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1 SAMMANFATTNING 

Föreningen Sambruk verkar sedan 2005 som ett gemensamt, samlande verksam-

hetsutvecklingsorgan för Sveriges kommuner. Föreningen har i dagsläget ett 

hundratal medlemmar, som tillsammans representerar mer än hälften av Sveriges 

befolkning. 

Föreningens medlemar är de kommuner och andra organisationer som mest 

aktivt och i samverkan vill satsa på att förbättra både sin interna verksamhet och 

servicen till sina medborgare och andra intressenter. Både pågående, långsiktiga 

förvaltningsåtaganden och nystartade utrednings-/utvecklingsprojekt bygger på 

Föreningens väl beprövade samverkanskoncept. Konceptet omfattar väl 

etablerade metoder, modeller och även administrativa rutiner, som erbjuder ett 

effektivt stöd till våra medlemskommuner i deras strävan att förbättra sina 

verksamhetsprocesser. 

Regeringen har under det gångna verksamhetsåret visat ett ökat intresse för och 

fokus på den offentliga sektorns digitalisering. De konkreta uttrycken för detta 

omfattade bl. a inrättande av ett Digitaliseringsråd, under ledning av bostads- 

och digitaliseringsminister Peter Eriksson, samt avisering av etablering av en ny 

Digitaliseringsmyndighet, som enligt uppgift kommer att vara på plats i 

Sundsvall fr o m den 1 september 2018 och rapportera till civilminister Ardalan 

Shekarabi. Även i regeringens budgetproposition 2018 finns ett flertal 

identifierade verksamhetsområden som ska effektiviseras med hjälp av digitala 

lösningar. Grunden för kommande satsningar är dock fortfarande de tre 

övergripande målen för utvecklingen av e-samhället, vilka fastställdes av den 

tidigare Regeringens ’Digital agenda för Sverige’; en enklare vardag för 

medborgare, en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt 

högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Till detta har regeringen nu också 

tydliggjort att digitala lösningar ska vara förstahandsval i den offentliga 

förvaltningens verksamhet och i kontakter med privatpersoner och företag. 

Sveriges kommuner och landsting har också, genom Avdelningen för 

digitalisering lanserat ett antal digitaliseringsprojekt och har under året även 

formerat ett projektkontor för samordning av en relativt omfattande 

projektportfölj. Föreningen Sambruk har därmed fått ett värdefullt 

samarbetsforum, som komplement till SKL:s representant i Föreningens styrelse. 

Under styrelsens arbete med Verksamhetsplanen 2017 strukturerades 

huvudinriktningen genom att ”konsolidera” fokus för Föreningens verksamhet i 

två huvudgrupper, inom vilka pågående och tillkommande aktiviteter insorteras: 

• Fortsatt förvaltning/förädling av befintliga produkter samt satsning på 

nya, innovativa lösningar 

• Kravställning & nyttoanalys, samt introduktion av nya affärsmodeller, 

inom områden som ingen annan aktör satsar på 
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I Verksamhetsplanen, liksom i föreliggande Årsredovisning, redovisas pågående 

uppdrag och nya initiativ och aktiviteter med en koppling till ovanstående 

punkter, sammanfattningsvis i nedanstående avsnitt och mera utförligt  

i avsnitten 6 – 7. 

> Fortsatt förvaltning/förädling av befintliga produkter samt satsning på nya, 

innovativa lösningar 

o Ekonomiskt bistånd; Multifråga & eAnsökan-EkBist 

o FixaMinGata.se 

o Innovativt verksamhetssystem i skolan – iVIS  

o Handläggarstöd för kommunalt kontaktcenter – Streamflow  

o Uppföljningssystem för det kommunala aktivitetsansvaret – UKA 

o Nytt verksamhetssystem & e-tjänst för Överförmyndaren – Provisum  

o Självbetjäning i Socialtjänsten – eAnsökan-självservice  

o e-tjänst för kommunens handläggare inom Kommunala Aktivitetsansvaret; 

elektronisk hämtning av information från myndighetsregister 

o e-tjänst för medborgare som söker fortsatt ekonomiskt bistånd; 

elektronisk hämtning av information från myndighetsregister 

> Kravställning & nyttoanalys, samt introduktion av nya affärsmodeller, inom 

områden som ingen annan aktör satsar på 

o Digidelnätverket 

o Öppna verksamhetssystem för skolan 

o Framtagning av definitioner för öppna data 
 

Styrelsen har också konkretiserat kriterier för val och prioritering av nya 

projektidéer. Dessa tillämpas som underlag för beslut om igångsättning: 

• Är projektidén innovativ? 

• Ingen existerande marknadsaktör som vill driva projektet? 

• Finns en väsentlig och/eller bred verksamhetsnytta – framförallt ur 

medborgarperspektivet? 

Baserat på resultaten av styrelsens genomgångar av listan över projektidéer, och 

med beaktande av tillgängliga resurser och intresse från medlemskommuner och 

andra intressenter, har ett antal initiativ tagits för att realisera idéerna. Utfallet av 

dessa initiativ redovisas i avsnitt 8. 

Verksamhetsområdet omsorg har fortsatt hög prioritet i kommunerna och 

därmed för Föreningen Sambruk. Trots en öppenhet för och sökande efter goda 

projektidéer inom detta verksamhetsområde har vi inte kunnat initiera några nya 

utrednings- eller utvecklingsprojekt inom vård- & omsorgsområdet.  
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2 Föreningens styrelse 

Vid årsstämman 2017-05-30 valdes följande ledamöter och suppleanter enligt 

valberedningens förslag: 
 

Ordinarie ledamöter  

Monika Bubholz Karlstads kommun, Ordförande 

Peter Dacke Stockholm stad/Bromma stadsdelsförvaltning, vice Ordförande 

Mats Bohman Nacka kommun 

Peter Åberg Storumans kommun 

Eva-Lotta Elnertz Lunds kommun 

Rejn Karlgren Sandvikens kommun 

Anders Nordh Sveriges kommuner och landsting 

Annika Samuelsson Mölndals kommun 

Nisse Waldefeldt Göteborgs stad 
  

Suppleanter  

Anders Fredriksson Knivsta kommun 

Patrik Flensburg Lomma kommun 

Marie Nilsson Gävle kommun 

Torbjörn Larsson Falkenbergs kommun 

Marie Ahlqvist Lycksele kommun 

Lars-Olof Lindblad Kungälvs kommun 

Peter Olsson Karlstads kommun 

Göran Westerlund Alingsås kommun 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sex protokollförda sammanträden. 

Under året har Eva-Lotta Elnertz, Lund och Nisse Waldefeldt, Göteborg avgått 

ur styrelsen, eftersom deras anställning i respektive kommun avslutats. Likaså 

har Peter Olsson, Karlstad avgått, p g a annat långtidsuppdrag utanför Karlstads 

kommun. 

 

Årsstämman beslutade att välja följande personer, att ingå i valberedning för 

tiden fram till nästa årsstämma; 

• Inge Hansson, Ardline, (tidigare IT-chef i Karlstads kommun) 

• Vakant – styrelsen återkommer med förslag till ytterligare ledamot i 

valberedningen 

 

3 Föreningens medlemmar 

Föreningen hade vid utgången av år 2017 totalt 98 medlemmar, omfattande 94 

kommuner, samt SKL, Jönköpings läns landsting, Höglandets kommunal-

förbund, Västra Götalandsregionen och Västbergslagens Utbildningsförbund.  

