTUSBUFHJTLBQMBUTFSJBOTMVUOJOHUJMMLPNNVOFOTWFSLTBNIFUFSTBNU
MBEEN`KMJHIFUFSG`SBMMNbOIFUFOd"SCFUFUNFEFOFSHJFGGFLUJWJTFSJOHGPSUHaSWJECaEFOZCZHHOBUJPOPDISFOPWFSJOHBW
LPNNVOBMBWFSLTBNIFUFS&OEFMBWEFOLPNNBOEFUSBGJLTUSBUFHJOLPNNFSBUUGPLVTFSBTQaIVSWJLBObOESBWaSU
TbUUBUUSFTBPDIUSBOTQPSUFSBHPETCFUFFOEFQaWFSLBOHFOPNNPCJMJUZNBOHFNFOU,PNNVOIVTFUTLPQJFSJOHIBS
NFSbOIBMWFSBUTQaGZSBaSPDIEFUBDDFQUBCMBNaMWaSEFUbSVQQOaUUNFESaHF

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
,BOTMJBWEFMOJOHFO
&LPOPNJBWEFMOJOHFO
1FSTPOBMBWEFMOJOHFO
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
/aSJOHTMJW
,WBMJUFU
,PNNVOJLBUJPOTBWEFMOJOHFO

*OEJLBUPSFS
,G"OEFMFOGPTTJMCSbOTMFGSJBGPSEPOJLPNNVOFOT
WFSLTBNIFUFS NbUOJOHQaC`SKBT

,G"OEFMFOJDLFGPTTJMUCSbOTMFJLPNNVOFOTWFSLTBNIFUFS
,G5PUBMBFOFSHJaUHaOHFOJLPNNVOBMBGBTUJHIFUFS
,XILWNaS
7PMZNFSG`SLPQJFSJOHJLPNNVOIVTFU MbTJOEJLBUPSOT
CFTLSJWOJOHG`SBDDFQUFSBEFWbSEFO
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,aWMJOHFLPNNVOPDIWbSBJOWbOBSFTFSBWGBMMTPNFOSFTVST
,PNNFOUBS
%FOOZBdBWGBMMTQMBOFONFENaMTbUUOJOHBUUNJOTLBSFTUBWGBMMFUHFOPNVUTPSUFSJOHBWG`SQBDLOJOHTGSBLUJPOFSOBIBS
BOUBHJUTVOEFS"SCFUFUNFEVUCZHHOBEFOBWNBUBWGBMMTaUFSWJOOJOHFOUJMMBMMBIVTIaMMIBSHaUUFOMJHUQMBO

,BOTMJBWEFMOJOHFO
&LPOPNJBWEFMOJOHFO
1FSTPOBMBWEFMOJOHFO
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
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/aSJOHTMJW
,WBMJUFU
,PNNVOJLBUJPOTBWEFMOJOHFO

*OEJLBUPSFS

,G"OEFMFOIVTIaMMNFENBUBWGBMMTVUTPSUFSJOH

,G"OUBMLJMPSFTUBWGBMMQFSJOWaOBSF

cUFSWVOOJUNBUFSJBMJLPNNVOIVTFU
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,aWMJOHFLPNNVOFSCKVEFSFOUJMMHaOHMJHPDIWBSJFSBEOBUVSNJMKc
,PNNFOUBS
&ONaOHCSVLTQMBOG`SLPNNVOFOTTLPHBSIBSUBHJUTGSBNVOEFSd%FObSCaEFOBUVSPDISFLSFBUJPOTJOSJLUBE
NFOIBSFUUUZEMJHUGPLVTQaBUUTUbSLBEFSFLSFBUJWBWbSEFOB'PSONJOOFTSFTUBVSFSJOHBW-KVOHI`HIBSHKPSUTVOEFS
aSFU*TBNWFSLBONFEGJTLFWaSETPNSaEFTG`SFOJOHFOJ,bWMJOHFaO-`EEFaOBSCFUBSLPNNVOFONFEBUUG`SUZEMJHBPDI
JPSEOJOHTUbMMBCFGJOUMJHBGJTLFQMBUTFSTBNUG`SFTMaOZB'MFSTQSaLJHBJOGPSNBUJPOTTLZMUBSbSGSBNUBHOBPDIBSCFUFUNFE
VUQMBDFSJOHIBSQaC`SKBUT

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
4USBUFHJTLBBWEFMOJOHFO
/aSJOHTMJW

*OEJLBUPSFS
,G"OEFMLPNNVOBMBOBUVSPNSaEFOTPNbSG`STFEEBNFE
GMFSTQSaLJHBJOGPSNBUJPOTTLZMUBSTPNCFMZTFSPNSaEFOBT
WbSEFO
,G/`KE.FECPSHBS*OEFYG`SNJMK`BSCFUF LPNNVOFOT
JOTBUTFSG`SBUULPNNVOJOWaOBSOBTLBLVOOBMFWB
NJMK`WbOMJHU

,G3BOLJOHQMBDFSJOHJ.JMK`BLUVFMMU
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,aWMJOHFLPNNVOTFSWFSBSIbMMCBSBNbMUJEFSNFENJOTUBNcKMJHBTWJOO
,PNNFOUBS
*LPNNVOIVTFUQaHaSFUUBLUJWUBSCFUFNFENJOTLBUBOEFMNBUTWJOOTBNU`LBBOEFMFOFLPMPHJTLBMJWTNFEFM5SPUTEFU
VQQOaTJOUFEFUBDDFQUBCMBWbSEFUG`SFLPMPHJTLBMJWTNFEFMJDBGFUFSJBOdNFOUSFOEFObSQPTJUJW

.bMCFEcNOJOHGSbOVOEFSMJHHBOEFWFSLTBNIFUFS
,BOTMJBWEFMOJOHFO
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*OEJLBUPSFS

&LPMPHJTLBMJWTNFEFMJDBGFUFSJBO
,G.bOHENBUTWJOOJEFLPNNVOBMBWFSLTBNIFUFSOB
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