PRESSINFORMATION 16 FEBRUARI 2018
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First
North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2017
FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG OKTOBER - DECEMBER 2017
»» Nettoomsättningen för perioden uppgick för kvarvarande verksamhet till 28,3 (34,1) MSEK
»» Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick för kvarvarande verksamhet till -4,9 (0,1) MSEK
»» Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -5,2 (-0,1) MSEK
»» Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid periodens utgång
uppgick till -0,09 (-0,01) SEK före och efter utspädning
»» Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande verksamhet
efter förändring av rörelsekapital uppgick till -6,1 (4,3) MSEK
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI - DECEMBER 2017
»» Nettoomsättningen uppgick för kvarvarande verksamhet till 124,2 (122,6) MSEK
»» Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick för kvarvarande verksamhet till -9,2 (0,7) MSEK
»» Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -10,0 (1,5) MSEK
»» Periodens resultat innefattar omstruktureringskostnader av engångskaraktär om totalt -3,2 (0) MSEK
»» Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid periodens utgång
uppgick till -0,17 (0,02) SEK före och efter utspädning
»» Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande verksamhet
efter förändring av rörelsekapital uppgick till -8,6 (6,4) MSEK
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (publ.)
Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller modulära, integrerbara
säkerhetslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och specialistkunskap
förenar bolaget modern IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik och erbjuder högkvalitativa och
kostnadseffektiva lösningar utifrån kundens behov. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende
integrerade produkter och tjänster inom säkerhet, brand, larm och låslösningar. Bolaget tillhandahåller
egen installationskapacitet samt 24/7 jour, service och support.
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VD:S KOMMENTAR
Koncernens intäkter för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 28,6 (34,4) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om -4,9 (0,1)
MSEK. Koncernens resultat före skatt uppgår till -5,2 (-0,1) MSEK och för perioden redovisas ett negativt kassaflöde från
den löpande verksamheten om -6,1 (4,3) MSEK.
Koncernens resultat för perioden är inte i nivå med våra förväntningar och uppsatta mål för kvartalet, detta främst till följd av lägre orderingång än plan
under andra halvåret 2017. Resultatet har även påverkats negativt av ett par projekt med försämrade marginaler samt kostnader för struktur- och organisationsförändringar vilka sammantaget har belastat resultatet med ca -1,5 MSEK (varav försämrade projekt -0,8 MSEK och kostnader för omstrukturering
-0,7 MSEK). Resultat för helåret innefattar omstruktureringskostnader av engångskaraktär om totalt -3,2 (0) MSEK. Företaget har en stark soliditet men
har på grund av en lägre orderingång än planerat under senare delen av 2017 drabbats av en ansträngd likviditet och mot bakgrund av detta har en extra
bryggfinansiering upptagits hos Erik Penser Bank.
Affärsområde Säkerhet och Brand når under perioden en omsättning om 23,3 (26,9) MSEK med ett rörelseresultat (EBITDA) om -2,3 (1,9) MSEK jämfört
med motsvarande period föregående år. Lägre orderingång än förväntat har lett till minskade intäkter och ett lägre resultat än plan och i tillägg har ett par
projekt slutförts till lägre marginaler än förväntat vilket försämrat resultatet motsvarande -0,8 MSEK. Kostnader för omstrukturering har belastat kvartalet
negativt med ytterligare -0,7 MSEK och våra personalkostnader och övriga omkostnader har totalt sett ökat med 1,6 MSEK jämfört med föregående år.
Affärsområde Lås redovisar en omsättning under perioden om 4,9 (7,2) MSEK med ett rörelseresultat (EBITDA) om -0,5 (0,1) MSEK. Försenade leveranser av låskomponenter samt en lägre orderingång än förväntat bidrar till ett sämre utfall än föregående år.
Det ojämna affärsflödet i våra affärsområden Säkerhet och Brand samt Lås har under perioden ställt höga krav på projektplanering och allokering av
resurser. Mot redovisade resultat kan jag konstatera att vi inte uppnått önskad effektivitet i slutförandet av aktiva mindre och medelstora projekt.
Vi har under fjärde kvartalet genomfört en omfattande struktur- och organisationsförändring för att säkerställa god lönsamhet via nya ledningsfunktioner
och processer för förbättrad resursplanering, ökad kostnadsmedvetenhet och stärkt affärsmannaskap. Jag är övertygad om att dessa åtgärder tillsammans med vår nya ledningsgrupp kommer ge resultat under året.
Den långsiktiga kommunikationsstrategin som aktiverades under första kvartalet 2017 ger oss goda resultat. Genom debattartiklar och redaktionell publicering ökar vi varumärkeskännedomen inom våra målsegment som specialist och språkrör för ökat och förbättrat brandskydd och effektivt skydd av samhällskritisk infrastruktur. Vi erfar nu positiv respons från våra valda målsegment och från den så viktiga rekryteringsbasen av tekniska specialister inom
säkerhetsområdet. För mer information om våra aktiviteter, följ oss på Linkedin och via vår blogg vilka båda kan nås genom hemsidan https://confidence.se/
Försäljning och distribution av vårt brandlarmsfabrikat Notifier by Honeywell som främst sker genom ett nätverk av kvalificerade återförsäljare utvecklas
positivt. Försäljnings- och logistikstödet har under perioden vidareutvecklats genom driftsättning av ett integrerat e-handelsstöd. Order och leveranshantering sker nu via en extern logistikpartner vilket innebär att vi kan erbjuda tillgänglighet 24/7 tillsammans med snabba och säkra leveranser. Vi ser
fortsatt positivt på framtiden för vår distributionsaffär då logistikstödet ger oss möjlighet att med minskad risk öka våra försäljningsinsatser i affärer där
hög tillgänglighet och leveranssäkerhet är avgörande faktorer.
Under ett par års tid har Confidence uppvisat en god tillväxtökning med årsvolymer över 120 MSEK och vi har samtidigt kraftigt stärkt närvaron i våra
målsegment och etablerat oss som teknisk specialist på säkerhet hos våra nyckelkunder. Vår bedömning är att
marknads- och affärsläget är fortsatt gynnsamt. Efter den tröga inledningen av det fjärde kvartalet noterar vi åter
under den senare delen en betydande aktivitetsökning inom våra prioriterade marknadsområden.
Med goda marknadsutsikter i våra målsegment, nya digitala stödsystem och stärkta av de struktur och organisationsförändringar vi genomfört går vi nu in i 2018 med en övertygelse om att Confidence kommer visa förmåga att
leverera lönsam tillväxt under året.
Jag vill tacka personalen, våra aktieägare, partners och kunder för det förtroende ni fortsatt visat oss under 2017.
Pär Nilsson
VD, Confidence International AB (publ.)
Telefon: +46 (0)8 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se
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NYCKELTAL
2017

2016

2017

2016

OKT -DEC

OKT -DEC

JAN-DEC

JAN-DEC

28 263
-4 917
-5 169
-5 169

34 059
103
-76
-400
-476

124 219
-9 156
-10 011
-10 011

122 569
725
1 494
-400
1 094

Marginaler
Rörelsemarginal, %, EBIT
Vinstmarginal, %

neg.
neg.

