
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

F
ra

m
s
tä

lld
 f

rå
n
 e

n
 a

v
 F

O
R

M
s
o
ft
 A

B
s
 m

a
lla

r 

 

 

Britta Sandblom 
britta.sandblom@sambruk.se 

 
 

1(3) 

2020-04-22 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Föreningen Sambruk styrelsemöte 2020-04-22 

Tid 2020-04-22 10.00 – 12.30 

Plats Zoom 

Deltagare Monika Bubholz, Karlstad 
Frida Plym Forshell, Nacka 
Göran Westerlund, Alingsås 
Peter Dacke, Stockholm 
Annika Samuelsson, Mölndal 
Tony McCarrick, Södertälje 
Emil Joelsson, Karlstad 
Peter Åberg, Storuman 
Peter Krantz, SKR 
Christina Larsson, Ale  
Britta Sandblom, Sambruk 

 
Distribueras 

 
I Basecamp till 
Närvarande samt   
Marie Nilsson, Gävle 
Jörgen Sandström 
Torbjörn Larsson, Falkenberg 
 

§ 105 Mötets öppnande 

Ordföranden Monika Bubholz, hälsar välkommen och förklarar mötet 

öppnat.  

§ 106 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns 

§ 107 Val av justeringsperson och mötessekreterare 

Peter Krantz valdes till justeringsperson och Britta Sandblom valdes till 

mötessekreterare 

§ 108 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna 

§ 109 Aktiviteter och kontakt med medlemmar 

Göran, dialog med Trollhättan som också har idé om AI. 

Emil Joelsson, möte om digital signering i Karlstad bjud in Trollhättan. Emil 

Nätverket för digital signering följ upp erbjudandet om medlemskap. Göran 
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Vilka kommuner är med i nätverket och vilka har visat intresse för Bibblix, 

Britta och Göran tar den frågan. 

§ 110 Årsredovisning och ekonomi 

Britta gick igenom Godkänd och beslutad 

§ 111 Verksamhetsplan och budget 

Diskussion om Covid-19 och pandemins påverkan på kommuner och på 

Sambruk. 

Peter Åberg, fundering hur coronapandemin kommer att påverka Sambruk. I 

Peter region var det väldigt många kommuner som hade ekonomiska 

problem före pandemin. Det kommer väl inte bli bättre om något år efter 

Sambruk.  

Många kommuner, tar också stora kliv i digitaliseringen, saker som man har 

talat om i år händer nu, man har varit orolig tidigare, men nu kör man. 

Sambruk har en väldigt vikt roll att hjälpa kommuner med delade kostnader 

och kostnadseffektiva tjänster för digitalisering för att möta ökade kostnader. 

Föreslag på erfautbyte om t.ex nämndmöten och fullmäktige.  

Svåra möten är Socialtjänst och Vård-och omsorg. Om vi bara kör kan det 

bli en backlash om det blir någon incident. Informationssäkerhet i 

videotjänst.  

Tips och riktlinjer finns hos: Internetstiftelsen och MSB har givit ut tips, 

SKRs jurister tar fram riktlinjer. Ineras har en säker videotjänst, för den 

typen av möten där det råder sekretess. 

Det kan också finas många lycksökare som kommer med tjänster. Kan vara 

lätt att det bli fort och fel. 

Det kan vara bra att i största möjliga mån använd det man redan har och som 

redan är uppsatt. Zoom är ett av de bättre verktygen som finns, de har blivit 

genomlysta och åtgärdat synpunkter snabbt. 

§ 112 Inför årsmötet 

Förslaget till agenda för mötet godkändes. 

Valberedningens förslag redovisades och godkändes att det läggs fram som 

förslag till årsmötet. 

§ 113 Status Provisum 

Britta informerade om att projektet för teknikmigrering kommit igång. En 

första sk sprint har slutförts och levererat ett bra resultat. Styrgruppen kallad 

till ett första möte 5/5. Redovisningen godkändes. 

§ 114 Uppföljning av föregående möte 

114.1. Webinar och information om Sambruk och våra tjänster 

Om Digitala nämndmöten, tillsammans med Peter K och Emil för att fånga 

SKRs riktlinjer och Karlstads erfarenhet 
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Vad av Sambruks tjänster kan hjälpa kommuner i tiden av pandemin? Korta 

informationsfilmer om Sambruk, att lägga ut. Flera ansikten och olika röster. 

De filmer som är billigast är bäst, använd telefonen. 

Emil filma Ola i Forshaga, om FMG  

Bibblix, bra att kunna erbjuda när det är svårare att komma till ett bibliotek, 

kultur, fritidssysselsättning  

Monika B skapar koncept för och film om Sambruk 

§ 115 Övrig fråga 

115.1. Rekrytering 

Britta informerade om läget med rekrytering av förvaltningsledare. 

Nästa möte 

• Årsmöte 14 maj, kl 15-16 via Zoom 

• Efter årsmötet konstituerande styrelsemöte 

Underskrift 

Ordförande Justerare 
  

Underskrift Underskrift 

Monika Bubholz Emil Joelsson 

 

Anteckningar förda av Britta Sandblom 

Verkställande tjänsteperson 