Under verksamhetsåret har sju medlemmar valt att lämna föreningen och fem 

nya har antagits som medlemmar. 
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Samtliga nytillkomna kommunmedlemmar har angett intresse för våra 

utvecklingsprojekt, vilket också har stärkt de befintliga projektgrupperna. 

 

4 Föreningens organisation 

Sambruks centrala kansli/administration finns i Sandvikens kommun, vilket 

också är föreningens säte. Claes-Olof Olsson innehar funktionen Verkställande 

tjänsteman och har det övergripande planerings- och uppföljningsansvaret 

gentemot styrelsen. Claes-Olof var tidigare IT-direktör i Malmö stad och deltog 

vid bildandet av föreningen och var också inledningsvis styrelseledamot. Han 

driver nu egen konsultverksamhet och tjänstgör deltid på konsultbasis, i enlighet 

med tecknat avtal med föreningen. 

Lotta Ruderfors’ roll är dels projekt- respektive förvaltningsledare för flera av 

Föreningens åtaganden, dels ansvarig för övergripande uppföljning av projekt 

och andra evenemang. Lotta är också sekreterare i föreningsstyrelsen, där hon 

även är föredragande av projektläget.  

Lotta har dessutom huvudansvaret för Föreningens webbplats, nyhetsutskick i 

våra nätverk, samt för bevakning och aktiv ajourhållning av våra sociala kanaler 

på Internet.  

Övriga administrativa kanslitjänster, liksom ekonomiadministrationen köps in av 

extern firma, Sekreterarjouren i Sandviken. 

Stämman beslutade att för tiden intill nästa stämma välja Pär Månsson som 

revisor och Dennis Hedberg som revisorssuppleant, båda Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers, Gävle. 

 

5 Prioriterade verksamhetsområden 2017 

Verksamhetsområdet omsorg har nu hög prioritet i kommunerna. Med en ökande 

andel av befolkningen i de övre åldersklasserna, tillsammans med stora tillskott 

av nya, inflyttade befolkningsgrupper med behov av socialt stöd, bedöms detta 

område stå inför stora och växande utmaningar, dels att kunna erbjuda ett 

effektivt kvalificerat socialt stöd, dels tillgodose ett ökande behov av mer 

komplex vård och omsorg. Föreningen Sambruk har hittills haft endast ett 

begränsat antal projekt inom vård- & omsorgsområdet. I årets Verksamhetsplan 

prioriteras därför projekt och andra aktiviteter inom verksamhetsområdet vård 

och omsorg. 

Trots ett par ansatser – bl. a genom ett projektförslag med starkt fokus på vård & 

omsorgsverksamheten inom en VINNOVA-utlysning – att initiera projekt inom 

det prioriterade verksamhetsområdet, har vi tyvärr inte lyckats med detta. Våra 

uppdrag och åtagande inom övriga verksamhetsområden har dock fortgått med 

oförminskad kraft. 
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6 Fortsatt förvaltning/förädling av befintliga produkter samt 
satsning på nya, innovativa lösningar 

 

6.1 Allmänt 

Flertalet utvecklingsprojekt inom Föreningens regi har levererat produkter, i 

form av IT-stöd/-applikationer som används av ett större antal kommuner inom 

ramen för Sambruks samverkanskoncept. Därmed har Föreningen också ett 

väsentligt operativt ansvar för det fortlöpande systemförvaltningsarbetet kring 

varje system och dess användargruppering. Detta utökade förvaltningsansvar, 

utöver ansvar för projektgenomförande och övriga aktiviteter, är helt förenligt 

med Föreningens stadgar. Dock har styrelsen initierat frågan om att pröva 

möjligheter att hitta alternativa, externa resurser att kunna överta det operativa 

ansvaret för förvaltningsarbetet, för att på så sätt frigöra Föreningens centrala 

nyckelpersoner. I dagsläget har ingen konkret lösning kunnat presenteras. 

Även under detta verksamhetsår konstateras att samtliga produktionssatta system 

befinner sig i en väsentlig utvecklingsfas, varför gränsen mellan förvaltning och 

utveckling är något flytande. Därför redovisas samtliga åtaganden av utveck-

lingsprojekt och systemförvaltningskaraktär i detta avsnitt. 

SKL/Avdelningen för Digitalisering har strukturerat sin projektportfölj enligt en 

grafisk modell enligt nedan. I årets Verksamhetsplan har vi anammat samma 

modell, vilket redovisas under respektive verksamhetsavsnitt. 
 

 

• Blå area = e-tjänster som medborgaren/ 

kunden/klienten möter och använder 

• Röd area = digitalt processtöd som kommunens 

handläggare använder 

• Grå area = gemensamma informationstjänster, ex 

nationella och/eller andra gemensamma tjänster, 

eller register som flera/alla kommuner kan hämta 

information från (och även lämna info till) 

• De gröna pilarna representerar integrationer 

mellan de olika delarna, dvs informationsutbyte 

mellan olika komponenter i lösningen 

 

ProSale Signing Referensnummer: 519544



Företagsnamn 

Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige 

Organisationsnummer 

802428-2785 

Sida 

8 (26) 

Upprättad av 

Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman 

Datum 

2018-03-01 

 

Godkänd av 

 

Räkenskapsperiod 

2017-01-01 – 2017-12-31 

Version 

1.0 

 

 

 

6.2 Ekonomiskt bistånd 

Multifråga® 

Applikationen ger Socialtjänstens handläggare en tydlig 

struktur och överblick av den ofta omfattande och komplexa 

informationsmängd som kommer från myndigheterna i ett 

enskilt bidragsärende. Sedan etableringen av den 

myndighetsgemensamma informationsleveranstjänsten, 

benämnd SSBTEK, kommunicerar nu Multifråga® med 

SSBTEK istället för direkt med varje myndighets 

informationssystem. 

Flera kommuner upptäcker fortlöpande fördelarna med Multifråga®, i form av 

både ekonomi (jämfört med de större systemleverantörernas erbjudanden) och 

att Multifråga ger en mycket välstrukturerad och pedagogisk överblick av den 

omfattande och komplexa informationsmängden från de olika myndigheternas 

system. Även under senaste året har användargruppen vuxit ytterligare, 

framförallt med mindre kommuner. 

Arbetet med att utöka informationsutbytet via SSBTEK går fortsatt långsamt, 

framförallt på grund av lång- & segdragna juridiska diskussioner med såväl 

anslutna som nya myndigheters jurister. Sedan introduktionen av SSBTEK (maj 

2014) har ett mycket begränsat antal nya informationsmängder realiserats. Flera 

pågående dialoger med nya myndigheter, som nya informationslämnare har 

pågått under året, men hittills har detta inte resulterat i fler anslutna myndig-

heter. Detta innebär att kommunerna fortsatt tvingas betala för informations-

mängder, t ex uppgifter om fordoninnehav, vilket egentligen ska kunna hämtas 

avgiftsfritt från Transportstyrelsen. I regeringens budgetproposition 2018 före-

slås att denna typ av informationsutbyte ska ske utan uttag av avgifter, dock 

endast mellan statliga myndigheter. 