0%
neg.

neg.
neg.

1%
1%

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %

neg.
neg.

0%
neg.

neg.
neg.

1%
3%

80 101
28 171
52 133
35%

83 021
38 077
55 352
46%

80 101
28 171
52 133
35%

83 021
38 077
55 352
46%

0,48

0,64

0,48

0,64

-0,09

-0,01

-0,17

0,03

-0,09

0,00

-0,17

0,02

-0,09

0,00

-0,17

0,03

-0,09

-0,01

-0,17

0,02

59 277

59 277

59 277

59 277

Belopp i KSEK
Resultat
Nettoomsättning
Rörelseresultat, EBIT
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet
Periodens resultat

Finansiell ställning
Balansomslutning
Eget kapital
Sysselsatt kapital
Soliditet, %
Per aktie
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, kr
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per
aktie i genomsnitt före och efter utspädning, kr
Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per
aktie i genomsnitt före ochr efter utspädning, kr
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr
Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per
aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr
Antal aktier vid periodens utgång (1000-tal)
Anställda
Genomsnittligt antal anställda

67

60

65

58

Nettoomsättning per anställd

422

568

1 911

2 113

DEFINITIONER
»» Rörelsemarginal

Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen.

»» Vinstmarginal

Rörelseresultat före räntekostnader dividerat med omsättningen.

»» Sysselsatt kapital

Eget kapital plus räntebärande skulder.

»» Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader dividerat med
genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat som periodens ingående sysselsatt kapital
plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

»» Eget kapital

Redovisat eget kapital.

»» Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital beräknat som ingående eget
kapital plus utgående eget kapital dividerat med två.

»» Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande
till balansomslutningen.

»» Eget kapital per aktie

Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång.

»» Genomsnittligt antal anställda

Medelantalet anställda per respektive period.

»» Nettoomsättning per anställd

Nettoomsättning under perioden dividerat med genomsnittligt antal anställda.
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VERKSAMHETEN
Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller modulära, integrerbara säkerhetslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och specialistkunskap förenar bolaget modern IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik och erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar utifrån kundens behov.
Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom säkerhet, brand, larm och
låslösningar. Bolaget tillhandahåller egen installationskapacitet samt 24/7 jour, service och support.

MARKNAD

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

Confidence är verksamt inom marknaden för integrerade säkerhetslösningar. Bolaget tillhandahåller produkter, tjänster och kompletta lösningar inom säkerhet, brandskydd samt inom lås. Erbjudandet bygger
på noga utvalda produkter från samarbetspartners, vilka antingen säljs
som separata system eller som integrerade helhetslösningar. Bolaget tillhandahåller egen installationskapacitet samt 24/7 jour, service och support. Confidence prioriterade målgrupper är större kunder med behov av
helhetslösningar, fastighetsägare och förvaltare, publika anläggningar,
hotell och konferensanläggningar samt offentlig sektor.

1 oktober – 31 december 2017

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamhet uppgick till -6,0 (4,3) MSEK och kassaflödet från den
löpande verksamheten för avvecklad verksamhet uppgick till 0 (-0,4)
MSEK. Av kortfristiga fordringar uppgår kundfordringar till 19,3 (17,3)
MSEK. Övriga kortfristiga fordringar avser främst upparbetade men ännu
ej fakturerade intäkter samt förutbetalda kostnader. Likvida medel uppgick till 4,4 (9,7) MSEK. Under kvartalet har eliminering av koncerninterna rörelsefordringar och rörelseskulder bokförts vilket påverkat ökning/
minskning av rörelsefordringar och skulder i kassaflödesberäkningen.
Detta har ej påverkat kassaflödet som helhet.

AFFÄRSOMRÅDEN

1 januari – 31 december 2017

Koncernen är uppdelad i två affärsområden som redovisas som separata
områden; Säkerhet & Brand och Lås.

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamhet uppgick till -8,6 (6,4) MSEK.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

FINANSIERING

1 oktober – 31 december 2017

Confidence har sedan juni 2015 avtal med Erik Penser Bank om rörelsekredit
och fakturabelåning med en sammanlagd kreditlimit på 27 MSEK. Per den 31
december 2017 utnyttjades 18,0 MSEK av den sammanlagda kreditlimiten.

Koncernens nettoomsättning för kvarvarande verksamhet för perioden
uppgick till 28,3 (34,1) MSEK. Omsättningsminskningen hänförlig till affärsområde Säkerhet & Brand uppgår till -3,6 MSEK och omsättningsminskningen hänförlig till affärsområde Lås uppgår till -2,2 MSEK. Koncernens rörelseresultat uppgick under perioden till -4,9 (0,1) MSEK och
periodens totalresultat uppgick till -5,2 (-0,5) MSEK. Periodens resultat
innehåller omstruktureringskostnader uppgående till -0,7 (0,0) MSEK samt
förluster avseende pågående projekt med -0,8 (0,0) MSEK.

Koncernen har vid periodens utgång räntebärande skulder om 24,0 (17,3)
MSEK och 9,0 MSEK i outnyttjat utrymme avseende fakturabelåning.
Det finns inga väsentliga skillnader mellan nominella värden och verkliga värden avseende räntebärande skulder. Eget kapital uppgår till 28,2
(38,1) MSEK och soliditeten till 35 (46) %.

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie vid periodens
utgång uppgick till -0,09 (0,00) SEK och totalresultatet inklusive avvecklad verksamhet till -0,09 (-0,01) SEK. Resultat per aktie är detsamma
före och efter utspädning.

