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Bli medlem 

Samverkan tar tid, liksom intern förankring! 

Föreningen Sambruks samverkansmodell innebär att kommunerna har ett effektivt 

forum för att stötta varandra och använda sina resurser på bästa möjliga sätt. Vårt 

gemensamma mål är att ge medarbetare och kommuninvånare en enklare vardag! 

Utveckling av kommunala e-tjänster måste ske parallellt med verksamhetsutveckling i 

kommuner för att ge de effektivitetsförbättringar vi eftersträvar. 
 
Föreningen Sambruk har sedan starten verkat för öppenhet, vad gäller både arbetssätt och 
erfarenhetsutbyte men också för de tekniska lösningarna i befintliga och nya system som 
används i kommunernas verksamheter. 
  
Genom att använda öppen programvara kan vi vara effektiva i vår systemutveckling och flera 
aktörer kan bidra till vidareutvecklingen av framtagna lösningar. Öppen programvara är 
naturligtvis också ett ypperligt sätt att undvika inlåsning - både vad gäller teknisk lösning och 
val av systemleverantör. 
  
Dessutom arbetar vi transparent och har öppenheten som grundprincip vad gäller allmän 
tillgång till de resultat som våra olika projekt producerar. 
Öppenhet i programvaror, gränssnitt och standarder bidrar aktivt till både samverkan och ett 
stärkt innovationsklimat. Vi har genomfört flera olika projekt som fokuserat på öppenhet. 

 
Föreningen Sambruks organisation har sedan start hållts till ett minimum för att vara så 
kostnadseffektiv som möjligt. 
Nätverksorganisationen innebär att flertalet möten hålls via telefon & skype tillsammans med 
ett projektverktyg på webben där vi samlar information. 
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Initialt startar det oftast med att en medlemskommun tar upp ett problem som blir ett projekt 

som andra kommuner inbjuds att delta i. Inom projektet löser projektdeltagarna uppgiften och 

finansierar projektet tillsammans, med eller utan externa aktörer. 

 

När projektet är genomfört och när leveransen är en produkt (t ex e-tjänst eller system) 

överlämnas den till att förvaltars inom Föreningen Sambruks Förvaltningsråd. Fler 

medlemskommuner kan sedan tillkomma och enkelt nyttja framtagna resultat och tjänster 

och även bidra till den fortsatta finansieringen av vidareutveckling och förvaltning. 
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Goda skäl för att vara medlem 

Som medlem i Föreningen Sambruk får du många fördelar, till exempel: 

• Erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet 
• Möjlighet till verksamhetsutveckling och effektivisering 
• Ökad kompetens 
• Stärkt beställarroll 
• Chans att påverka utvecklingen av framtidens e-tjänster 
• Delade kostnader för utvecklingsprojekt 

 