Med hjälp av Multifråga, som kan ”direktkopplas” till både myndigheter och 

fristående informationsförmedlare, kan Socialtjänsten få tillgång till nya 

informationstjänster betydligt snabbare och enklare. Dessa frågeställningar och 

möjligheter började diskuteras redan 2016, men har tyvärr inte kunnat realiseras 

ännu. 

eAnsökan-EkBist® 

Även för e-tjänsten för sökande av ekonomiskt bistånd, 

eAnsökan-EkBist fortsätter vidareutvecklingsarbetet. 

Reaktionerna från de sökande (och handläggarna, trots en 

något ökad arbetsinsats i ett inledande skede) är överlag 

mycket positiva. 

För både Multifråga och eAnsökan-EkBist fortsätter 

utvecklingsdiskussionerna, för att skapa fullständig 

integration mellan Socialtjänstens verksamhetssystem och Sambruks 
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applikationer. Detta arbete går dock mycket trögt – med ett företag som 

undantag – eftersom flertalet leverantörer av verksamhetssystem föredrar sina 

egna, proprietära lösningar.  

Genom den nya Dataskyddsförordningen, som träder i kraft den 25 maj 2018, 

ser vi dock en klar möjlighet att, med förordningens krav på dataportabilitet som 

bas, begära tillgång till ett öppet datagränssnitt för en önskvärd integration 

mellan våra applikationer och kommunernas verksamhetssystem. 

eAnsökan-Självservice 

Den tidigare utvecklade e-tjänsten eAnsökan-självservice ger 

en sökande möjlighet att hämta uppgifter genom elektronisk 

direktåtkomst till myndigheternas informationssystem, på 

samma sätt som Socialtjänstens handläggare gör med hjälp 

av Multifråga. Denna helt nyskapande e-tjänst innebär både 

en starkt förenklad, snabbare och säkrare ansökningsfunktion 

för den sökande, samtidigt som den ger socialhandläggaren 

kompletta och kvalitetssäkrade uppgifter direkt vid 

handläggningsprocessens start. Detta eliminerar verifieringsbehovet och 

minimerar avsevärt handläggningsprocessen. Projektet genomfördes under 2015, 

med ambitionen att ta tjänsten i full drift under 2016. 

Eftersom e-tjänsten baseras på andra lagrum än de som gäller för Multifråga, 

genomfördes en specifik utredning av juridisk expert, vilken tidigare ingått i 

eDelegationens juristgrupp. Utredningen visade att inga juridiska hinder för  

e-tjänsten föreligger, varför projektet avslutades med en framgångsrik 

pilotinstallation och test i verksamhetsmiljö.  

För fullskalig introduktion av e-tjänsten krävs dock att varje myndighet som är 

ansluten till SSBTEK genomför egen granskning. Detta arbete har initierats 

inom ramen för SSBTEK:s Förvaltningsfunktion, genom uppdragsdirektiv från 

Styrgruppen till respektive myndighet. Under verksamhetsåret har vi fört en 

fortlöpande dialog med Förvaltningsfunktionen, som även anlitat samma 

juridiska expert i diskussionerna med respektive myndighets jurister. Enligt den 

av SSBTEK:s styrgrupp fastställda utvecklingsplanen för 2017, finns nu en 

konkret plan för att realisera vår självbetjäningstjänst för medborgare. 

Implementationen av självservicetjänsten har dock försenats ytterligare under 

verksamhetsåret, p g a krav på genomförande av en övergripande riskanalys från 

Försäkringskassans IT-säkerhetsstab.  

Som enda instans som aktivt driver frågan om att genomföra fullständiga 

digitaliserade processlösningar (till skillnad mot enkla e-tjänster i form av 

webbaserade formulär) har Föreningen Sambruks tekniska experter deltagit i de 

fortsatta – långdragna – diskussionerna kring risker, såväl tekniska, som 

juridiska. Förhoppningen är att vår unika självservicetjänst för sökande av 

ekonomiskt bistånd kan realiseras under första halvåret 2018. 
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Marknadsföring 

Sker framförallt genom aktiv informationsspridning tillsammans med SKL:s 

Förvaltningsfunktion för SSBTEK, samt tillsammans med befintliga 

användarkommuner via regionala samverkansorgan. 

6.3 FixaMinGata.se 

Gemensam, nationell e-tjänst för snabb och enkel 

kommunikation mellan personer som vill rapportera fel, 

brister och andra problem i stadsmiljön och kommunen. 

Tjänsten drivs som en molntjänst och finns även som 

mobilapp, på Google Play och Apples App Store, vilket 

ger medborgare i samtliga svenska kommuner alternativ 

till att rapportera automatiskt till rätt kommun.  

Statistik för 2017 visar att alltfler väljer att rapportera via 

FixaMinGata.  

I Förvaltningsrådet ingår kommuner som aktivt använder FixaMinGata som 

tjänst för medborgarna som har övergripande ansvar för ekonomi och 

vidareutvecklingsfrågor rörande tjänsten, i enlighet med Föreningens 

samverkanskoncept. Varje kommun avgör själv grad av aktiv medverkan i 

Förvaltningsrådet, och via det gemensamma verktyget kan alla utbyta 

information, ställa frågor och följa tjänstens utveckling. 

Under året har användande kommuner inbjudits till Förvaltningsrådsmöte vid 

fyra tillfällen. 

Större förändringar av tjänsten som genomförts under året är: 

• Kartlagret har bytts till Open street map 

• Förtydligat kartnålar, tre olika färger som är kopplade till olika status (rött-gult-

grönt) 

• Förbättringsförslag som ansetts generella för tjänsten är initierade till MySociety, 

som är initiativtagare till ursprungstjänsten och det community som lanserar nya 

versioner 

För kommuner som vill använda tjänsten mot medborgare, kombinerat med ett 

internt system har ett integrationsdokument tagits fram som beskriver alternativ 

för integrering med olika verksamhetssystem. Finns möjlighet att enligt tre olika 

alternativ integrera med FixaMinGata: 

• kommunens verksamhetssystem tillhandahåller en webbtjänst 

(Webbtjänstintegration), 

• kommunens verksamhetssystem agerar webbklient (Webbklientsintegration)  

• via e-post från FixaMinGata (E-postintegration) 

• Integration, via e-post, har utvecklats i samverkan med FlexiteBPMS.  

• Sollentuna kommun har använt webbtjänstintegration och integrerat med 

ServiceNow 

• Alingsås kommun har integrerat med Infracontrol Online via webbtjänstintegration 
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Marknadsföring 

• Marknadsföringsmaterial från mySociety – den engelska organisation som tagit 

fram den ursprungliga versionen som FixaMinGata bygger på – har översatts och 

förslag till spridning har presenterats och godkänts av Föreningen Sambruks 

styrelse 

• Länk på ny startsida 

• Informera nya användande kommuner 

• Information via sociala kanaler ex. via kommuns kommunikationsavdelning 

• FMG facebooksida, “medborgarförslag”. 

Kommuner som är aktiva i Förvaltningsrådet har under året informerat utifrån 

erfarenheter inom sina respektive nätverk. 

