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1 SAMMANFATTNING
Föreningen
Föreningen Sambruk verkar sedan 2005 i en ideell, icke-vinstdrivande förening, som ett
gemensamt, samlande verksamhetsutvecklingsorgan för Sveriges kommuner där man såg en
stor fördel i att kunna dela på kostnader för verksamhetsutveckling, digitalisering och
kompetensutveckling. Sambruk är en ideell icke-vinstdrivande förening av kommuner för
kommuner. Föreningen har i dagsläget en tredjedel av Sveriges kommuner som medlemmar,
som tillsammans representerar mer än hälften av Sveriges befolkning.
Föreningens medlemmar 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 är ett omfattande strukturkapital av väl etablerade metoder,
modeller och även administrativa rutiner, som erbjuder ett effektivt stöd till våra
medlemskommuner i deras strävan att förbättra sina verksamhetsprocesser.
Vad är fördelarna med Sambruk?
I Sambruk finns en hållbar användning av skattemedel när kommuner delar på kostnaderna
för finansiering av digitalisering.
Sänkta kostnader: genom att använda Sambruks tjänster och produkter till självkostnadspris
kan våra medlemmar sänka kostnader för digitalisering.
Utvecklad service: medlemmar kan ta del av de projekt som andra medlemmar redan har
utvecklat och kan bidra till att utveckla nya.
Slipp upphandla: medlemmar i Sambruk behöver inte heller gå igenom upphandlingsförfaranden för att ta del av våra tjänster. Tack vare Teckal-undantaget går det att avropa de
tjänster där föreningen redan har tecknat avtal.
Kompetensutveckla genom nätverk: eftersom allt vårt arbete sker i samverkan med våra
medlemmar tar man också del av varandras kunskap och erfarenheter.
Omvärld
Digitaliseringsutvecklingen har intensifierats kraftigt på senare år. Tack vare att olika
regeringar i Sverige haft en samsyn på digitalisering har utvecklingen inom det offentliga
Sverige fortsatt med oförminskad styrka. Data och infrastruktur behöver standardiseras för
att effekter av utvecklingen ska nå sin fulla potential.
Regeringen har nu också tydliggjort att digitala lösningar ska vara förstahandsval i
den offentliga förvaltningens verksamhet och i kontakter med privatpersoner och
företag.
1.3.1

Lokala och regionala samarbeten
Då samordning och samverkan stärker digitaliseringsutvecklingens kraft har samverkan
inom digitalisering har sedan Föreningen Sambruk startade spridit sig i till ett antal regionala
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samverkansorgan i Sverige. Även SKR har de senaste åren genom Inera inriktat sitt
digitaliseringsarbete mer på kommunalt samarbete.
Betydligt fler regionala samverkansorgan finns idag än när Sambruk startade. De regionala
samverkansorganen är ofta kommunalförbund där utveckling oftast måste beslutas i enighet
mellan de i förbundet deltagande kommunerna.
1.3.2

Samarbetet inom Sambruk
Sambruk arbetar med verksamhetsprocesser för och utveckling av verksamhetsnära
slutanvändartjänster. Sambruk arbetar som en modern organisation med fokus på
delningsekonomi och organisationen är flexibel och snabbrörlig i arbetet med våra
medlemmars behov. Våra medlemmar kan samarbeta med varandra över hela landet, de
medlemmar som önskar delta i en utveckling, ett projekt eller ett nätverk kan välja att göra
det utan att behöva komma överens tex med andra i ett kommunalförbund.
Sambruk och Inera har olika fokus på våra arbetsområden och kompletterar varandra i ett
samarbete där vi har löpande avstämningar. Under 2019 har Sambruk och Inera genomlyst
vad vi arbetar med och definierat gränser. Inera arbetar huvudsakligen med infrastruktur,
arkitektur och standards samt tjänster inom vårdsektorn, medan Sambruk arbetar med
användarnära tjänster på områden förutom vård och sådant som finns inom
patientlagstiftning.

1.3.3

Arbetet inom Sambruk
Föreningen Sambruk omfattas av Teckal-undantaget som innebär att medlemskommuner
kan avropa IT-tjänster från Sambruk och att endast medlemmar kan nyttja de IT-tjänster som
Sambruk förvaltar och utvecklar.
Föreningen har strukturerat huvudinriktningen 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
Projekt, pågående uppdrag pågående uppdrag och nya initiativ och aktiviteter redovisas med
en koppling till ovanstående punkter, i nedanstående avsnitt och mera utförligt i kommande
avsnitt.
> Fortsatt förvaltning/förädling av befintliga produkter samt satsning på nya, innovativa
lösningar
o FixaMinGata.se
o Uppföljningssystem för det kommunala aktivitetsansvaret – UKA
o e-tjänst för kommunens handläggare inom Kommunala Aktivitetsansvaret;
elektronisk hämtning av information från myndighetsregister
o Ekonomiskt bistånd; Multifråga & eAnsökan-EkBist
o Självbetjäning i Socialtjänsten – eAnsökan-självservice
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o Innovativt verksamhetssystem & e-tjänst för Överförmyndaren – Provisum
o EGIL, elever och grupper i lärande, automatiserad provisionering av elevdata till
läromedelsleverantörer
o Tillarbetslivet, en webbaserad tjänst för att administrera prao.
> Kravställning & nyttoanalys, samt introduktion av nya affärsmodeller, inom områden
som ingen annan aktör satsar på
o Digidelnätverket
o Standardiserad verksamhetsinformation för skolan, SS 12000. Ett samarbete med SIS
baserat på Sambruks arbete med öppen information i skolan.
o Ett nätverk drivs för att kompetensutveckling och kravdigital signatur
o Nätverk för upphandling av elevregister, från ”" kom ett initiativ att tillsammans
diskutera och utbyta erfarenheter
Styrelsen har också konkretiserat kriterier för val och prioritering av nya
projektidéer. Dessa tillämpas som underlag för beslut om igångsättning:
o Är projektidén innovativ?
o Ingen existerande marknadsaktör som vill driva projektet?
o Finns en väsentlig och/eller bred verksamhetsnytta – framförallt
medborgarperspektivet?

