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1 SAMMANFATTNING 
1.1 Föreningen 
Sambruk startade som ett nätverk 2002. 2005 ombildades nätverket till en förening som ett 
gemensamt, samlande organ för verksamhetsutveckling och digitalisering för Sveriges kommuner. 
Sambruk firar därmed 20 år 2022!  

Sedan starten har medlemmar sett 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 dryg tredjedel av 
Sveriges kommuner som medlemmar, som tillsammans representerar över hälften av Sveriges 
befolkning. 

Föreningens medlemmar är de kommuner, regioner 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. 

Vår vision är att alla kommuner ger sina medarbetare, invånare och brukare möjligheten att hantera 
sina ärenden på ett kostnadseffektivt, hållbart, smart och tillgängligt sätt. 

Vår mission är därför att vara en attraktiv och naturlig del av medlemmarnas digitala transformation 
och utveckling genom att erbjuda relevanta digitala tjänster av och för medlemmarna samt 
kostnadseffektiv samverkan kring kompetens, och utveckling av digitala tjänster. 
 
1.2 Vad är fördelarna med Sambruk? 
I Sambruk finns en hållbar användning av skattemedel när kommuner delar på kostnaderna för 
finansiering av digitalisering. 

Sänkta kostnader för digitalisering: genom att använda Sambruks smarta tjänster och produkter som 
är gemensamt utvecklade och anpassade till kommunernas verksamhet. Tjänsterna används till 
självkostnad. Våra medlemmar kan också sänka kostnader för utveckling genom att göra denna 
tillsammans med andra medlemmar. 

Delaktighet och påverkan: i förvaltningsråden för styrning av Sambruks digitala tjänster är de 
kommuner som använder Sambruks tjänster direkt delaktiga i beslut om utveckling och funktioner i 
tjänsterna. Detta är mycket uppskattat av kommuner som deltar. 

Utvecklad service: Sambruks tjänster och nätverk hjälper våra medlemmar att utveckla sin service 
gentemot medborgare och företag 

Slipp upphandla: medlemmar i Sambruk behöver inte heller gå igenom upphandlings-förfaranden för 
att ta del av våra tjänster. Tack vare internupphandlingsundantaget i LoU (Teckal-undantaget) går det 
att avropa de tjänster som medlemmarna gemensamt förvaltar eller tar fram utan upphandling. 

Kompetensutveckla genom nätverk: eftersom allt vårt arbete sker i samverkan med våra medlemmar 
tar man också del av varandras kunskap och erfarenheter. 
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1.3 Året som gått 
Vi har kunnat mötas i seminarier kring allt från öppen källkod till hur IoT bör hanteras. Blickar vi 
tillbaka ser vi också att det hänt mycket i Sambruk under 2020, flera av våra tjänster har tagit stora 
steg framåt. Sambruks tjänst EGIL som bygger på SS12000 har väckt stort intresse, inte minst för i 
samband med de digitala nationella proven som är under uppbyggnad. Provisum tjänsten har vuxit 
rejält, i dagsläget är det ca 40 kommuners överförmyndarverksamheter i 12 nämnder som nyttjar 
Provisum. Provisum har under året lanserats i en helt ny teknisk plattform. Barnbibliotekstjänsten 
Bibblix, flerfaldigt prisnominerad, har rönt stor uppmärksamhet. En stor mängd kommuner har 
anslutit sig till Bibblix och fler strömmar till i stor takt! Västra Götalandsregionen har satt upp ett 
mycket förmånligt upplägg för anslutning till Bibblix till kommuner i regionen. 

Även i Sambruks tjänst för det kommunala aktivitetsansvaret – UKA pågår ett plattformsbyte som 
slutförs 2022. Flera andra Sambrukstjänster, som Tillarbetslivet.nu, och Multifråga utvecklas 
kontinuerligt vidare inom Sambruk gemenskapen - tillsammans är starkare! 

Sambruks nätverk har även dessa gått framåt och våra projekt lika så, mer om detta nedan. 

 
1.4 Omvärld 
Digitaliseringsutvecklingen har intensifierats kraftigt på senare år och i ännu högre takt från 2020 när 
Covid-pandemin tog världen i sitt grepp. I och med pandemin som gjort det nödvändighet att arbeta 
på distans har digitaliseringen haft ett fortsatt viktigt fokus i prioriteringarna.  

Ett i samhället brännande ämne har fortsatt varit molnfrågan, något som många hävdar hämmar 
digitaliseringsresan, samtidigt som frågan har börjat driva fram nya alternativa lösningar. Här finns 
många möjligheter till att samskapa lösningar så att vi inte uppfinner hjulet på nytt hos varje medlem. 