Ett projektförslag har distribuerats i olika kanaler, där nuvarande användande 

kommuner ansvarar för att dela med sig kring sitt genomförande vid fyra 

tillfällen.  

6.4 Innovativt verksamhetssystem inom skolan – iVIS  

Projektet genomfördes 2015–2016 inom ramen för 

VINNOVAs utvecklingsprogram ”Digitalisering för 

framtidens skola”, med ett ekonomiskt stöd om 1,8 Mkr. 

Målet är att skapa en helt ny grundläggande IT-plattform – 

ekosystem – för en helt digitaliserad skola. 

Projektleveransen omfattade; 

• En fullt fungerande grundläggande plattform med 

basdata och säkerhet 

• E-tjänst för anmälan och administration av skolskjutsärenden 

• E-tjänst för anmälan, hantering och uppföljning av incidenter i skolmiljön 

Sedan projektavslut har projektsamverkanspart, imCode arbetat med att 

marknadsföra plattformen och tillhörande applikationer/e-tjänster, samt verkat 

för att implementera systemet i minst en pilotinstallation för en grundskola. 

Arbetet fortsätter, att hitta nya finansiärer för vidareutveckling av systemet till 

ett mer komplett skoladministrativt system för framtiden. 

Parallellt fortsätter en fördjupad dialog med Ådalsskolan i Kramfors, vars rektor 

tidigare deltog i iVIS-projektets styrgrupp och bidrog till värdefulla 

utvecklingsidéer. Under vintern 2017/-18 har ett koncept för fortsatt samverkan 

för vidareutveckling av unika digitaliserade tjänster formulerats. Detta kommer 

att lanseras under 2018. 

Marknadsföring 

Förvaltningspartner och representanter från Förvaltningsrådet har i samverkan 

presenterat systemet dels på plats hos kommuner och dels vid större 

sammankomster. 
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6.5 Ärendehanteringssystem för Kund-/kontaktcenter – Streamflow  

Upphandlad förvaltningspartner ansvarar för felavhjälpning, 

underhåll och vidareutveckling av programvaran, med 

tillhörande dokumentation efter prioritering av 

förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet har det övergripande 

ansvaret för ekonomi och vidareutvecklingsfrågor gällande 

systemet, i enlighet med Föreningens samverkanskoncept.  

All kod finns publikt tillgänglig och är placerad på Github. 

Den öppna licensen AGPL v3 gäller för såväl befintliga som 

nyutvecklade moduler i Streamflow. 

Under året har fortsatt arbete med att utveckla webbklient enligt MVP (minimal 

viable product) pågått, ex. skapat ett förtydligat workflow för ärendet med 

handläggarperspektiv och möjlighet till dubbla signaturer av formulär (mer än en 

person signerar). 

Upphandlad förvaltningspartner har ett antal timmar/år som användande 

kommuner beslutar och prioriterar kring för utveckling. 

Parallellt har utveckling skett av MySQL databas på uppdrag av Jönköpings 

kommun. Modulen innehåller data för vidarebearbetning, förändring, 

vidareexport osv. Data som utvinns är t ex statistik på öppna ärenden och 

kompletta ärendeposter. Databasen är uppsatt i kommunen, där urval av data 

tillsammans med testning pågår. 

Marknadsföring 

Förvaltningspartner och representanter från Förvaltningsrådet har i samverkan 

presenterat systemet på plats hos kommuner. 

I videodokumentation presenteras hur ärendetyper och etiketter används i 

systemet.  

6.6 Uppföljningssystem för det kommunala aktivitetsansvaret – UKA  

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för 

ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. UKAs främsta 

syfte är att förenkla vardagen för handläggare och vara ett 

stöd vid insamling av uppgifter som ska exporteras för varje 

individ till Skolverket. 

Det webbaserade systemet utvecklas och driftas som en 

molntjänst, vilket innebär att alla kommuner kan nyttja 

systemet, utan lokal installation, men med hög säkerhet och tillgänglighet. 

Förvaltningsrådet har det övergripande ansvaret för ekonomi och 

vidareutvecklingsfrågor gällande systemet, i enlighet med Föreningens 

samverkanskoncept.  

Förvaltningsrådet för UKA har under året samverkat kring att vidareutveckla 

framtaget verktyg och en tydlig, fungerande process mellan Förvaltningsråd och 

utvecklare ger ett användarbaserat resultat. Användande kommuner har inbjudits 
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till Förvaltningsrådsmöte vid tre tillfällen under året, och diskuterar aktivt 

förslag däremellan via digitalt, gemensamt verktyg.  

Större förändringar av tjänsten som genomförts under året är: 

• Importfunktion för adressuppgifter 

• Statistik per kommun, visar antal kontakttillfällen, antal nådda, antal i KA, 

kontakter per individ, för helt år 

• Samtyckesfunktion 

• Integrerat med UHR, BEDA 

• Introducerat stöd för Skolverkets ändringar gällande from den 1/7 2017, 

samtidigt som systemet användes för insamlingen för det första halvåret 

2017.  

Fr o m 2015 skickas uppgifter från UKA till SCB, på uppdrag från Skolverket 2 

gånger/år, för de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. 

Skolverkets modell som är underlag för den nationella statistiken, har under 

2017 reviderats vilket inneburit en “övergångsversion” av UKA. 

UKA har integrerats med UHR:s Beda (Universitetshögskolerådets 

Betygsdatabassystem) som automatiskt undersöker/gör regelbundna uppslag för 

aktuella ungdomar. Beda är ett transportregister som underlättar överföringen av 

examensbevis, slutbetyg, andra digitala betygshandlingar från gymnasieskolor 

och Komvux. 

Kommuner som använder Beda-funktionen har en specifik flik för att ladda upp 

kalkylblad och ges svar på individer med examen.  Under året har funktionen 

utvecklats ytterligare och kompletterats med information kring studiebevis. 

Genom den specifika fliken kan funktionen användas av kommuner som enbart 

är intresserad av att slå mot Beda, utan att använda UKA. 

Systemet är förberett och används även för åldersspannet 16–65 år. 

Marknadsföring 

Förvaltningsrådets deltagare har videdokumenterats och presenterar områden 

som statistik, handläggarperspektiv, samverkan inom förvaltningsråd, integration 

mot BEDA, systemets fördelar och vad som diskuteras kring utveckling. 

6.7 IT-stöd för Överförmyndarverksamheten – Provisum  

Verksamhetssystemet Provisum, som också omfattar 

e-tjänster för ställföreträdare (gode män, förvaltare 

och förmyndare), utvecklades ursprungligen av 

företaget Softgear AB i samverkan med Västerås och 

Stockholm stad. Under 2016 genomfördes en kraftig 

vidareutveckling av systemet, i nära samverkan 

mellan den upphandlade förvaltningspartnern, 

Resursen Sverige AB och de tre kommuner som 

tecknat avtal om nyttjande av Provisum. 
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Efter tillträde av nya befattningshavare inom två av kommunerna, har både den 

ursprungliga inititativtagaren och grundutvecklingspartnern Västerås stad samt 

Kristianstad kommun valt att lämna samarbetet, vilket resulterat i väsentligt tapp 

i ”momentum”, såväl marknadsföringsmässigt gentemot övriga intresserade 

kommuner som ekonomiskt, då utvecklingsinsatsen under 2015-2016 baserades 

på en överenskommelse mellan de tre första användarkommunerna, som innebar 

att tillkommande användare i efterhand ska bidra till den grundläggande 

investeringen, som belastat Föreningen Sambruk. 