INVESTERINGAR
1 oktober – 31 december 2017

Periodens investeringar i materiella tillgångar för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,8 (2,6) MSEK och avser i huvudsak företagets bilpark.

1 januari – 31 december 2017

Koncernens nettoomsättning för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 124,2 (122,6) MSEK. Affärsområdet Säkerhet & Brand
ökade nettoomsättningen med 3,5 MSEK och affärsområdet Lås minskade nettoomsättningen med -1,9 MSEK. Koncernens rörelseresultat för
den kvarvarande verksamheten uppgick till -9,2 (0,7) MSEK och periodens totalresultat uppgick till -10,0 (1,1) MSEK, I rörelseresultatet ingår
-3,2 MSEK avseende omstruktureringskostnader och -0,8 MSEK avseende förluster i pågående projekt.

1 januari – 31 december 2017

Periodens investeringar i materiella tillgångar för kvarvarande verksamhet uppgick till 4,4 (2,0) MSEK och avser i huvudsak företagets bilpark.

ANSTÄLLDA
Medelantal anställda i koncernen under fjärde kvartalet var 67 (60) och
under perioden januari till december 65 (58).

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,17 (0,03). Resultat per aktie är detsamma
före och efter utspädning.

INCITAMENTSPROGRAM
På årsstämma 2016-05-12 beslutades att införa ett incitamentsprogram för

”Confidence har en lång historik inom segmenten fastighetsbolag och kritisk infrastruktur vilka idag tillhör våra
prioriterade segment. Vår framgång beror dels på att säkerhetsbehoven i dessa segment ställer höga krav på leverantören vad gäller kompetens och certifieringar, dels på
en förståelse för kundens affärsmodell för att kunna skapa
verksamhetsnytta.”
Pär Nilsson,
VD Confidence International AB
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bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag och totalt
omfattande 2 780 000 teckningsoptioner. Fem ledande befattningshavare erbjöds och valde i juni 2016 att köpa teckningsoptioner och totalt
tecknades samtliga 2 780 000 av serie 2016/2018 enligt föreslagen tilldelning. Varje option ger rätt att under perioden 17 maj 2018 till den 31
maj 2018 teckna aktier till en teckningskurs på 0,94 kronor.

övergått till köparen. Confidence är systemintegratör som designar och levererar säkerhetslösningar. Confidence har analyserat koncernens kundavtal, identifierat koncernens intäktskategorier och gjort bedömningen att intäktsredovisningen inte väsentligen kommer att påverkas vid övergången till
IFRS 15. Vid övergången till IFRS15 kommer Confidence att använda den
retroaktiva övergångsmetoden vilket innebär att den ackumulerade effekten
av förändringarna vid övergången kommer att redovisas i balanserat resultat
per den 1 januari 2018 och att jämförelsetal inte kommer att omräknas.

På årsstämma 2017-05-11 beslutades att införa ett incitamentsprogram
för bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag och totalt omfattande 2 900 000 teckningsoptioner. Fem ledande befattningshavare erbjöds och fyra av dessa valde under juli 2017 att köpa teckningsoptioner och totalt tecknades 2 378 000 av serie 2017/2019 enligt
föreslagen tilldelning. Varje option ger rätt att under perioden 17 maj 2019
till den 31 maj 2019 teckna aktier till en teckningskurs på 1,30 kronor.

IFRS 9 Finansiella Instrument, gäller för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare och ersätter tidigare standard. Confidence kommer
att tillämpa IFRS 9 från räkenskapsåret 2018. Confidence har analyserat
eventuella effekter av IFRS9 och denna analys visar att övergången till denna nya standard inte väsentligen påverkar koncernens finansiella ställning
och resultat. Den retroaktiva övergångsmetoden kommer att användas.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
För rapportperioden är styrelsearvoden till samtliga ledamöter reglerade genom beslut på årsstämma 2017-05-11.

Delårsrapporten har i övrigt upprättats enligt samma redovisningsprinciper
och beräkningsmetoder som beskrivits i årsredovisningen för 2016. För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till Confidence Årsredovisning för 2016, se www.confidence.se.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Inga tvister eller rättsliga processer har uppstått under rapportperioden
eller efter dess utgång.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets
resultat och ställning samt lämnad information i övrigt.

MODERBOLAGET
1 oktober – 31 december 2017

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,9 (0,8) MSEK.
Resultatet före finansiella poster uppgick till -0,7 (-1,0) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 21,6 (30,8) MSEK vilket innebär en soliditet på 48 (68) %.

Uppskattningar och bedömningarna utvärderas löpande och baseras på
historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om
framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden.
Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell
ställning under kommande rapportperioder är främst bedömningar om;
marknadsförutsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella
och materiella anläggningstillgångar, prövning av nedskrivningsbehov för
goodwill, värdering av ej aktiverade uppskjutna skattefordringar, värdering av kundfordringar samt intäktsredovisning av fastprisprojekt.

1 januari – 31 december 2017

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 3,4 (3,0)
MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6,7 (-3,0) MSEK.
Periodens resultat innehåller kostnader för avgångsvederlag till tidigare VD.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
2017-12-08 Ny CFO på Confidence International AB.
Anna Tjernell tillträder rollen som tillförordnad CFO på Confidence från
och med den 12 december 2017.
2017-11-22 Kvartalsrapport tredje kvartalet 2017

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

2017-11-01 Ny försäljningschef på Confidence.
Mikael Pettersson tillträder som ny försäljningschef för Confidence och
ingår därmed i bolagets företagsledning.

Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan innebära en risk för koncernens verksamhet och resultat. För bolagets risker
och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2016.

2017-10-19 Pär Nilsson ny VD för Confidence International AB.
Pär Nilsson har utsetts till VD och koncernchef för Confidence International AB från och med den 19 oktober 2017.

SÄSONGSVARIATIONER
Koncernens målgrupp är företagskunder och orderingången påverkas av
semesterperiod i juli och augusti samt långhelger som jul och påsk. Effekten är en noterbar nedgång och tröghet kopplat till inkommande order.
Bolaget uppfattar det som normal situation för branschen och målgruppen.