ur

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.

2 Föreningens styrelse
Vid årsstämman 2019-05-25 valdes följande ledamöter och suppleanter enligt
valberedningens förslag:
Ordinarie ledamöter
Monika Bubholz
Peter Dacke
Peter Åberg
Göran Westerlund
Marie Nilsson
Emil Joelsson
Peter Krantz
Annika Samuelsson
Torbjörn Larsson

Karlstads kommun, Ordförande
Stockholm stad/Bromma stadsdelsförvaltning, vice Ordförande
Storumans kommun
Alingsås kommun
Gävle kommun
Karlstads kommun
Sveriges kommuner och regioner
Mölndals kommun
Falkenbergs kommun

Suppleanter
Christina Larsson
Frida Plym Forshell
Anthony McCarrick
Jörgen Sandström

Ale kommun
Nacka kommun
Södertälje kommun
Västerås kommun
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Ante Baric

Göteborgs kommun

Ante Baric, Göteborgs kommun har under året avgått ur styrelsen p g a ny tjänst. Styrelsen
har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda sammanträden.
Årsstämman beslutade att välja följande personer, att ingå i valberedning för tiden fram till
nästa årsstämma;
•

Claes-Olof Olsson, tidigare verkställande tjänsteman Föreningen Sambruk,
sammankallande

•

Att styrelsen under året skulle utse ytterligare någon att ingå i valberedningen. Under
året utsågs Mats Bohman, Nacka kommun att ingå i valberedningen.

3 Föreningens medlemmar
Föreningen hade vid utgången av år 2019 totalt 92 medlemmar, omfattande 86 kommuner,
samt SKR, Jönköpings läns landsting, Höglandets kommunalförbund, Västra
Götalandsregionen, Västbergslagens Utbildningsförbund och Tre Stiftelser som driver
äldreboenden.
Under verksamhetsåret har fem medlemmar valt att lämna föreningen och sex nya har
antagits som medlemmar.
Samtliga nytillkomna kommunmedlemmar har angett intresse för de tjänster som
föreningens medlemmar utvecklat tillsammans.

Nya medlemmar 2019

Anledning

Utträde 2019

Anledning

Kinda

En tjänst

Årjäng, ingick i
Värmlands
gruppanslutning

Kostnad

Vilhelmina

En tjänst

Sandviken

Kostnad, Inera
”fyller samma
behov”

Gagnef

En tjänst

Kumla

Lämnade en tjänst

Södertälje

En tjänst

Kungälv

Kostnad

Stockholm

En tjänst

Karlskrona

Kostnad

Örnsköldsvik

En tjänst

4 Medlemsavgift
Det finns kostnadsutmaningar för mindre kommuner och föreningen gör ett antagande att
fler kommuner kan komma att vilja ansluta sig till Sambruk som medlemmar med anledning
av att barnbiblioteksappen Bibblix rönt ett stort intresse. Av dessa två anledningar beslutade
sig Sambruks styrelse att föreslå reviderade medlemsavgifter till föreningen. I december
hölls därför en extra stämma där de nya medlemsavgifterna beslutades.
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De beslutade medlemsavgifterna innebär en sänkning för mindre kommuner och en ökning
för större kommuner. Information om medlemsavgifterna finns på Sambruks hemsida under
”Gå med i Sambruk”.

5 Föreningens organisation
Föreningen Sambruks centrala kansli/administration finns i Sandvikens kommun, vilket
också är föreningens säte. Britta Sandblom är Verkställande tjänsteperson och har det
övergripande planerings- och uppföljningsansvaret gentemot styrelsen. Britta var tidigare
CIO i Sollentuna kommun, hon driver nu egen konsultverksamhet och tjänstgör deltid på
konsultbasis, i enlighet med tecknat avtal med föreningen. Britta finns i Stockholm.
Under slutet av året anställdes Helena Nilsson som efterträdare till Lotta Ruderfors. Helenas
roll är projekt- respektive förvaltningsledare för Föreningens åtaganden. Helena finns i
Lund.
Britta har haft huvudansvaret för Föreningens webbplats, nyhetsutskick i våra nätverk.
Övriga administrativa kanslitjänster, liksom ekonomiadministrationen köps in av extern
firma, Sekreterarjouren i Sandviken. Under året har föreningen digitaliserat det interna
arbetet med förbättrade digitala verktyg.
Stämman beslutade att för tiden intill nästa stämma välja David Hansen som revisor och
Viktor Hallström som revisorssuppleant, båda Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Gävle.