Under 2017 har arbetet med att finna nya intressenter, som är beredda att teckna 

avtal om införande och förvaltning av Provisum fortsatt. Under våren/sommaren 

beslutade Luleå att införa Provisum och fördjupade diskussioner pågår med bl a 

Värmlandskommunerna. 

Dessutom pågår interna diskussioner mellan Föreningen och förvaltnings-

partnern, Resursen Sverige AB, kring planering för att överföra applikationen till 

en ny, framtidssäker plattform. En grundförutsättning för detta har varit fram-

tagning av systemdokumentation, vilket genomförts under verksamhetsåret. 

Samverkanskonceptet, med ett etablerat Förvaltningsråd, utgör den gemen-

samma grunden och forumet för alla intressenter – både kommuner som nyttjar 

systemet och företaget som svarar för praktisk installation, drift, förvaltning och 

vidareutveckling av Provisum.  

Under året har nyutveckling av funktionalitet för administrativt stöd vid hand-

läggning av ärenden avseende ensamkommande barn. Detta har inneburit 

väsentlig reducering i det manuella arbetet med inrapportering och ärende-

handläggningen. 

Luleå kommun har under året tagit Provisum i drift och ingår nu, tillsammans 

med Nacka i förvaltningsrådet, där vi gemensamt fortsätter ett aktivt vidare-

utvecklingsarbete. 

Marknadsföring 

Förvaltningspartnern har i olika fora presenterat Provisum för fler än 100 

kommuner under 2015 – 2017, senast under Föreningen Sveriges 

Överförmyndares studiedagar i augusti, i Örebro. Flera intresserade kommuner 

kontaktar fortlöpande och frekvent Nacka kommun, för att genom studiebesök 

på plats få studera systemet och dess nyttoeffekter för överförmyndarens 

verksamhet. 

I slutet av verksamhetsåret planerades en öppen seminariedag i början av 2018, i 

Nacka, för att demonstrera systemet och dess nyttoeffekter. Seminariet kommer 

att videodokumenteras och läggas upp på Föreningen Sambruks webbplats. 
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7 Kravställning & nyttoanalys, samt introduktion av nya 
affärsmodeller, inom områden som ingen annan aktör satsar på 

7.1 Digidelnätverket – för ökad digital delaktighet 

Den sedan 2014 etablerade Samverkansledningsgruppen – där Föreningen 

Sambruk ingår – har fortsatt arbetet med övergripande planering, samordning 

och uppföljning av de olika aktiviteter som genomförs i ett par kampanjveckor 

under året. Under 2017 har Kungliga biblioteket bidragit med ekonomiska medel 

som stöd till arbetet., 

Samverkansledningen har under 2017 verkat för att få fler digitalt delaktiga 

genom följande insatser; 

GOW 2017 

Genomfördes i mars, med 247 arrangörer, som totalt nådde mer än 5.300 

personer över hela Sverige – återigen ett nytt svenskt rekord!  

Aktiviteterna bidrog till att dessa personer introducerades till e-samhället och 

därigenom har möjlighet att delta aktivt som digitala medborgare. Rapport från 

GOW17 finns här;  http://digidel.se/rapport-get-online-week-2017/  

eMedborgarveckan 

Efter framgångsrika kampanjveckor tidigare år genomfördes även hösten 2017 

en ny kampanj, vilket omfattade 270 aktörer, som tillsammans nådde totalt 

10.000 personer. Rapport från kampanjveckan finns att läsa här 

http://digidel.se/rapport-fran-emedborgarveckan-2017-fran-onoff-till-vr-i-full-

fart/  

Internetdagarna  

Representanter från Samverkansledningen, bl. a Föreningen Sambruk, fick i år 

konferensansvar för ett helt föreläsarspår under en heldag, där vi med olika 

framgångsrika exempel från flera aktörer inom Digidelnätverket kunde redovisa 

hur digital delaktighet genomförs över hela Sverige. Seminariedagen mötte ett 

mycket stort intresse från konferensens deltagare, med rekordsnabb uppbokning 

av deltagarplatserna. Samtliga föredrag videodokumenterades och är tillgängliga 

via SKL:s webbplats;  

http://play.skl.se/video/internetdagarna-digidel-digitalt-forst-hur-utvecklar-vi-

digitalt-sen  

Möte med regeringsföreträdare 

Eftersom Digidel-nätverket fortfarande inte kan anses vara en långsiktigt hållbar, 

nationell organisation, har Samverkansledningen även under det gånga året 

fortsatt en aktiv kontakt och dialog med olika regeringsföreträdare, för att 

försöka förklara och motivera ett statligt engagemang i det viktiga arbetet att 

minska den digitala klyftan. I september träffade fem representanter för Digidel-

nätverkets Samverkansledning Digitaliseringsminister Peter Eriksson, för att 

beskriva arbetet och framförallt situationen att det fr o m kommande årsskifte 

inte finns någon finansiering för fortsatt arbetet i Digidel-konsortiet.  
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Utgångspunkten för mötet var detsamma som tidigare möte med civilminister 

Shekarabi, att; 

• etablera en fördjupad insikt och förståelse för digitaliseringens utmaningar 

utifrån individens perspektiv – med utgångspunkt i att nästan 10% av 

Sveriges befolkning saknar eller har bristfällig kompetens/förmåga att 

tillgodogöra sig Internetbaserade tjänster och information 

• diskutera möjligheter för utökad/fördjupad aktiv samverkan mellan 

departement, statliga myndigheter, kommun/landsting och civilsamhällets 

organisationer för att säkerställa ett långsiktigt och hållbart stöd till det 

fortsatta arbetet att minska det digitala utanförskapet 

Efter genomfört möte och överlämning av ett skriftligt förslag till vidare 

engagemang från regeringens sida, meddelades strax efter årsskiftet att 

departementet beslutat att bidra med ekonomiskt stöd till ett fortsatt arbete inom 

Digidelnätverket. De anslagna medlen kommer nu att möjliggöra en kraftfull 

satsning på fortsatt arbete att minska de digitala klyftorna i Sverige. 

7.2 Öppna verksamhetssystem för skola/utbildning 

Fortsättning på det framgångsrika samarbetet i Föreningen 

Sambruks regi mellan kommuner, systemleverantörer, 

statliga myndigheter och SIS har nu resulterat i en nationell 

svensk standard; SS 12000:2018 – ’Gränssnitt för 

informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i 

skolan’. Standarden är utformad med målsättningen att det 

ska vara möjligt för en upphandlande part att välja olika 

systemleverantörer för olika processer. Det ska vara möjligt 

att en leverantör med specialisering för processen 

Tjänstefördelning hämtar information från det eller de system som hanterar 

processen Skoladministration. Från Tjänstefördelningsprocessen kan sedan 

informationen skickas vidare till ett annat system som hanterar processen 

Schemaläggning. Efter schemaläggning finns informationen tillgänglig för andra 

system att konsumera. 