Samtliga händelser finns att tillgå i sin fulla längd på http://www.confidence.se

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

UTSIKTER FÖR 2018

Ett tilläggsavtal har tecknats med Erik Penser Bank om en möjlig temporär ökning av den sammanlagda kreditlimiten med 2,5 MSEK till totalt
29,5 MSEK från maj månad.

Bolaget lämnar ingen prognos för 2018.

UTDELNING

Inga övriga händelser av väsentlig art finns att rapportera efter rapportperiodens utgång.

Baserat på 2017 års resultat och kassaflöde föreslår styrelsen att ingen
aktieutdelning ges.

REDOVISNINGSPRINCIPER

GRANSKNINGSRAPPORT

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL). Koncernredovisningen är upprättad
i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och Årsredovisningslagen (ÅRL). För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL)
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 tillämpats.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

MARKNADSNOTERING
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet CONF.
Aktiens stängningskurs per 31 december 2017 var 0,44 SEK.

IFRS15 Intäkter från avtal, gäller för räkenskapsår som inleds den 1 januari
2018 eller senare och ersätter IAS11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter
samt tillhörande tolkningsuttalanden (IFRIC och SIC). Enligt IFRS 15 redovisas en intäkt när kunder erhåller kontroll över såld vara eller tjänst, en princip
som ersätter den tidigare principen att intäkt redovisas när risk och förmån

CERTIFIED ADVISOR
Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm
Tel 08-463 80 00
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RAPPORT FRÅN STYRELSE OCH VD
Denna rapport är avgiven av den verkställande direktören
på uppdrag av styrelsen.
Stockholm, 16 februari 2018
Confidence International AB (publ.)

För ytterligare information
VD Pär Nilsson
Tel 08-620 82 00
Pressansvarig Mats Wahlgren
Tel 0708-59 18 75

KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION
2018-04-11 Årsredovisning 2017
2018-05-09 Bolagsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport Q1 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport Q2 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport Q3 2018
2019-02-19 Kvartalsrapport Q4 2018
2018-04-11 Årsredovisning 2018
Alla rapporter finns efter publicering på bolagets
hemsida: http://www.confidence.se

”Vår uppgift är att säkra och trygga våra kunder och deras
verksamhet. Detta gör vi dels genom vår position som
ledande specialist inom integrerade säkerhetslösningar,
dels genom att vara en stark och närvarande säkerhetspartner inom utvalda marknadssegment”
Pär Nilsson,
VD Confidence International AB
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
2017

2016

2017

2016

3 mån

3 mån

12 mån

12 mån

OKT - DEC

OKT - DEC

JAN-DEC

JAN-DEC

28 263
314
28 577

34 059
345
34 404

124 219
692
124 911

122 569
528
123 097

-15 746
-4 667
-12 474
-606
-1
-33 494

-18 742
-3 559
-11 419
-554
-27
-34 301

-65 297
-16 086
-50 512
-2 153
-19
-134 067

-64 370
-12 807
-42 985
-2 113
-97
-122 372

-4 917

103

-9 156

725

13
-265
-252

20
-216
-196

64
-919
-855

40
-781
-741

Resultat före skatt

-5 169

-93

-10 011

-16

Inkomstskatt
Övrig skatteintäkt
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet

-5 169

17
-76

-10 011

1 510
1 494

Avvecklad verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet
Periodens resultat

-5 169

-400
-476

-10 011

-400
1 094

Summa totalresultat för perioden

-5 169

-476

-10 011

1 094

-5 169

-76

-10 011

1 494

-5 169

-476

-10 011

1 094

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet hänförligt till minoritetsägare

-

-

-

-

Summa totalresultat hänförligt till minoritetsägare

-

-

-

-

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie före
och efter utspädning, kr*

-0,09

0,00

-0,17

0,03

Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie före
och efter utspädning, kr*

-0,09

-0,01

-0,17

0,02

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie vid
periodens utgång före och efter utspädning, kr*

-0,09

0,00

-0,17

0,03

Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie
vid periodens utgång före och efter utspädning, kr*

-0,09

-0,01

-0,17

0,02

Belopp i KSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Direkta uppdragskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat från finansiella poster

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet hänförligt till moderföretagets aktieägare
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

59 277 194

59 277 194

59 277 194

59 277 194

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning

59 277 194
59 277 194
59 277 194

59 277 194
59 277 194
59 277 194

59 277 194
59 277 194
59 277 194

59 277 194
59 277 194
59 277 194

* Resultat per aktie beräknas på vägt genomsnitt antal aktier under perioden.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
Belopp i KSEK

2017-12-31

2016-12-31

32 698

32 698

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Inventarier
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar

269

359

6 590

5 071

3 000

3 000

42 556

41 128

Omsättningstillgångar
Varulager

956

1 773

Kundfordringar

19 316

17 256

Övriga kortfristiga fordringar

12 826

13 185

4 447

9 679

Summa omsättningstillgångar

37 545

41 893

SUMMA TILLGÅNGAR

80 101

83 021

Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare

28 171

38 077

Summa eget kapital

28 171

38 077

Likvida medel

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar
Övriga avsättningar

59

80

Summa avsättningar

59

80

Upplåning från kreditinstitut

4 426

2 943

Summa långfristiga skulder

4 426

2 943

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder

19 536
12 400
15 509

14 332
11 459
16 129

Summa kortfristiga skulder

47 445

41 921

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

80 101

83 021

Skulder
Långfristiga skulder
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Belopp i KSEK

2017

2016

2017

2016

3 mån

3 mån

12 mån

12 mån

OKT-DEC

OKT-DEC

JAN-DEC

JAN-DEC

-4 917

103

-9 156

725

539

546

2 000

2 097

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta och andra kreditkostnader
Betald skatt / Övriga skatteintäkter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

13

20

64

40

-265

-216

-919

-781

-

17

-

1 510

-4 630

470

-8 011

3 591

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager

704

289

817

-689

Ökning/minskning rörelsefordringar

456

39 460

-1 700

4 849

-2 585

-35 958

299

-1 393

-6 055

4 261

-8 595

6 358

-

-400

-

-400

-827

-2 568

-4 371

-2 049

546

173

942

198

-281

-2 395

-3 429

-1 851

-

-

-

-

Ökning/minskning rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten från
kvarvarande verksamhet
Kassaflöde från den löpande verksamheten avvecklad verksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljningar av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten från
kvarvarande verksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamheten avvecklad verksamhet
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Likvid från teckningsoptioner