6 Fortsatt förvaltning/förädling av befintliga produkter och tjänster
Allmänt
Flertalet utvecklingsprojekt inom Föreningens regi har levererat produkter, i form av ITstöd/-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.
Förvaltning av digitala tjänster
Sambruk erbjuder stöd med förvaltning av sina digitala tjänster och skiljer sig här från
enskilda kommunförbund som utvecklat en tjänst för sitt eget förbund, eller från enskilda
kommuner som inte kan tillhandahålla sina tjänster till andra kommuner. Många vill vara
innovatörer men någon måste göra jobbet och tillhandahålla förvaltningen och här tar
Sambruk ett ansvar.
Sambruks tjänster är designade för att vara tillgängligt för alla svenska kommuner, och
nyttjas oftast via molnbaserade tjänster. Användande kommuner ingår i ett Förvaltningsråd
och beslutar gemensamt kring kommande utveckling. Genom samverkan i Förvaltningsrådet
stöttar kommunerna varandra, utbyter erfarenheter och påverkar frågor kring det kommunala
aktivitetsansvaret. Leveranserna inkluderar en fullt operationell drift- &
förvaltningsfunktion för systemmiljön.
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Information om Sambruks tjänster
För att bibehålla fördelen av att samarbeta och ha ett hållbart nyttjande av skattemedel är det
intressant att kontinuerligt få fler kommuner att ansluta sig till nyttjandet av de IT-tjänster
som Sambruk erbjuder förvaltning av. Under året har förvaltningsledaren påbörjat arbetet att
förtydliga och förenkla on-boarding för Sambruks IT-tjänster. Sambruk har deltagit vid ett
antal verksamhetsspecifika konferenser och mässor för att informera riktat om IT-tjänsterna.
I viss utsträckning har kommuner också varit aktiva i att informera i sina nätverk om
Sambruks tjänster.
Avveckling
Under året har IT-tjänsten Streamflow avvecklats ur Sambruks förvaltningsportfölj.
Likaså har IT-tjänsten AIGine under året utgått ur föreningen Sambruks
förvaltningsportfölj.
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, framförallt med mindre kommuner.
eAnsökan-EkBist®
Även för e-tjänsten för sökande av ekonomiskt bistånd, eAnsökan-EkBist fortsätter
vidareutvecklingsarbetet.
För både Multifråga och eAnsökan-EkBist fortsätter utvecklingsdiskussionerna, för att skapa
fullständig integration mellan Socialtjänstens verksamhetssystem och Sambruks
applikationer. Detta arbete går dock mycket trögt – med ett företag som undantag – eftersom
flertalet leverantörer av verksamhetssystem förordar sina egna, proprietära lösningar.
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.
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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.
Föreningen Sambruk har, som enda instans, aktivt fortsatt att driva frågan om att genomföra
fullständiga digitaliserade processlösningar (till skillnad mot enkla e-tjänster i form av
webbaserade formulär). Föreningens tekniska experter har fortsatt dialog med inblandade
parter/intressenter.
Nytta för medlemmarna
+ Sparar tid!
Mycket snabbare information från myndigheterna (”en knapptryckning” – istället för
att vänta i telefonkö) om ekonomisk information i ett handläggningsärende
+ Sparar (onödigt) arbete!
Minimerar behovet av efterkontroller och eventuella rättningar av felaktiga
utbetalningar, beroende på ofullständiga uppgifter
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. Medborgare i
samtliga svenska kommuner ges en möjlighet att rapportera automatiskt till rätt kommun.
Statistik för 2019 visar fortsatt att alltfler väljer att rapportera via FixaMinGata.
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Alingsås har även under en stor del av 2019 på ett förtjänstfullt sätt tagit ansvar för
förvaltningen av 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.
Under året har användande kommuner inbjudits till Förvaltningsrådsmöten och beslutat om
ändringar som löpande genomförs i tjänsten.
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Nytta för medlemmarna
+ Service till medborgare!
En enkel app där medborgare kan rapportera fel i gatumiljö på ett enkelt sätt. Samma
app kan användas för alla kommuner. En person som felanmäler behöver inte veta i
vilken kommun hen befinner sig i då det omhändertas i appen.
+ Stöd till kommuner!
Kommuner får information om fel i gatumiljön från fler än de egna medarbetarna och
informationen kommer på ett standardiserat sätt för kommunen. FixaMinGata är
integrerat med två ärendehanteringssystem Infracontrol och Service Now vilket
automatiserar hanteringen.
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 till Förvaltningsrådsmöten
under året, och diskuterar aktivt förslag däremellan via digitalt, gemensamt verktyg.
Systemet är förberett och används även i andra syften för åldersspannet 16–65 år.
Nytta för medlemmarna
+ Frigör tid för aktivt arbete med ungdomar!
Genom att systemet underlättar handläggares arbete kan handläggare få tid att arbeta
med och träffa ungdomar.
+ Underlättar för handläggare att sköta sitt dagliga jobb
Systemets möjlighet till dokumentation innebär snabb hantering för att fånga upp
ungdomar och erbjuda aktivitet/sysselsättning utifrån intressen/tidigare genomförd
aktivitet osv.
+ God överblick!
Här får handläggarna även en daglig överblick och en sammanställd information över
tid, för att kunna följa upp verksamheten.
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+ Förenklar och kvalitetssäkrar inlämning av uppgifter till Skolverket
Två gånger per år ska kommuner rapportera in uppgifter till SCB kring de ungdomar
som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. UKA hjälper på ett enkelt sätt till
att samla in uppgifter och exportera det som ska skickas in för varje individ. På så sätt
rapporteras rätt underlag redan från start. Systemet kan även ta fram en statistisk
överblick, i form av cirklar och diagram, som efterfrågas inom den egna kommunen.
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.
Förvaltningspartnern har i olika fora presenterat Provisum för en mängd kommuner genom
åren senast under Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar i augusti, i Karlstad.
Flera intresserade kommuner kontaktar fortlöpande och frekvent både Nacka och Luleå, för
att genom studiebesök på plats få studera systemet och dess nyttoeffekter för
överförmyndarens verksamhet. Under 2019 har marknadsföringen av Provisum fortsatt, i
syfte att finna nya användarkommuner. Under 2019 har ytterligare
Under året har fortsatta diskussioner förts mellan Föreningen och förvaltningspartnern,
Resursen Sverige AB, kring planering för att överföra applikationen till en ny, framtidssäker
plattform. Den primära utmaningen är fortfarande finansiering av detta arbete.
Samverkanskonceptet, med ett etablerat Förvaltningsråd, utgör den gemensamma grunden
och forumet för alla intressenter – både kommuner som nyttjar systemet och företaget som
svarar för praktisk installation, drift, förvaltning och vidareutveckling av Provisum.
Nytta för medlemmarna
+ Underlättar för handläggare att sköta sitt dagliga jobb!
o Ett fullt digitalt och modernt verksamhetssystem, utvecklat för och av
överförmyndarverksamhet
o Många olika ärendetyper med inbyggda checklistor
o Lätthanterade dokumentmallar
+ Automatisering av manuell rutin!
o Automatiserade funktioner bl a automatgranskning
+ Unik överblick!
o Ett unikt handläggarstöd som ger en fullständig överblick av pågående ärenden
o Systemet ger ansvarig en överblick över hela verksamheten och kan se till att
arbetsmängden är rätt fördelad och att rätt insatser kan sättas in
+ Ökad säkerhet, följer lagen, höjer kvaliteten!
o Ökad rättssäkerhet och konsekvent handläggning – lätt att göra rätt
Integrerade e-tjänster för ställföreträdare
+ Anpassningsbart för olika kommuner!
o Möjlighet att anpassa för respektive kommuns processer och rutiner