Parallellt har också initierats arbete för att vidareutveckla standarden och det 

fortsatta arbetet är inriktat på att komplettera SS12000 med ytterligare 

funktionalitet runt betyg, närvar/frånvaro och även ledighetsansökan i AG10 av 

TK450. 
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7.3 Framtagning av nationell definition av gemensamma datamängder för 
öppna data i kommunsamverkan 

För att underlätta användningen av leveransen från 

FoU-projektet ’Framtagning av definitioner av 

gemensamma datamängder för öppna data i kommun-

samverkan’ som avslutades hösten 2016, har arbetet 

fortsatt i nätverksform under 2017. Efter möte i 

workshop-form i Göteborg, våren-17, där såväl tidigare deltagande och nya 

kommuner inbjuds för att diskutera och konkretisera fortsatt arbete med att 

bredda kunskap om samt nyttjande av öppna data, har SKL övertagit ansvaret för 

fortsatt samverkan under temat Forum Öppna Data. Föreningen Sambruk följer 

detta arbete. 

 

8 Öppenhet för nya, innovativa projektidéer, med fokus på öppna, 
framtidsinriktade lösningar 

 

8.1 Allmänt 

Av de projektidéer som inkommit och värderats av styrelsen, har följande 

förslag ”prövats” genom utskick till Föreningens medlemmar; 

• Nytt system för effektivt stöd till valadministrativt arbete 

kortare kravgenomgång med intresserade kommuner – se nedan, avsnitt 

8.2 

• GDPR-inventering, med AI-stöd vid analys av ostrukturerade data i stora, 

komplexa IT-miljöer, för effektivare förberedelse inför den nya 

Dataskyddsförordningen – projekterat och igångsatt, med flertal 

kommundeltagare, som medfinansiärer – se nedan, avsnitt 8.3 

• e-tjänst för medborgare; 

elektronisk hämtning av information från myndighetsregister. 

Har ej genomförts, p g a resurs- och intressebrist – ffa svårt att skapa 

engagemang för denna viktiga fråga från myndighetshåll, bl. a med 

hänvisning till samma tekniska och juridiska osäkerhet som uppkommit i 

diskussionerna kring vår eAnsökan-självservice. 

8.2 Nytt system för effektivt stöd till valadministrativt arbete 

Under året uppmärksammades behovet av ett nytt, effektivare systemstöd för de 

kommunala valnämndernas administrativa arbete inför och under val, dock inte 

själva röstningsprocessen. Genom dialog mellan Föreningen Sambruk och dess 

motsvarighet i Danmark, OS/2 inleddes diskussion att pröva möjligheten att 

utvärdera ett danskt system för valadministration. Detta genomfördes i augusti i 

workshopform, där en grupp representanter för ett antal kommuner valnämnder 

beskrev sina verksamhetsprocesser.  
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Med denna kravbeskrivning som grund, gjordes jämförelse med det danska 

systemets funktionalitet. Parallellt med detta arbete inleddes också dialog med 

en svensk systemleverantör som i samarbete med Stockholms stad utvecklat ett 

nytt verksamhetsstöd. Av flera skäl, bl. a kort framförhållning till kommande 

riksdagsval 2018, har arbetet avstannat tills vidare. 

8.3 GDPR-inventering, med AI-stöd 

För att effektivisera arbetet med inventering av alla datamängder för klassifi-

cering inom ramen för arbetet med nya Dataskyddsförordningen som träder i 

kraft 25/5 2018 initierade Föreningen Sambruk – i samverkan med ett par 

utvalda specialistresurser – ett pilotprojekt under hösten 2017. Målet är att 

etablera en praktiskt fungerande test- & analysmiljö för att enklare klassificera 

data för att underlätta efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR). Denna 

miljö ska kunna hantera komplexa digitaliserade miljöer omfattande såväl 

strukturerad som ostrukturerad information. 

Den datorbaserade miljön kommer att kompletteras med artificiell intelligens 

(AI)-stöd i förening med mänsklig expertis. Målsättningen är att detta koncept 

kan erbjuda väsentliga effektiviseringsvinster i det omfattande kartläggnings-

arbetet, som ingår i förberedelser för att säkra organisationens (och IT-miljöns) 

uppfyllelse av den nya Dataskyddsförordningens krav. 

Pilotprojektets syfte är att verifiera konceptet och nyttoeffekter, samt att sätta 

upp ett långsiktigt hållbart koncept som kan erbjudas alla Sambruk-kommuner 

(och även andra intressenter) att kunna genomföra motsvarande 

kartläggningsarbete. 

Projektet drivs av extern projektledare, Peter Mankenskiöld, i nära samverkan 

med SKL. Projektetapp 1 avrapporterades till och godkändes av projektets 

styrgrupp i december. Den efterföljande etapp 2 beslutades därvid att delas upp i 

två deletapper, där deletapp 2a startas direkt efter årsskiftet. Målet är att en 

fullständig projektleverans kan ske i början av april-18, varefter verktyget ska 

kunna avropas som en tjänst av alla kommuner och andra intressenter. 

Under förstudieprojektet har flera andra intressanta tillämpningsområden 

diskuterats av medverkande kommuner, vilket innebär att det finns en stor 

potential och ytterligare nyttoeffekter att realisera, genom att tjänsten kan 

komma att utvecklas vidare. 
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9 Forskningssamarbete mellan akademin, kommunal verksamhet 
och näringslivet 

9.1 VINNOVA-utlysningar 

Föreningen Sambruk formulerade en projektansökning för ekonomiskt stöd till 

FoU-projekt från VINNOVA under året; 

• Inom utlysningen Öppen innovation/Datadrivna labb – etablering (steg 1): 

Med underlag och erfarenhet från föregående års ansökan (och avslag) 

formulerades en väsentligt reviderad och kompletterad ansökan; 

’Nationellt Center för Datadriven Innovation – NCDI’ – även denna ansökan 

avslogs och liksom föregående år, så innehöll beslutsmeddelandet endast 

allmänna, sammanfattande argument för avslag (alltså inget specifikt relaterat till 

vår projektansökan). Konstateras att detta inneburit ytterligare besvikelse och 

missräkning – speciellt i ljuset av väl underbyggda (från deltagande 

projektpartners perspektiv) projektförslag, starka partners och ett antal mycket 

engagerade och aktiva medlemskommuner. 

Fler utlysningar från VINNOVA under verksamhetsåret har bevakats och 

värderats, men i övriga utlysningar har vi tyvärr inte lyckats samla ett tillräckligt 

kraftfullt projekt och konsortium för genomförande. Därför har inga ytterligare 

ansökningar inlämnats. 

 

10 Aktiv informations- och kunskapsspridning 

10.1 Konferenser i egen regi 

Vårkonferensen 

Föreningen Sambruk genomförde i samband med Offentliga Rummet 2017 – i 

Sundsvall – en Vårkonferens, som ett spår under Nätverksdagen, den 30 maj. 

Temat för konferensdagen var Digital transformation – hur och till vilken 

nytta? 

Utöver det allt vanligare modeordet ”digitalisering”, så används ofta begreppet 

digital transformation – antingen för att spå ljusa framtidsutsikter eller varna för 

allvarliga följder av effekterna med allt fler digitala tjänster och verksamheter. 