-

-

105

172

3 969

-

11 509

5 000

-661

-5 000

-4 822

-5 000

-

4 408

-

152

3 308

-592

6 792

324

-3 028

874

-5 232

4 431

Likvida medel vid periodens början

7 475

8 805

9 679

5 248

Likvida medel vid periodens slut

4 447

9 679

4 447

9 679

Upptagna lån
Amortering av lån
Minskning/ökning av räntebärande skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten för
kvarvarande verksamhet
Periodens kassaflöde

Räntebärande nettoskuld
4 447

9 679

4 447

9 679

Räntebärande skulder

Likvida medel

-23 962

-17 275

-23 962

-17 275

Total nettoskuld

-19 515

-7 596

-19 515

-7 596
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR EGET KAPITAL
Belopp i KSEK

Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital

Ingående balans per 1 januari 2016
Summa totalresultat för perioden
Teckningsoption
Utgående balans per 31 december 2016
Ingående balans per 1 januari 2017
Summa totalresultat för perioden
Teckningsoptioner
Utgående balans per 31 december 2017

Ej registrerat
aktiekapital

20 747

Upparbetat
resultat
inklusive årets
resultat

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

95 924

7 916

-87 776
1 094

20 747

0

172
96 096

7 916

-86 682

20 747

0

96 096

7 916

20 747

0

105
96 201

-86 682
-10 011

7 916

-96 693

REDOVISNING AFFÄRSOMRÅDEN
2017
3 mån
OKT - DEC

2016
3 mån
OKT - DEC

2017
12 mån
JAN-DEC

2016
12 mån
JAN-DEC

Omsättning
Säkerhet & Brand
Lås
Summa nettoomsättning kvarvarande verksamhet

23 343
4 920
28 263

26 887
7 172
34 059

106 059
18 160
124 219

102 542
20 027
122 569

Avvecklad verksamhet
Event
Nettoomsättning totalt

28 263

34 059

124 219

122 569

Rörelseresultat
Säkerhet & Brand
Lås
Ofördelat
Summa rörelseresultat kvarvarande verksamhet

-3 137
-560
-1 220
-4 917

1 507
400
-1 804
103

150
279
-9 585
-9 156

5 011
2 891
-7 177
725

-

-400

-

-400

-4 917

-297

-9 156

325

Belopp i KSEK

Avvecklad verksamhet
Event
Rörelseresultat total

Confidence rörelsesegment är baserade på den information som behandlas av verkställande direktören och som används för att
fatta strategiska beslut. Indelningen följer den interna rapporteringen.
Rörelsesegmentet Säkerhet & Brand genererar sina intäkter från verksamhet inom säkerhets- och brandskyddsteknik medan rörelsesegmentet Lås är verksamt inom låssystem. Båda segmenten erhåller intäkter från såväl installation som service och underhåll.
Koncerngemensamma rörelsekostnader samt finansiella poster och skattekostnader fördelas inte per segment. Inte heller balansräkningens poster fördelas på de två rörelsesegmenten.
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Summa eget
kapital
36 811
1 094
172
38 077
38 077
-10 011
105
28 171

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER
Confidence finns representerad i flera viktiga sociala medier.
Följ oss och håll dig uppdaterad på företaget, branschen och de debatter som vi
antigen initierar eller deltar i.
Självfallet kan du även ta kontakt med oss
personligen för vidare information om våra
erbjudanden och tjänster.
TWITTER
twitter.com/coninsights
LINKEDIN
linkedin.com/company/confidence-securitysweden-ab
HEMSIDA / BLOGG / E-HANDEL
confidence.se
EMAIL
info@confidence.se

CONFIDENCE E-HANDEL
Sedan december 2017, erbjuder vi e-handel
innehållande ett urval av vårt produktsortiment.
Vi inleder med produkter som våra kunder
efterfrågat som e-varor, men avser att komplettera med fler produkter och produktområdenområden löpande under 2018.
»» För att att handla behöver du ansöka
om konto vilket du enkelt gör på sidan.
»» Vill du fråga om pris eller be om offert
kan du göra detta utan konto.
PRODUKTKATEGORIER
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Avtal
Detektering
Första hjälpen
Skyltar / Nödbelysning
Släckutrustning
Tillbehör

Inom kort lanserar vi:
Eftermarknadsbatterier för utbyte i nödljus-,
hänvisningsarmaturer och larm för att upprätthålla standarden.
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK

2017

2016

2017

2016

3 mån

3 mån

12 mån

12 mån

OKT - DEC

OKT - DEC

JAN-DEC

JAN-DEC

850

750

3 400

3 000

15

-

15

14

865

750

3 415

3 014

-1 011

-669

-4 023

-3 059

-551

-1 104

-5 903

-4 101

-1 562

-1 773

-9 926

-7 160

-697

-1 023

-6 511

-4 146

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag

-

28 755

-

28 755

Nedskrivning andelar i koncernföretag

-

-27 527

-

-27 527

Ränteintäkter och liknande resultatposter

-

-

-

-

Räntekostnader och liknande resultatposter

-71

-2

-178

-110

Resultat från finansiella poster

-71

1 226

-178

1 118

-768

203

-6 689

-3 028

-2 600

-7 894

-2 600

-7 894

-

-1 228

-

-

-3 368

-8 919

-9 289

-10 922

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner
Inkomstskatt
Periodens resultat
Moderbolagets rapport över totalresultat
Periodens resultat

-3 368

-8 919

-9 289

-10 922

Summa totalresultat för perioden

-3 368

-8 919

-9 289

-10 922

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2017

12

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i KSEK

2017-12-31

2016-12-31

37 868
3 000
40 868

39 095
3 000
42 095

40 868

42 095

2 481
196
88
2 765

3 065
170
58
3 293

Kassa och bank

1 673

134

Summa omsättningstillgångar

4 438

3 427

SUMMA TILLGÅNGAR

45 306

45 522

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Uppskrivningsfond
Summa bundet eget kapital

20 747
27 964
12 839
61 550

20 747
27 964
12 839
61 550

79 546
-110 192
-9 289
-39 935

79 546
-99 375
-10 922
-30 751

21 615

30 799

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

-

-

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfrisitiga skulder

-

-

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

5 000
454
15 386
378
2 473
23 691

574
13 468
455
226
14 723

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

45 306

45 522

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
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VI ÄR AKTIVA DEBATTÖRER – CONFIDENCE INSIGHTS

n På vlt.se:

Hur få fler poliser?
FOTOMOnTage: Daniel gusTaFssOn

Färre poliser
under S/MPregeringen
n Roger Haddad (L) har en
replik på Anna Wallén (S)
om polisen. Haddad hävdar att det har blivit färre
poliser under S/MP-regeringen och att fler poliser
slutar än börjar. Liberalerna vill satsa mer pengar,
utbilda fler och höja polisernas löner. En del svar
och repliker publiceras
bara på vlt.se

Säg vad du
tycker!
Mejla din debattartikel till:
debatt@vlt.se
Debatt finns även på:
vlt.se/asikt/debatt
Vi är tacksamma om du skriver
i följande textlängder: Cirka 3 500,
2 600, 1 300 eller 900 tecken
inklusive blanksteg. Underteckna
med för- och efternamn.
Om artikeln är en replik skriv vilket
debattinlägg det gäller och vilket
datum det var infört. Skriv kort!
Debattredaktionen förbehåller sig
rätten att korta i debattartiklar.

Återskapa driftvärnet

Den här bilden ska finnas dold på dokumenten för att en svart sida ska generera fyra
plåtar annars blir det fel i överföringssystemet.
Hälsar
Björne

6

Den 11 maj gav regeringen

i uppdrag åt Försvarsmakten och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap att fortsätta utveckla
en sammanhängande planering för totalförsvaret.
Samtidigt ger regeringen
fyra myndigheter inom
transportsektorn i uppdrag
att vidareutveckla krisberedskapen och säkerställa
robusthet vad gäller bland
annat kritisk infrastruktur.
Det båda uppdragen innebär ett litet steg mot att få
tillbaka den civila försvarsförmåga som Sverige i allt
väsentligt avskaffade efter
det kalla kriget.

Men vi har en lång väg att
gå om vi ska nå en acceptabel skyddsnivå. När vi diskuterar civilt skydd är det
oftast IT-skydd vi menar,
men vi missar att fysiska
intrång är minst lika allvarliga. Hotbilden har de senaste åren skärpts genom
händelser i utlandet såväl
som inom landet. Vi i säkerhetsbranschen märker ett
ökat intresse för fysiskt
skydd av känsliga objekt,
samtidigt som vi förvånas
över hur oskyddade många
objekt är.
Det finns en risk att regeringen går för försiktigt fram,
det kan vara nödvändigt att
ta större steg genom att förse alla viktiga objekt med
både moderna skyddssystem och väpnad personal
som kan rycka ut med kort
varsel.
2004 avvecklades driftvär-

net, den del av hemvärnet
som skulle skydda kritisk
infrastruktur.
Driftvärnet bildades 1944
och delar av det fanns knutna till Statens vattenfallsverk, Televerket, Postverket, Statens järnvägar och
speciellt skyddsvärda objekt. De statliga verken har
under 1990-talet bolagiserats och konkurrensutsatts
vilket har gjort marknaderna för el, tele, post och järn-

terar en förening har lämnat
in ett e-förslag där de framför önskemål om ett särskilt
badhus för kvinnor eller att
man i befintliga kommunala badhus inför flera dagar
per månad för endast kvinnor. Ärendet var uppe för
beslut i Nämnden för idrott
och friluftsliv den 23 maj.
Tjänstemännen konstaterar i yttrandet att det är en
stor kostnad att driva ett
badhus och det finns inte

Onsdag 12 juli 2017

Vad tycker du?
Anette Holmqvist
T f biträdande redaktör

Kristofer
Forssblad Olsson
T f debattredaktör

SURFA aftonbladet.se/debatt
SKRIV Aftonbladet Debatt, 105 18 Stockholm
MEJLA debatt@aftonbladet.se
Har du en debattartikel och behöver tala med oss,
ring 08-725 26 50

Även svenska hus
kan bli dödsfällor

Debattören: London-branden sätter fingret på svårigheter i svenska bostadsområden
Kraftvärmeverket kan vara känsligt för sabotage.
vägar effektivare och mer
dynamiska.

Det har varit en bra utveck-

ling i sig, men en bieffekt
har varit att infrastrukturen
lämnats värnlös. Kraftstationer, elledningar och
kommunikationsnät finns
spridda över hela landet,
över många olika operatörer, och är i praktiken obevakade. Radio- och tv-masten i Lillhärad, hamnen och
kraftvärmeverket kan alla
vara känsliga för sabotage,
liksom industrin i Västerås
som är en viktig leverantör
till kraftindustrin. Driftvärnet avvecklades utan att ersättas av något, vilket har
visat sig olyckligt då hotbilden förändrats.
I Sverige finns många statliga, kommunala och privata verksamheter och företag
som liksom de affärsdrivande verken hade en roll i totalförsvaret. Dessa har omstrukturerats, konkurrensutsatts och i många fall

sålts, allt för att öka dynamiken och effektiviteten
i verksamheten. Men det säkerhetstänkande som fanns
inom dessa organisationer
har gått förlorat, ofta i samband med att fastigheter
sålts eller fastighetsdriften
lagts ut på entreprenad.

Förra året rasade en över

300 meter hög radio- och
tv-mast utanför Borås för
att någon lossat staglinorna.
Vi vet fortfararande inte
vem och varför, men vi vet
att det saknades bevakning
och skydd. Och så är det på
område efter område.
Den som vill sabotera
samhällsviktig infrastruktur kan numera göra det
tämligen ostörd. I Sverige är
det enkelt att vara vettvilling, terrorist, spion eller sabotör. Känsligast är produktionen och distributionen
av el. Utan el är det inte
mycket annat som fungerar.
En kostnadseffektiv åtgärd vore att återupprätta
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ekonomiska förutsättningar för ett till badhus i Västerås förutom det som kommer det att färdigställas
2019. Gällande möjligheter
för kvinnor att bada enskilt
så finns det för föreningar
i Västerås redan nu möjlighet att hyra hela eller del av
befintliga badhus utanför
ordinarie öppettider.
Förslag till beslut från
tjänstemännen var att
nämnden för idrott och friluftsliv beslutar att inte ska-

pa ett särskilt badhus för
kvinnor samt att nämnden
för idrott och friluftsliv beslutar att inte införa fler
dagar per månad för endast
kvinnor i de kommunala
badhusen.