ProSale Signing Referensnummer: 6121SE

Företagsnamn

Organisationsnummer

Sida

Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige

802428-2785

13 (24)

Upprättad av

Datum

Britta Sandblom, Verkställande tjänsteperson

2020-04-22

Godkänd av

Räkenskapsperiod

Version

Monika Bubholz, ordförande

2019-01-01 – 2019-12-31

A

EGIL – Provisioneringstjänst för elever & grupper för digitala läromedel
EGIL är en effektiv digital tjänst för effektiv provisionering av användaruppgifter, från
skolhuvudman till leverantörer av digitala läromedel. Denna process har hittills bestått av
arbetskrävande registerutdrag och filexport mellan skolor och läromedelsleverantörer.
I linje med Sambruks långsiktiga arbete för skolan kan skolan med EGIL använda mer tid
till undervisning i skolan och mindre tid till administration; slippa manuellt arbete som inte
bara tar tid utan också riskerar att bli fel; känna sig trygg med att skolan följer
personuppgiftslagen och att elevers digitala användarkonton alltid är uppdaterade. ITtjänsten EGIL automatiserar och håller koll på skolans digitala konton.
Under året har EGIL-projektet kunnat fortsätta med stöd av EU-medel. I projektet har ett
webbgränssnitt och andra förbättringar till EGIL gjorts, likaså har en metod för autentisering
kunnat standardiseras på EU-nivå.
EGIL har lanserats för produktion lagom till 2020. Det visar sig dock att en del av
läromedelsförlagen fortsatt inte utvecklat den mottagande tjänsten, varvid den praktiska
utrullningen av EGIL-klienten påverkas.
Nytta för medlemmarna
+ Automatisering av manuell rutin!
Programvara som hämtar uppgifter om en skolhuvudmans elever, vilka ingår i urvalet
till en viss läromedelstjänst, och skickar dem till leverantören (läromedelsförlag) av
tjänsten
+ Sparar tid!
Enkelt redigerbart ”utsöknings”- & överföringsprogram, som eliminerar en väsentlig
mängd manuellt arbete
+ Ökad säkerhet, följer lagen, höjer kvaliteten!
Erbjuder en mycket säkrare hantering av personuppgifter, vilket krävs m a p den nya
Dataskyddsförordningen, GDPR.
Tillarbetslivet
Från Norrköpings kommun har Föreningen Sambruk fått en it-tjänst i gåva. Sambruks
styrelse fattade beslut att projektet passar för Sambruks modell. IT-tjänsten tillarbetslivet.nu
har tagits i drift under 2019. Tjänsten var i drift och användes av ett antal kommuner i
regionen, gåvan innebar en överflyttning av avtal till Sambruk.
Prao och praktik administreras smidigt på webbplatsen tillarbetslivet.nu. Webbplatsen ger
dig möjlighet att koppla samman elever med arbetsplatser.Tillarbetslivet.nu skapar en arena
för utbildning och näringsliv med en e-tjänst som använd bland annat till praktik, prao,
studiebesök och även för APL för gymnasieskolan.
Nytta för medlemmarna
+ Bättre service till näringsliv och elever!
E-tjänsten tillarbetslivet.nu underlättar kontakter mellan utbildningsanordnare och
arbetsliv kring praktikplatser, studiebesök med mera.
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+ Förbättrar kommunens hantering!
Smidig administration av prao och praktik som ger möjlighet att koppla samman elever
med arbetsplatser.