Men, vad innebär digitalisering egentligen och vilka praktiska nyttoeffekter har 

hittills uppnåtts genom digital transformation inom den offentliga sektorn? 

Nätverksdagen fokuserade på tre mycket aktuella och väsentliga delar inom 

digital transformation av offentliga sektorn: 

• Artificiell intelligens som effektivt stöd inom kundtjänst/kontaktcenter 

• Medborgaren som medskapare av digitaliserade tjänster 
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• Verksamhetsutveckling som väsentlig del inom den digitala transformationen, 

vilket kräver en stark förändringsledare 

Seminariedagen var mycket välbesökt och fick goda omdömen i 

konferensuppföljningen. Ytterligare information om föredragen, liksom 

presentationsmaterialet finns på Föreningen Sambruks webbplats; 

http://sambruk.se/resultat/konferenser/natverksdagoffentligarummet2017.4.1dca

6d7215b8ce27c9518a0.html  

10.2 Externa konferenser 

Utöver deltagande vid Offentliga Rummet, enligt ovan, har Föreningen Sambruk 

även under detta verksamhetsår bjudits in som talare och/eller utställare i 

mässmonter vid olika externa konferenser: 

• I februari bjöd Finansdepartementet in till en seminariedag under temat  

’Att dela öppen källkod i offentlig sektor’ – här presenterade vi resultatet från 

vårt tidigare FoU-projekt BOSSANOVA, som levererade Föreningen 

Sambruks Affärsmodell för öppen programvara i / för offentlig sektor – 

Sambrukgemensamt material, SGM 

• I mars arrangerade Höglandsförbundet Höglandet IT en Inspirationsdag för 

sina medlemskommuner och andra intressenter. Här presenterade vi 

Föreningen Sambruks projekt ’Självservice i Socialtjänsten, 

• Medlemsorganisationen eSam (eSamverkansprogrammet) bildades 2015 på 

initiativ av medlemmarna när E-delegationen slutfört sitt arbete. Under 

hösten genomförde eSam ett antal workshops med fokus på specifika 

verksamhetsområden inom statlig, landstings- och kommunal verksamhet. 

Föreningen Sambruk deltog vid de tre dagar med fokus på de 

verksamhetsområden med tydlig koppling till Föreningen Sambruks olika 

utvecklingsprojekt; 

o Integration & arbetsmarknad – presentation av projekten Ekonomiskt 

bistånd, Uppföljningssystem för det kommunala aktivitetsansvaret 

och Överförmyndarsystemet Provisum 

o Vård & omsorg, hälsa och familj – presentation av projekten 

Ekonomiskt bistånd och Uppföljningssystem för det kommunala 

aktivitetsansvaret 

o Skola & lärande, utbildning – presentation av projekten Öppna 

verksamhetssystem för skolan, Innovativ öppen plattform för skolan 

och Uppföljningssystem för det kommunala aktivitetsansvaret  

• Vid DigiGov-konferensen i december var Föreningen delaktig i två 

workshops, samt en monter, tillsammans med projektsamverkanspart 

imCode, där vi dels visade hela Föreningens projekt- & produktportfölj,  
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• Under Internetdagarna i november, deltog Föreningen Sambruk tillsammans 

med övriga parter i Digidelnätverkets Samverkansledning, då vi under en av 

konferensdagarna svarade för ett seminariespår 

10.3 Informationsspridning via webbaserade, sociala kanaler 

Föreningen Sambruk är aktiv inom flera olika sociala kanaler, och information 

och nyheter om våra projekt och övriga aktiviteter distribueras fortlöpande via 

följande kanaler: 

• webbplats – kalender, nyhetsutskick – http://sambruk.se  

• Facebook – https://www.facebook.com/foreningensambruk 

• Twitter – https://twitter.com/sambruk_se (#sambruk) 

• Youtube – Föreningen Sambruk 

Vid Föreningens konferenser och seminarier presenteras aktuella projekt och nya 

satsningar. Dessa tillfällen dokumenteras för att övriga ska kunna ta del av dem i 

efterhand. 

• Material från konferenser – http://sambruk.se/resultat/konferenser.html 

• Material från seminarier – http://sambruk.se/resultat/seminarier.html 

 

11 Fördjupad dialog och samverkan med SKL/CeSam, myndigheter, 
och regionala samverkansorgan 

11.1 Samverkan med SKL/CeSam 

Föreningen Sambruk fortsätter samarbetet med SKL:s Avdelning för 

Digitalisering. Utöver fortsatt aktivt deltagande i det s k Expertrådet i 

Förvaltnings-funktionen för SSBTEK, har vi nu också etablerat en konstruktiv 

och fördjupad dialog kring SKL:s och Föreningen Sambruks respektive 

projektportföljer. Detta är möjligt genom att SKL nu tillsatt en specifik 

portföljansvarig som Föreningens Vtjm regelbundet träffar, för fortlöpande 

planerings- och uppföljningsdiskussioner. 

Dessutom har nu SKL:s webbaserade samverkans- och informationsdelnings-

forum DelaDigitalt.se etablerats som ett aktivt och innehållsrikt forum för 

informations- och erfarenhetsutbyte. Föreningen Sambruk nyttjar forumet för 

såväl lansering av nya projekt, som bevakning av relevanta projektidéer. 

För intressanta och relevanta projektidéer som lanseras i forumet kan Föreningen 

Sambruks samverkansmodell användas som stöd för att på ett snabbt och 

välstrukturerat sätt komma igång med ett samverkansprojekt. 
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12 Kommentar till årets resultat 

Föreningens omfattande projektverksamhet har inneburit en högre utdebitering 

till deltagande kommuner än vad som budgeterats (dock lägre än föregående 

verksamhetsår). Detta återspeglas också i väsentligt högre kostnader för externa 

konsultresurser.  

Den kraftiga vidareutvecklingen av Överförmyndarens verksamhetssystem, 

Provisum, som främst genomfördes under 2016 har endast delvis kunnat täckas 

ekonomiskt av deltagande kommuner. Därför har en del av utvecklings-

kostnaden bokförts som upparbetad kostnad i balansräkning, varefter 

kommunerna återbetalar denna summa till Föreningen enligt särskild 

överenskommen plan. 

Under 2017 har denna post reducerats från 417.310 kr till 248.511 kr i balans-

räkningen. Därmed blir nettoresultatet för verksamhetsåret ett överskott, vilket 

minskar det tidigare ansamlade förlusten – se vidare den detaljerade 

redovisningen i avsnitt 14.  

 

13 Förslag till behandling av medel 

 

Föreningens ekonomiska resultat för år 2017, samt den ekonomiska ställningen 

per den 31 december 2017 framgår av efterföljande resultat- och balansräkning, 

samt därtill hörande noter. 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman följande behandling av medel 

att ansamlad förlust om 41.762 kr balanseras i ny räkning. 
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14 Styrelsen 

 

Resultat- och balansräkning godkänns av föreningen Sambruks styrelse,  

den 16 mars 2018. 

