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Fortsatt tufft för Ericsson
KALMAR LÄN. Telekomjätten Ericsson redovisar en rörelseförlust på 19,8 miljarder kronor för fjärde kvartalet i
fjol. Vd Börje Ekholm betecknar 2017 som "ett tufft år"
men tror på vändning 2018.
– På den fallande marknaden, som just nu står mitt i
mellan 4G och 5G, hävdar Ericsson sig väl, säger Börje
Ekholm och pekar på ökade marknadsandelar sista
halvåret inom flera segment.
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Överskott i statens finanser

miljoner kronor blev vinsten sista kvartalet ifjol för
hygien- och skogskoncernen SCA vilket var bättre
än förväntningarna. Analytiker hade i genomsnitt
räknat med en vinst på 720 miljoner kronor, enligt
Reuters sammanställning. Alla produkter utom
tryckpapper gick framåt.

KALMAR LÄN. Det preliminära saldot i statens budget för
2017 blev ett överskott på 62 miljarder kronor, skriver
Ekonomistyrningsverket (ESV) i ett pressmeddelande.
Det är 24 miljarder lägre överskott än 2016, men 54 miljarder högre än beräknat i statens ursprungliga budget,
enligt ESV. För helåret 2017 uppgick inkomsterna i statens budget till 1 001 miljarder kronor, två miljarder
mindre än året före.

Miljoner skäl att höja kompetens
● ●Länets företag får nu möjlighet att kompetenshöja sin personal.
● ●IUC i Kalmar län har tagit in 8,7 miljoner kronor från ESF-rådet till ett projekt kallat SIK.
● ●Utbildningar kommer att starta på flera platser under tiden april 2018 till november
KALMAR LÄN. SIK står för
Smart Industri Kalmar län
och 190 företag i länet har
hittills fått erbjudandet att
vara med. Drygt 40 av dem
har redan tagit chansen
att hoppa på projektet som
spänner över 20 månader
och som ger chansen till
kompetenslyft för en
mycket billig peng.
– 8,7 miljoner är summan vi fått beviljad från
Socialfonden och medfinansieringen för företagen är mellan 3 000 och
15 000 kronor beroende
på företagens storlek
oavsett antalet deltagare

på utbildningarna. Erbjudandet riktar sig till
SME-företag under 249
anställda, berättar Ulf Lidberg som är projektledare
på IUC i Kalmar län.

Ett företag som nappat på

möjligheten att vidare
utbilda sin personal är
Läckeby Products i Kalmar.
– Fös oss kostar det
5 000 kronor när vi låter
ett tiotal medarbetare vara
med i projektet. Självklart
ett bra tillfälle att både
utveckla
personalen,
syssla med personalvård

och samtidigt höja effek
tiviteten i företaget, berät-

tar vd Magnus Axelsson.
Även Robert Nykvist, vd
för Bege Stece i Mönsterås,
ser SIK-projektet som en
chans till utveckling på
flera plan.
– Det är en fantastisk
möjlighet till kompetensförstärkning. Dessutom
knyter det ihop länets näringsliv på ett bra sätt, ger
företag en möjlighet att
träffas och utbyta erfarenheter. Utbildning – och i
vårt fall automatisering –
är vår enda chans att
hänga med i konkurrensen, säger han.

IUC i Kalmar län jobbar
också med nya ansökningar om medel – också där
runt åtta miljoner kronor
från Socialfonden. Den
här gången gäller det utveckling inom ledarskap,
effektivitet och styrning.
– Om man utvecklar sin
personal är det minst lika
viktigt för ledningen att
hänga med. Vi får besked
om pengarna någon gång
i mars/april, säger Kristina
Sjögren, vd för IUC i Kalmar län.
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Robert Nykvist, Be-ge Stece, och Magnus Axelsson, Läckeby Products, har båda tagit chansen att vara med i SIK-projektet
där företag får chansen att utbilda sin personal.
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Metoo sätter press på
finansmarknaden i USA
Metoo-rörelsen sätter
press på finansbranschen
i USA. Allt fler aktieägare
kräver insyn i hur det ser ut
med mångfalden i finansföretagen, som ofta har
många kvinnliga anställda, men få kvinnor som
chefer.
KALMAR LÄN. Ett exempel är
it-företaget
Palo
Alto
Networks, där majoriteten
av de röstande aktie
ägarna i december krävde
en rapport om hur det ser
ut med mångfalden i företaget. Liknande krav har
framförts på en rad andra
finansföretag. Samtidigt
stiger intresset för fonder
som värderar bolag uti-

från sociala kriterier.
– Vi kommer att se fler
och fler investerare som
vill sålla fram de företag
som kan visa upp mångfald, säger Victoria Fernandez på investmentbolaget Crossmark Global Investment.
Den amerikanska myndigheten GAO, som kan
jämföras med Riksrevisionen, publicerade i november en rapport som visar att representationen
av kvinnor och minoriteter inom finanssektorn
stigit från omkring 17 procent år 2007, till cirka 21
procent 2015. Rapporten
pekar på att en del finansföretag är emot att offent-

liggöra statistik om mångfald, då det anses kunna
försvåra jämställdhetsarbetet ytterligare.
De flesta amerikanska
företag med över 100 anställda rapporterar till
myndigheterna om andelen kvinnor och minoriteter bland de anställda.
Trots att det inte finns något krav på att redovisa
statistiken offentligt har
flera finansföretag och
banker så som JP Morgan
Chase, Citigroup, Bank of
America och Wells Fargo
gjort det.
De flesta storbanker har
dock inte velat redovisa
lönejämförelser mellan de
olika grupperna.

Tyskt ja till omstridd
gasledning i Östersjön
Nord Stream 2 har fått tillstånd att anlägga och
driva gasledningssystem
i tyska vatten, men i Danmark har bolaget stött
på patrull. En ny dansk
lag gör att nya sträckningar undersöks i danska
vatten.
KALMAR LÄN. Ärendet har
länge varit en het potatis
av flera skäl. Tillståndet
om att den omstridda gasledningen Nord Stream
2 får dras genom tyskt
territorialvatten är "en

viktig milstolpe" för tillståndsförfarandet om att
bedriva verksamhet i den
tyska ekonomiska zonen,
uppger bolaget i ett press-

meddelande under onsdagen.
Samtidigt ställer en ny
lag i Danmark till det för
Nord Stream 2, som har
den
statskontrollerade
ryska gaskoncernen Gazprom som huvudägare.
I november i fjol antog
det danska folketinget en
lag som gör det möjligt att
sätta stopp för ledningen
av säkerhets- eller utrikespolitiska skäl.

Bolaget undersöker nu

nya sträckningar i danskt
territoralvatten,
men
framhåller att man avser
att fullfölja den befintliga
tillståndsansökan
med
den tidigare planerade

sträckningen i Danmark.
Det största motståndet
mot Nord Stream 2 kommer från Polen, där
premiärminister Mateusz
Morawiecki tidigare i
veckan bad USA införa
sanktioner mot gasledningsbolaget.

Gasledningen från Ryss-

land till Tyskland planeras bli 120 mil lång, varav
51 mil går genom svensk
ekonomisk zon. Längs
samma sträcka finns sedan tidigare gasledningen
Nord Stream 1.
Rör till den nya gasledningen lastas, lossas samt
lagerhålls i Karlshamns
kommun i Blekinge.