S-styret yrkade att e-förslaget inte föranleder någon
ytterligare åtgärd. I dagligt
tal betyder det att förslaget
redan är på gång och därför
krävs inga insatser för att
åtgärda förslaget.

Höghusbranden i Grenfell tower i London orsakade ett 70-tal dödsoffer. En förklaring till det snabba
brandförloppet anses vara byggmaterialet cellplast. Dagens debattör menar att katastrofen också
sätter fingret på behovet av inventering av material och ökad kunskap – i Sverige. ”Riktigt höga hus
är i praktiken omöjliga att utrymma annat än inifrån”, skriver han.

vd Confidence International
AB, systemintegratör inom
teknisk säkerhet

Debatt
I Sverige är det
enkelt att vara vettvilling, terrorist,
spion eller sabotör.
Känsligast är produktionen och
distributionen av
el. Utan el är det
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I dag finns dessutom
stora möjligheter att ha ett
aktivt skydd innan personal
är på plats. Sensorer, markradar och kameror integrerade i smarta system kan installeras för lägre kostnader
än massiva stängsel, stängsel som i bästa fall bara är
fördröjande.
Sådana system kan avskräcka, dokumentera, varna och korta tiden det tar
för personal att rycka ut.

Den tragiska branden i ett hög-

byggtiden, öka miljöanpassningen
Correspondenten
hus i LondonÖstgöta
aktualiserar
diskusoch spara energi. Men många av
Torsdag 25 januari
2018 dessa nya material innebär utmasionen kring brandskydd
och sätter tyvärr fingret på ett antal svåra ningar för brandskyddet. De måste användas och installeras på rätt
utmaningar i våra höghusområsätt för att brandskyddet ska bli
den. En är själva höjden på husen,
bra, vilket gäller både vid nybyggen annan är brandegenskaper hos
nad och vid renoveringar av äldre
olika typer av byggmaterial och
byggnader. Rätt använda kan de
en tredje är vikten av att de boeninnebära betydande samhällsvinde vet hur man beter sig om det
ster, men fel använda kan de inneskulle börja brinna.
Höga hus kan verka som ett ratio bära livsfara vid en brand.

Systemen kan integreras

nellt sätt att utnyttja tomtmark.
Men höga hus, högre än åtta vå
ningar, innebär stora utmaningar
vad gäller trapphus, hissar, venti
lation och inte minst brandskydd.
Brandkårens brandstegar når
i regel inte mycket högre än in
nerstadens kvartershus. Riktigt
höga hus är i praktiken omöjliga
att utrymma annat än inifrån.

i IT-skyddet i övrigt eftersom IT-säkerheten och den
fysiska säkerheten är två
sidor av samma sak, precis
på samma sätt som det militära och det civila försvaret
hänger ihop. Det är bra att
regeringen återigen börjar
använda termen totalförsvar, men det är också dags
att fylla termen med innehåll.

Brandskyddet i huset måste
vara förstklassigt och en brand
måste hindras från att spridas
och kunna släckas snabbt. De boende behöver också veta exakt
hur de ska agera, vilket har med
husets konstruktion att göra. Ska
de utrymma via trapphusen, eller ska de vänta i sina lägenheter?

Mats Engström

Vd Confidence International
Systemintegratör inom teknisk säkerhet

Ska S-styret bygga nytt badhus enbart för kvinnor?
En invånare som represen-

Aftonbladet

Sveriges största
debattsida – når tre
miljoner läsare
varje dag

När S-styret upptäckte att Planerar S-styret nu ett nytt
KD röstat mot S-styret be- bad enbart för kvinnor?
Ska de separata öppetgärde ordförande plötsligt
ajournering. Vilket är syn- tiderna för kvinnor åternerligen märkligt med tan- införas? Tänker Anders
ke på att beslut precis tagits. Hemmaboende.
Teljebäck rivaAllt
upp
nämnfler
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Efter ajournering väljer KD dens beslut? Och vad står
att rösta för ingen ytterliga- KD med Amanda Agestav
i spetsen egentligen för?
re åtgärd.
Anna Hård af Segerstad
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Christian Pettersson
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tidigare nämndsmöte redan
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tagit beslut om att inte ha
Peder Danielsson
separata öppettider för
Moderaterna i nämnden
för Idrott och friluftsliv
kvinnor av kulturella skäl.
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sätter att den boende kan
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Våra äldre blir allt fler och
utrustningen och förstår
bostadsbolaget bjuder på
det normala är numera
vad en tjutande brandvar
en brandvarnare.
att bo kvar hemma med
nare betyder. Många äldre
hjälp av hemtjänsten. Allt
som vårdas i hemmet är
färre bor därför på speciella
Idag bor över 220 000
dementa och vet inte vad de
äldreboenden där det finns
äldre personer kvar i det
ska göra när larmet går.
regler för brandskydd och
egna hemmet med hjälp av
Genom att vårda våra
personal som kan hjälpa till hemtjänst, medan knappt
gamla i hemmet gör vi i
med evakuering i händelse
90 000 personer bor på
praktiken om hundratusen
av brand.
ett äldreboende. Detta är
Mejla till debatt!
tals hem till äldreboenden,
I det egna hemmet finns
på flera sätt bra eftersom
Mejla ditt inlägg till
inga regler om brandskydd
många äldre vill och mår
debatt@corren.se.
och personalen är inte
bäst av att bo kvar i sitt hem
Välkommen att skriva ett
på plats utan kommer på
även då de genom ålder el
Det finns ett
debattinlägg. Innehållet ska
besök några gånger om
ler sjukdom inte klarar sig
behov av att
vara skrivet i god ton,
dagen. Varje år dör över
själva. Och med hjälp av den
argumenterande och väl
regelverket vad
100 personer i bränder, 90
kommunala hemtjänsten
underbyggt av fakta. Texten
procent av dem i bostäder
kan mat, hygien och social
gäller brandskydd
får inte innehålla personliga
och personer över 65 år är
samvaro klaras av.
angrepp, förtal eller
hos hemmaboende
klart överrepresenterade.
Men hur klarar alla dessa
förolämpningar.
äldre med stora
Därför är det glädjande att
äldre brandskyddet?
Vi prioriterar aktuella och
läsa att Räddningstjänsten i I Sverige är det den boende
vårdbehov skärps.
lokala inlägg.