7 Kravställning & nyttoanalys, samt introduktion av nya
affärsmodeller, inom områden som ingen annan aktör satsar på
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. Efter att Kungliga biblioteket
bidrog med ekonomiska medel som stöd till arbetet under 2017, fick Samverkansgruppen
under hösten 2017 möjlighet att presentera en treårsplan för det fortsatt arbetet för dåvarande
IT-ministern och delar av hans stad. Planen vann gehör, vilket innebar att vi fick ett
principbeslut om anslag om 1.650 TKr per år under tre år. Efter beviljat bidrag första året
beviljades Digidelnätverket även bidrag för 2019 med samma belopp.
Under 2019 har arbetet för att få fler digitalt delaktiga medborgare, genom
framförallt följande insatser:
All Digital Week 2019
Genomfördes i mars, med 225 arrangörer, som på 148 olika platser i hela Sverige
genomförde 510 arrangemang. Dessa nådde totalt c:a 9.000 personer. Det är en
ökning av antalet platser och deltagare jämfört med tidigare år. Många av
evenemangen ordnades i lokala och regionala samarbeten mellan bibliotek,
studieförbund och aktörer från både offentlig och/eller privat sektor.
Information om AllDigitalWeek 2019
Som tidigare år genomförs dessa aktiviteter inom ramen för ett europeiskt nätverk,
där det sammanställda resultatet beskrivs statistiskt som följer:
• 31 länder deltog
• 26 nationella partners
• 3.600 arrangemang
• 130.000 deltagare
• 8 miljoner människor över hela Europa nåddes av information/budskapet, om
vikten av digital delaktighet
Fokus för 2019 år All Digital Week var
• Främja mediekunskap genom att utveckla kritiskt tänkande och digital
läskunnighet
• Bygg upp säkerhet och tillit till teknologi genom att utveckla färdigheter i
cybersäkerhet
• Förbättra anställningsbarhet genom att utveckla rätt färdigheter för nya digitala
arbeten
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eMedborgarveckan i oktober
Årets eMedborgarvecka ägde rum den 7–13 oktober. Under veckan arrangerades det
370 aktiviteter på 119 platser runt om i landet och till dessa kom totalt 8 000 besökare.
Det var 69 kommuner som hade evenemang under kampanjveckan.
Webbsändningarna har hittills strax över 1 000 visningar. I årets rapport från
eMedborgarveckan har vi samlat exempel på aktiviteter under olika teman: en
roligare vardag, betalningar och banktjänster, e-tjänster inom hälsa och sjukvård,
demokrati och delaktighet samt informationssäkerhet och integritet. Inför
eMedborgarveckan gjordes även reportage som ett sätt att marknadsföra kampanjen.
Internetdagarna
Under Internetdagarna samarrangerade Digidelnätverket ett spår tillsammans med
Internetstiftelsen. Temat för dagen var “Digital kompetens – Är du digital lille vän?
Övriga aktiviteter
Utöver kampanjveckorna och deltagande under Internetdagarna, enligt
beskrivningarna ovan, har Digidelnätverket och dess Samverkansledning genomfört
ett antal regionala konferenser och nätverksträffar.
Den fullständiga verksamhetsberättelsen finns att hämta på
https://sambruk.se/portfolio/digidelnatverket/https://digidel.se/nyheter/arsrapport2018/
Digitala produkter inom skola
I projektet EGIL insåg vi värdet av att digitalt kunna hantera hela beställning av
digitala produkter såsom, digitala läromedel och Digitala Nationella Prov, digitalt
från ax till limpa. Ett projekt startade tillsammans med Internetstiftelsen hösten 2019
för att fullfölja tanken med den digitala strategin. Med i projektteamet har också varit
Ängelholm som initiativtagare, Markaryd, Skolverket, Gleerups, Liber, Läromedia,
Göteborgsregionen (GR), NoK, NE. Resultat för Sverige kommer att bli de facto
standards för informationsutbyte i den digitala kedjan för just digitala produkter.
Öppna verksamhetssystem för skola/utbildning
Ett av Föreningen Sambruks tidsmässigt längsta samverkansprojekt, där kommuner,
systemleverantörer, statliga myndigheter gemensamt arbetat fram en nationell svensk
standard; SS 12000:2018 – ’Gränssnitt för informationsutbyte mellan
verksamhetsprocesser i skolan’.
Projektet har i sin helhet gått över till SIS som utser projektledare för det fortsatta
förvaltningsarbetet av standarden. Standarden, som formellt godkändes hösten 2018,
är utformad med målsättningen att det ska vara möjligt för en upphandlande part att
välja olika systemleverantörer för olika processer. En icke helt planerad men desto
mer framgångsrik användning av SS12000 har varit inom EGIL-projektet (se avsnitt
6.9).
Efter godkännande och publicering av SS12000 har arbetet fortsatt, med att
vidareutveckla standarden, som är inriktat på att komplettera SS12000 med
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ytterligare funktionalitet runt betyg, närvar/frånvaro och även ledighetsansökan.
Detta leds av arbetsgrupp (AG)10 inom ramen för den tekniska kommitteen (TK)450.
Sambruk har representerats av Jönköpings kommun i TK 450. Föreningen söker fler
kommuner som är intresserade av att delta som representanter i arbetet.
Nytta för medlemmarna
+ Öppna skoldata!
Standards för skoldata ger möjligheter till integration med andra system.
+ Flexibel samverkan med olika parter!
Standards för skoldata skapar möjligheter för ett eko-system som öppnar för
samverkan mellan många leverantörer och utvecklare.