 

 

 

 

 

Monika Bubholz Peter Dacke 
Ordförande Vice ordförande 

Karlstads kommun Stockholms stad 

  Bromma stadsdelsförvaltning 

  

 

 

 

 

Annika Samuelsson Mats Bohman 
Mölndals kommun Nacka kommun 

 

 

 

 

Anders Nordh Eva-Lotta Elnertz 
Sveriges kommuner och landsting Lunds kommun 

 

 

 

 

Nisse Waldefeldt Rejn Karlgren 
Göteborgs stad  Sandvikens kommun 

 

 

 

 

Peter Åberg 

Storumans kommun 

 
 

 

 

Revisionsberättelse (i separat dokument) avseende denna årsredovisning har avgivits av 

Pär Månsson, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
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15 Resultaträkning och Balansräkning 

Resultaträkning Not 2017 2016 

Belopp i kronor 1   

Föreningens intäkter 2 5 855 532 8 354 097 

Föreningens kostnader 3 -5 764 811 -8 371 789 
 

Verksamhetsresultat  90 721 -17 692 

Räntekostnader   -15 - 

Ränteintäkter och liknande resultatposter  15 30 299 

Resultat efter finansiella poster  90 721 12 607 

Upplösning av periodiseringsfond    

Årets skatt  - - 

Årets resultat  90 721 12 607 

 

Balansräkning  Not 2017-12-31 2016-12-31 

Belopp i kronor    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  148 250 578 734 

Skattekonto  0 181 

Övriga kortfristiga fordringar  147 620 197 312 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   341 704 477 310 

Summa kortfristiga fordringar  637 574 1 253 537 

 

Kortfristiga placeringar  0 0 

 

Kassa och bank  1 475 494 1 399 825 

Summa omsättningstillgångar  2 113 068 2 653 362 

Summa tillgångar  2 113 068 2 653 362 

 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 4   

Inbetalda insatser  1 120 000 1 105 000 

Balanserat resultat  -132 484 -145 091 

Årets resultat                90 721         12 607 

Summa eget kapital  1 078 236 972 516 

Obeskattade reserver    

Periodiseringsfond  0 0 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  744 525 745 048 
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Skatteskulder  0 0 

Källskatt och sociala avgifter   42 626 20 882 

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 5 247 681 914 916 

Summa kortfristiga skulder  1 034 832 1 680 846 

    

Summa eget kapital och skulder  2 113 068 2 653 362 
 

Ställda panter            Inga     Inga  

Ansvarsförbindelser            Inga     Inga 

Erhållna bidrag från Vinnova är villkorade. 

16 Noter 

Not 1    Redovisnings- och värderingsprinciper 
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

  

Föreningens intäkter 

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i ideella föreningen Sambruk i 

Sverige. 

Bidraget från VINNOVA är villkorat och innebär återbetalningsskyldighet om inte 

villkoret uppfylls. 

 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.  

 

Not 2   Föreningens intäkter     

Kr 2017 2016 2015 2014 

Medlemsavgifter 2 672 257 2 503 000 2 484 100 2 347 500 

Bidrag från VINNOVA 0 1 506 000 944 000 800 000 

Reservering av bidrag som erhållits men inte 

utnyttjats under året   0 0 

Övriga verksamhetsintäkter 3 183 275 4 345 097 3 332 293 2 874 215 

Summa föreningens intäkter, 31 december 5 855 532 8 354 097 6 760 393 6 021 715 

     

Not 3   Föreningens kostnader     

Kr 2017 2016 2015 2014 

Konsultarvoden 3 013 054 4 032 410 3 177 245 2 398 238 

Projektkostnader VINNOVA/FoU 0 1 684 580 200 000 800 000 

Verkställande tjänsteman 912 714 913 000 969 558 952 874 

Personalkostnader 693 239 724 200 1 017 961 742 581 

Projekt- och ekonomiadministration 474 680 467 242 484 283 440 887 

Övriga kostnader 671 124 550 357 1 118 098 672 265 

Summa föreningens kostnader, 31 december 5 764 811 8 371 789 6 967 145 6 006 845 
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Not 4   Eget kapital     

kr 2017 2016 2015 2014 

Ingående balans 1 januari 972 516 944 909 1 108 930 1 080 805 

Inbetalda insatser 15 000 15 000 15 000 10 000 

Årets resultat 90 721 12 607 -179 021 18 125 

Utgående balans 31 december 1 078 236 972 516 944 909 1 108 930 

 
Not 5   Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader   

kr 2017 2016 

Förutbetalt bidrag från VINNOVA   

Övriga förutbetalda bidrag  694 666 

Övrigt 64 203 29 634 

Upplupen semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter 180 477 190 616 

Utgående balans 31 december 247 681 914 916 

 
Not 6   Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter  

 2017 2016 

Medelantalet anställda, med fördelning på  

kvinnor och män har uppgått till   

Kvinnor 1 1 

Män   

Totalt 1 1 

   

Löner och ersättningar har uppgått till   

Styrelsen 0 0 

Övriga anställda 493 939 514 309 

Totala löner och ersättningar 493 939 514 309 

   

Totala sociala avgifter enligt lag och avtal 189 070 196 185 

- varav pensionskostnader (varav för styrelse 0 kr) 31 539 28 374 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 

pensionskostnader 683 009 710 494 
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Identifikationstyp SMS (+46704677038)

Identifikations-id id281e75c5f2dc497692ca614acf61e50c

Namn Peter Åberg

Organisation Sambruk Styrelse

Datum & Tid 2018-03-23 17:33:19 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46705816962)

Identifikations-id id143364ae879d4b1a9fb6b116a1eee68c

Signatursida 1 av 3ProSale Signing Referensnummer: 519544



Namn Peter Dacke

Organisation Sambruk Styrelse

Datum & Tid 2018-03-26 08:11:52 +02:00

Identifikationstyp SMS (+46761206065)

Identifikations-id id563a3a83f63f44cdaf296d7986121274

Namn Anders Nordh

Organisation Sambruk Styrelse

Datum & Tid 2018-03-26 08:30:17 +02:00

Identifikationstyp SMS (+46703111708)

Identifikations-id ida0adfbd8ee994ecb92bf8a06862ef78c

Namn Rejn Karlgren

Organisation Sambruk Styrelse

Datum & Tid 2018-03-26 12:14:33 +02:00

Identifikationstyp SMS (+46704146739)

Identifikations-id iddc70479150d241829fa6b3d915e80204

Signatursida 2 av 3ProSale Signing Referensnummer: 519544



Namn EvaLotta Elnertz

Organisation Sambruk Styrelse

Datum & Tid 2018-03-28 11:27:21 +02:00

Identifikationstyp SMS (+46733355899)

Identifikations-id id9cd47910533f417388e6b2381a4f3ad4

Namn Nisse Waldefeldt

Organisation Sambruk Styrelse

Datum & Tid 2018-03-28 15:09:55 +02:00

Identifikationstyp SMS (+46705331376)

Identifikations-id idea3ee76cb70a4ffba28a619bf4d8e3f3

Namn Monika Bubholz

Organisation Sambruk Styrelse

Datum & Tid 2018-04-03 10:06:29 +02:00

Identifikationstyp SMS (+46761260102)

Identifikations-id ide24c7080b7d84e0fbe21c515d759bff1

Signatursida 3 av 3

Validera dokumentet | Användarvillkor

ProSale Signing Referensnummer: 519544
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