Krig och hackerattacker har medfört att frågor kring säkerhet blir mer och mer centrala. Det råder 
ingen tvekan om att hotbilden mot det offentliga verksamheterna numera har ökat väsentligt. Även 
här finns sannolikt stora samverkansmöjligheter framåt.   

Data och infrastruktur behöver fortsatt standardiseras för att effekter av utvecklingen ska nå sin fulla 
potential. Utvecklingen av standards som sker inom bland annat SIS och Skolverket förväntas ge 
stora effekter på digitaliseringen.  

DIGG driver ett flertal initiativ, bland annat inom identitets området som kommer att påverka 
digitaliseringen ordentligt.  

Regeringen har också tydliggjort att digitala lösningar ska vara förstahandsval i den offentliga 
förvaltningens verksamhet och i kontakter med privatpersoner och företag. 

Nog finns det fler området att samverka kring framåt, digitaliseringen torde inte stanna upp och 
utmaningarna i den kan lättare hanteras och kreativiteten öka i samverkan. 
 
1.4.1 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 
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 
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de i förbundet deltagande kommunerna. En tendens är att lokal samverkan utvecklas aktivt inom flera 
områden och under mer flexibla och ämnesorienterade sammanhang.  

 
1.5 Samarbetet inom Sambruk 
Sambruk arbetar med verksamhetsprocesser för och utveckling av verksamhetsnära 
slutanvändartjänster och medborgartjänster. 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. 

 
1.6 Arbetet inom Sambruk 
Föreningen Sambruks medlemmars samverkan sker inom ramen för LOU undantaget för 
internupphandling, tidigare benämnt Teckal-undantaget. Det innebär att medlemskommuner kan 
avropa gemensamma resultat från föreningen utan att upphandla. Det innebär även att endast 
medlemmar kan nyttja de IT-tjänster som förvaltas och vidareutvecklas gemensamt i föreningen. När 
föreningen upphandlar tjänster för det gemensamma arbetet är det enbart för specifika samarbeten 
eller projekt.  

Föreningen har strukturerat huvudinriktningen för Föreningens verksamhet i huvudgrupper, inom 
vilka pågående och tillkommande aktiviteter insorteras: 

 

• Fortsatt förvaltning/förädling av befintliga produkter samt satsning på nya, innovativa 
lösningar 

• Nätverk för kompetensutveckling inom specifika områden som ökar kompetensen hos våra 
medlemmar och därigenom bidrar till förutsättningarna att fortsätta driva 
verksamhetsutveckling och digitalisering. 

• Projekt för kravställning & nyttoanalys inom områden som ingen annan aktör satsar på 

• Seminarier för kunskapsspridning 

• Kravställning & nyttoanalys, samt introduktion av nya affärsmodeller, inom områden som 
ingen annan aktör satsar på 

 

2 Föreningens styrelse 
Vid årsstämman 2021-05-21 valdes följande ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag: 
 
Ordinarie ledamöter  
Monika Bubholz   Karlstads kommun, ordförande   
Peter Dacke   Stockholms stad, vice ordförande   
Caspar Almalander   SKR   
Emil Joelsson   Karlstads kommun   
Göran Westerlund   Alingsås kommun   
Marie Nilsson   Gävle kommun   
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Peter Åberg   Storumans kommun   
Torbjörn Larsson   Falkenbergs kommun   
  
Suppleanter  
  
Andreas Totschnig   Nacka kommun   
Anthony McCarrick   Södertälje kommun   
Fredrik Lindegren   Umeå kommun   
Johanna Andersson   Västerås stad   
Susanne Sjölund   Luleå kommun   

 
Ingen ledamot har under året avgått ur styrelsen. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit åtta 
protokollförda sammanträden. 
 
Årsstämman beslutade att välja följande personer, att ingå i valberedning för tiden fram till nästa 
årsstämma; 

• Frida Plym Forshell, Huddinge kommun, sammankallande 
• Christina Larsson, Ale kommun 
• Åsa Melvanius, Lunds kommun 

 

3 Föreningens medlemmar 
Föreningen hade vid utgången av år 2021 totalt 109 medlemmar, omfattande 103 kommuner, samt 
SKR, Region Jönköping, Göteborgsregionen (GR), Höglandets kommunalförbund, Västra 
Götalandsregionen samt Västbergslagens Utbildningsförbund. 

Under verksamhetsåret har åtta kommuner antagits som nya medlemmar medan två medlemmar valt 
att lämna föreningen. 