8 Öppenhet för nya, innovativa projektidéer, med fokus på öppna,
framtidsinriktade lösningar
Allmänt
Ett antal andra projektidéer har diskuterats och värderats i Föreningens styrelse,
Bibblix har kommit in som ett projekt, övriga har ej bedömts uppfylla Sambruks
kriterier och dessa idéer inte förädlats till konkreta uppdragsbeskrivningar.
Bibblix
Bibblix är en barnbiblioteksapp för barn 6-12 år, där de kan låna och läsa böcker direkt på
sina surfplattor. Boktipsen är framtagna av barnbibliotekarier. Appen är utvecklad med barns
behov och önskemål i fokus. Innehållet och utformningen bygger på en omfattande
effektkartläggning och målgruppsanalys. Barn i olika åldrar, olika socioekonomiska
situationer och med olika läsförmåga har testat appen under arbetets gång, och deras
synpunkter och tankar har varit en viktig del i utvecklingen.
Stockholms stadsbibliotek har svarat för den tekniska utvecklingen av appen medan Malmö
stadsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek har stått för innehållet, vilket innebär att ta
fram urvalskriterier och följa dessa när titlar väljs ut och får målgruppsanpassade
beskrivningar.
Genom en överenskommelse mellan parterna, har Sambruk övertagit äganderätten till och
ansvaret för att erbjuda Bibblix till alla Sveriges folkbibliotek.
Under 2019 har Sambruk tillsammans med Stockholms och Malmö stadsbibliotek drivit ett
etableringsprojekt för att ta emot Bibblix. Etableringsprojektet har genomfört en
upphandling av teknisk drift, förberett upphandling av innehåll, anställt förvaltningsledare
för Bibblix samt fortsatt teknisk utveckling av appen. Pilotprojekt i Norrtälje kommun har
också förberetts. Sambruk har etablerat en central Förvaltningsorganisation, som har det
övergripande verksamhetsansvaret för att drifta, förvalta och vidareutveckla Bibblix.
Förvaltningsorganisationen ansvarar för den operativa, fortlöpande driften och
applikationsförvaltningen, samt dessutom för att stödja implementeringen i alla
tillkommande kommuner.
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9 Forskningssamarbete mellan akademin, kommunal verksamhet
och näringslivet
Översyn av Sambrukgemensamt material
Sambrukgemensamt material (SGM) är ett strukturkapital och avtalsramverk inom Sambruk
och de ska garantera att av medlemmar utvecklade it-tjänster kan nyttjas av andra
medlemmar samt att sådana tjänster inte tas omhand av någon part för att kommersialiseras
och bli en proprietär produkt. Årsstämman 2018 beslutade att initiera en genomlysning av
SGM för att säkerställa att föreningen på ett strategiskt plan följer med utvecklingen i
omvärlden. Utredningen gjordes tillsammans med Högskolan i Skövde och levererades till
årsmötet 2019.
Under 2019 har fortsatt arbete gjorts och förslag till beslut kommer att presenteras på
årsstämman 2019.
Finansieringsutlysningar
9.2.1