Utvecklingen när det gäller
byggmaterial och byggmetoder
går snabbt. Syftet med att använda nya material är rationella. Man
vill minska kostnaderna och
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Även om allt inte är känt om
branden i London så har det framkommit att cellplasten i fasaden
brann och att branden snabbt
spred sig via ytterväggarna. Cellplast är ett relativt nytt byggmaterial som är enkelt att arbeta med,
har god isoleringsförmåga och inte samlar fukt. Användningen är
utbredd även i Sverige, vi har cellplast i fasader, inne i husen och i
grunden. Men har vi system på
plats för att säkerställa att användningen sker med bibehållet
brandskydd?
Om nu ändå olyckan skulle vara
framme så är de boendes kun
skap kring hur man agerar vid
brand central för att inga liv ska
gå till spillo. I skolor och på stör
re arbetsplatser finns ofta infor
mation om hur vad man ska göra
om det börjar brinna och brand
övningar förekommer. Men säl
lan eller aldrig sker återkomman

de övningar för boende i fler
bostadshus.

Ofta vet inte ens infödda
svenskar hur man ska bete sig vid
brand, så hur ska nyanlända veta?
Dessutom kan bristande språkkunskaper vara ett hinder för att
ta åt sig information.

Vi måste snabbt uppgradera
brandskyddet i våra moderna
höghusområden genom att:
4 Noga inventera de byggmateri
al som använts, både från början
och vid renoveringar och i kombi
nation med varandra.
4 Uppgradera brandskyddet vad
gäller både släckning i husen och
utrymningsvägar och lagstadga
krav på brandlarm i flerbostads
hus högre än två våningar.
4 Kräva att fastighetsägarna bå
de skriftligt informerar och regel
bundet övar hur man beter sig vid
en brand.

Ansvaret för brandskyddet

delas av många. Materialleverantörer, byggbolag, fastighetsägare
samt kommuner och andra offentliga institutioner. Men resultatet
av detta ansvar måste vara att våra höghus byggs och renoveras
med högt brandskydd, har tekniska system för att upptäcka och bekämpa brand samt att de boende
ges goda kunskaper kring hur de
ska agera om en brand ändå skulle
Mats Engström
uppstå.

”

I skolor och på större arbetsplatser finns information om vad man
ska göra om det börjar brinna och brandövningar förekommer. Men det sker sällan
för boende i flerbostadshus.

Foto: Anders Wiklund/TT

Läsardebatten Psykisk ohälsa

Dags att förstå vad medberoende innebär
Hem utan brandskydd
Till skillnad från äldreboenden finns
inga regler för brandskydd för den som
bor hemma med hjälp av hemtjänst,
skriver Pär Nilsson, vd Confidence.
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utmattningssyndrom, säger: ”Så
kallade maskrosbarn, personer
som har haft det svårt under barndomen men klarat sig bra ändå, är
överrepresenterade i statistiken.
Kanske är de vana att tåla mycket
belastning redan från barndomen
och känner inte igen stressignalerna lika bra som andra.”
Villkorad kärlek under uppväxten skapar överlevnadsstrategier som styr i vuxen ålder.
Hur strategierna yttrar sig och
vilka konsekvenserna blir beror

på hur familjesystemet ser ut,
och på vilka områden föräldrarna saknar kompetens. En konsekvens kan bli utmattning, en
annan att fly in i ett beroende.
Det är dags att knyta upp de
lösa trådarna och att se helheten.
Det är dags att öppna ögonen för
att medberoende är ett allvarligt
tillstånd som kan, och behöver,
behandlas.

Thomas Ristrand,
klinikchef och grundare av Absolutions Gestalt- och traumakliniken

Läs mer

Vänsterextremismen
hotar vår demokrati
n Läs Gunnar Hökmark (M) om att
sluta borförklara autonoma rörelsens våldsromantik på www.aftonbladet.se/debatt.

Låt klimatet blir valets huvudfråga
Som riksdagskandidat
vill jag att Sverige tar
ytterligare steg mot en
mer klimatsmart framtid,
skriver Margareta
Fransson (MP).

Klimatfrågan finns inte i det
dagliga samtalet, trots att
klimatförändringar redan
påverkat migrationen, lett
till resursbrist och kraftiga
naturkatastrofer.
Som riksdagskandidat
är det min uppgift att lyfta
klimatet högt på agendan.

Klimatet kommer att på
verka Sverige, oavsett om vi
vill det eller inte. Migration,
matförsörjning och extre
ma väderförhållande kom
mer att bli mer allvarliga
och påverka oss än mer.

matförändringarna bidra
git till att äldre dör i extre
ma värmeböljor.
Det står klart att kli
matförändringarna är det
enskilt största hotet mot
mänskligheten idag.

Klimatförändringarna på

Sverige är inte en skyddad
ö i världen. Lika väl som vi
påverkar andra, påverkar
andra oss. Som land har vi
i regeringen tagit ledartrö
jan inom klimatområdet.
Stora satsningar på kli
matanpassningar, bidrag

verkar ekosystemtjänster,
till exempel mängden bin
som pollinerar våra grödor.
Ju färre pollinerande bin,
desto sämre skördar, desto
sämre matförsörjning.
På kontinenten har kli

till internationella Gröna
klimatfonden och under
lättande för medborgare
att göra klimatsmarta val
i sin vardag har lett till att
Sverige är ett internatio
nellt föredöme.
Inom Region Öster
götland har vi fattat flera
beslut som alla ska bidra
till målsättningen klimat
neutral regionorganisation
2020. Som regionråd är jag
stolt över de satsningar som
har gjorts, som riksdags
kandidat vill jag att Sverige

tar ytterligare steg mot en
mer klimatsmart framtid.
Därför kämpar jag för att
klimatet ska vara valets hu
vudfråga. Vi kan inte igno
rera en sådan fundamental
fråga för vår, våra barns och
våra barnbarns framtid. Kli
matet väntar inte och inte
heller jag. Vi måste prata
om klimatet, vi har inga
andra alternativ!

Margareta Fransson
regionråd och riksdagskandidat
Miljöpartiet de gröna i Östergötland
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