Vinnova - Innovativt verksamhetssystem inom skolan – iVIS2
Utgångspunkten för arbetet med DAPS var en viderutveckling och kommersialisering av den
plattform (iVIS) som arbetats fram i en tidigare VINNOVA-utlysning (2015). Plattformen
ansåg vi vara tekniskt fullgod men i behov av komplettering och införande av nya standarder.
Ansökan för fortsatt projekt
För att komma vidare i nästa fas av DAPS gjordes en ansökan till Vinnova UDI 2 som
Föreningen hade möjlighet att göra. Ett antal kommuner och företag var med i ansökan.
Vinnova bedömde ansökan intressant samtidigt som de bedömde att Föreningen Sambruk
inte hade förutsättningar att sprida resultatet i tillräcklig omfattning. Föreningen Sambruk
delar naturligtvis inte den bedömningen

9.2.2

PTS – Från utanför till Internet
Målgruppen för Sambruks e-tjänst e-Ansökan Självservice är personer som söker
ekonomiskt bistånd. Den gruppen i samhället får idag inget digitalt stöd att kunna underlätta
för sig själv eller för kommunerna. Med utgångspunkt från Sambruks e-tjänst e-Ansökan
Självservice inom Ekonomiskt bistånd gjordes även en ansökan till PTS om medel att
vidareutveckla och sprida den tjänsten till förmån för de personer som söker ekonomiskt
bistånd.
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10 Aktiv informations- och kunskapsspridning
Konferenser i egen regi
Årsmöte/Vårkonferens
Årsmöte hölls i Karlstad i maj på konferensprogrammet fanns intressanta presentationer från
kommunerna Karlstad, erfarenheter av medborgardialog; Torsby, Digidelcenter och
Forshaga, FixaMinGata samt en presentation från det Vinnovafinansierade initiativet
Compare om digitala välfärdstjänster.
Digital signering
Sedan 2019 driver Sambruk ett kompetensnätverk kring digital signering/e-underskrifter.
Nätverkets tillkomst är ett resultat av det växande intresset för elektroniska underskrifter i
kommunerna. Bland de som deltar i nätverket finns kommuner som är bevakar frågan,
kommuner som ligger i startgroparna för införandeprojekt men även de som redan har infört
e-underskrifter i någon del av verksamheten. Nätverket är öppet för både Sambrukskommuner och sådan som ännu inte tagit steget att bli medlemmar. Runt 15 kommuner deltar
idag i nätverket.
Externa konferenser
Föreningen Sambruk har även under detta verksamhetsår bjudits in och deltagit som talare
och/eller utställare i mässmonter vid olika externa konferenser:
•

Seminarium om standarden SS 12000, mars

•

Region Värmland, juni

•

Under Offentliga Rummet, i Västerås i juni, deltog Sambruk med
Digidelnätverket tillsammans med Rättviks kommun.

•

Under Almedalsveckan i Visby deltog projektledaren för Digidelnätverket vid
två sessioner;
o Som Digidelnätverkets representant i en rundbordsdiskussion, anordnad
av Arbetsförmedlingen under temat ’Hur ska Sverige vidareutbilda
medborgarna i digitala vardagskunskaper’

•

På Bokmässan i Göteborg, september lanserades Bibblix och ett formellt
överlämnande från Stockholms och Malmö stadsbibliotek gjordes från
Bibliotekscenen.

•

SKRs Trafikdagar, i Stockholm oktober, där deltog Alingsås, Göran
Westerlund samt Ale Gustav Nilvall, för att förtjänstfullt prata om
FixaMinGata

•

FAI-konferensen, Föreningen för Arkiv och Informationsbevarande, oktober,
i Stockholm talade Sambruk och Aigine om att göra det omöjliga inom
GDPR, möjligt. Projektledaren presenterade för Aigine/GDPR-projektet och
dess resultat presenterades.
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•

Under Internetdagarna i november, deltog Föreningen Sambruks
representanter i två olika spår:
o tillsammans med övriga parter i Digidelnätverkets Samverkansledning
genomfördes ett seminariespår
o inom skolfederations spår/dag presenterades den nya tjänsten EGIL

•

På höstens Rikskonferensen MUCF deltog Sambruk som utställare och
personal från Sundsvall och Östersund fanns på plats i montern.

Informationsspridning via webbaserade, sociala kanaler
Föreningen Sambruk lanserade i februari 2019 en ny hemsida. Föreningen har också olika
sociala kanaler, information och nyheter om våra projekt och övriga aktiviteter distribueras
fortlöpande via följande kanaler:
•

webbplats – information om vår verksamhet, https://sambruk.se

•

GetANewsletter - nyhetsutskick – några utskick per år

•

Linked in – https://linkedin.com, Föreningen Sambruk

•

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

• Youtube – Föreningen Sambruk
Vid Föreningens konferenser och seminarier presenteras aktuella projekt och nya satsningar.
Dessa tillfällen dokumenteras där så är ekonomiskt försvarbart.

Förvaltningsberättelse
Sambruk arbetar i projektform tillsammans med våra medlemmar. Vi utvecklar och erbjuder
it-tjänster. Vi nätverkar och kompetensutvecklar varandra. Våra it-tjänster är skapade av och
för våra medlemmar och hjälper dem i deras digitalisering. Under året har två projekt drivits
och föreningen har sju tjänster som våra medlemmar kan avropa. Därtill har föreningen både
arrangerat och deltagit i seminarier och konferenser.
Kommentar till årets resultat
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 utvecklingskostnaden bokförts som upparbetad kostnad i
balansräkning, varefter kommunerna återbetalar denna summa till Föreningen enligt särskild
överenskommen plan.
Under 2019 har återbetalning gjorts av denna post av de kommuner som tillkommit under
året och vid årets slut kvarstår 75 697 kr i balansräkningen.
För några av projekten har arbete planerats, medel avsatta för detta har inte hunnit förbrukats
under 2019 varför dessa medel finns kvar i balansräkningen under upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter till 2020.
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11 Förslag till behandling av medel
Föreningens ekonomiska resultat för år 2019, samt den ekonomiska ställningen per den 31
december 2019 framgår av efterföljande resultat- och balansräkning, samt därtill hörande
noter.
Styrelsen föreslår föreningsstämman följande behandling av medel
att

årets vinst om 4 460 kr balanseras i ny räkning.

12 Styrelsen
Resultat- och balansräkning godkänns av föreningen Sambruks styrelse,
den 31 mars 2020. Digitala underskrifter som bilaga i dokumentet.

Monika Bubholz

Peter Dacke

Ordförande
Karlstads kommun

Vice ordförande
Stockholms stad
Bromma stadsdelsförvaltning

Annika Samuelsson

Marie Nilsson

Mölndals kommun

Gävle kommun

Peter Krantz

Göran Westerlund

Sveriges kommuner och landsting

Alingsås kommun

Emil Joelsson

Peter Åberg

Karlstad kommun

Storumans kommun

Thorbjörn Larsson
Falkenberg kommun

Revisionsberättelse (i separat dokument) avseende denna årsredovisning har avgivits av
David Hansen, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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13 Resultaträkning och Balansräkning

Resultaträkning

Not

2019

2018

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Nettoomsättning
Bidrag
Övriga intäkter

2 467 500
5 185 739
1 650 000
26 000

2 486 417
3 157 311
1 650 000
53 929

Summa föreningens intäkter
Kostnader för vidarefakturering

9 329 222
17 224

7 347 657
0

Bruttovinst

9 311 998

7 347 657

-8 916 262
-390 365

-7 142 852
-472 492

-9 323 851

-7 615 344

5 371

-267 687

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-911

-54

Summar resultat från finansiella investeringar

-911

54

Resultat efter finansiella poster

4 460

-267 741

Årets resultat

4 460

-267 741

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

1
2

Summa föreningens kostnader
Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
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Balansräkning

Not

2019

2018

1 684 776
254 585
951 921
2 815 585

623 990
475 484
359 104
1 458 578

Kassa och bank

1 149 526

1 034 669

Summa omsättningstillgångar

4 040 808

2 493 247

Summa tillgångar

4 040 808

2 493 247

1 175 000
-309 504
4 460
869 956

1 130 000
-4 641
-267 741
820 496

1 798 086
28 503
1 344 263

1 399 282
0
273 469

3 170 852

1 672 751

Summa eget kapital och skulder

4 040 808

2 493 247

Ställda säkerheter
Eventuella förpliktelser

Inga
Inga

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Eget kapital och skulder
Eget kapital

3

Inbetalda insatser
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4

ProSale Signing Referensnummer: 6121SE

Inga
Inga

Företagsnamn

Organisationsnummer

Sida

Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige

802428-2785

23 (24)

Upprättad av

Datum

Britta Sandblom, Verkställande tjänsteperson

2020-04-22

Godkänd av

Räkenskapsperiod

Version

Monika Bubholz, ordförande

2019-01-01 – 2019-12-31

A

14 Noter
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 Regeringskansliet är villkorat och innebär att ytterligare statliga bidrag inte kan erhållas samtidigt.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt

Not 1 Föreningens kostnader
kr
Konsultarvoden
Verkställande tjänsteman
Personalkostnader
Projekt- och ekonomiadministration
IT-tjänster
Övriga kostnader
Summa föreningens kostnader, 31 december

2019

2018

6 082 627
881 375
390 365
513 676
469 704
986 104

5 042 024
950 510
472 492
513 756

9 323 851

7 615 344

636 561

Not 2 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
2019
Medelantalet anställda, med fördelning på
kvinnor och män har uppgått till
Kvinnor
Män

0,20

2018

0,75

0,25

Totalt anställda under året

0,45

0,75

266 456

337 970

266 456

337 608

123 909

134 522

32 447

19 990

390 365

472 492

Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelsen
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Totala sociala avgifter enligt lag och avtal
varav pensionskostnader (styrelses 0)
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
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Not 3 Eget kapital
kr
Ingående balans 1 januari
Inbetalda insatser
Årets resultat
Utgående balans 31 december

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
kr
Upplupna kostnader och förutbetald förvaltning del av 2020
Upplupen semesterlöneskuld inkl sociala avgifter
Upplupen löneskatt på pensionskostnader
Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Utgående balans 31 december

2019
820 495
45 000
4 460
869 955

2019

2018
1 078 236
10 000
- 267 741
820 495

2018

904 489

0

19 923

0

7 901

4 614

411 950

268 855

1 344 263

273 469
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