 
Nya medlemmar 2021  Anledning Utträde 2021 Anledning 
Boden  Provisum Kramfors, kostnad Kostnad 
Göteborg  EGIL (återinträde) Tre Stiftelser Kostnad 
Hedemora  EGIL, UKA     
Huddinge  Bibblix     
Kalix  Bibblix     
Leksand  Tillarbetslivet     
Mora  Provisum     
Nyköping  Provisum     
Pajala  Bibblix     
Upplands Väsby  EGIL     
Överkalix  Bibblix     
Övertårneå  Bibblix     
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4 Föreningens organisation 
Föreningen Sambruks centrala kansli/administration finns i Sandvikens kommun, vilket också är 
föreningens säte. Ulf Timerdahl är Verkställande tjänsteperson och har det övergripande planerings- 
och uppföljningsansvaret gentemot styrelsen. Ulf ansvarar även för verksamhetsområdet Skola. 

Mats Löfberg verkar som ansvarig för området Medborgarservice såsom verksamhetsledare för 
Bibblix och FixaMinGata. 

I början av året anställdes Thomas Wennersten som ansvarig för Sambruks verksamhet inom Stöd 
och Bistånd med tjänsterna Provisum och Multifråga.  

Övriga administrativa kanslitjänster, liksom ekonomiadministrationen köps in av en extern firma, 
Sekreterarjouren i Sandviken. Under året har föreningen digitaliserat det interna arbetet med 
förbättrade digitala verktyg och konsolidering av interna systemlösningar. 

Stämman 2021 beslutade att för tiden intill nästa stämma välja Viktor Hallström som revisor och 
David Hansen som revisorssuppleant, båda Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, Gävle. 

 

5 Förvaltning/förädling av resultat och tjänster 
5.1 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. 

 
5.2 Förvaltning av digitala tjänster 
Medlemmarna i Sambruk förvaltar tillsammans genom Sambruk de gemensamma digitala tjänsterna 
som är öppna för alla medlemmar i landet, nya som gamla, som önskar vara med och dela. 
Föreningen 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 
Föreningen Sambruk ett ansvar i hela tjänstelivscykeln, från utveckling till förvaltning och till slut 
även avveckling när användande medlemmar är överens om att det är dags. 

Sambruks tjänster är designade av medlemmar för att vara tillgängliga för medlemmarna. Alla 
tjänster är tillgängliga för hela medlemsskaran, även de medlemmar som inte varit med och tagit 
fram tjänsten. 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 tjänsten.  

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 våra IT-tjänster. Ju fler 
som är med och delar på en tjänst desto billigare blir det för alla. 
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5.3 Information om Sambruks tjänster 
Sambruks tjänster är indelade i de tre områdena Skola, Medborgarservice samt Stöd och bistånd. 
Nedan beskrivs tjänsterna inom de olika områdena. 

 
5.4 Medborgarservice 
5.4.1 Bibblix 

Bibblix är en app för barn mellan 6 - 12 år, där de kan låna och läsa böcker direkt på sina surfplattor 
eller mobiltelefoner. Tjänsten vänder sig till barn hela vägen, från grafik och kategorier, till språket 
som ligger på nivå för barnen. Bibblix tillhandahålls genom folkbiblioteken i de anslutna 
kommunerna. 

Under året har Bibblix, 2.0 släppts för både iOS och Android-enheter. Den nya versionen har bland 
annat en egen integrerad läsare vilket innebär att beroendet av tredjepartslösningar (i form av externa 
applikationer) för läsningen är borta. Vidare så har ett nytt administrativt gränssnitt möjliggjort att 
verksamhetsledaren kan ansluta nya kommuner utan att behöva anmäla detta som ett ärende hos 
Bibblix tekniska team på Stockholms Stadsbibliotek. 

Under året har också resurser lagts på arbetet med tillgänglighetsanpassning av tjänsten enligt Lag 
(2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. För detta har vi bland annat haft en extern 
konsult från Netlight Consulting AB. 

Antalet anslutningar till Bibblix ökar stadigt och förhoppningen är att tjänsten under 2022 ska bära 
sig själv ekonomiskt. Det finns fortfarande bidrag från Kulturrådet kvar för att täcka underskottet till 
dess. 

 

Nytta för medlemmarna: 

• Bibblix är en tjänst som enbart riktar sig till barn, där de självständigt, utan vuxnas 
inblandning, ska kunna upptäcka sin läslust och själva kunna hitta sin läsning. 

• Bibblix är ett relevant verktyg och en självklar del i det högt prioriterade läsfrämjande 
arbetet. Den digitala lösningen ska också lösa de mer grundläggande behoven, att få 
relevanta lästips och enkelt få en god läsupplevelse. 

• Vidare så har Bibblix en unik fast kostnadsmodell som utgår från den anslutna kommunens 
invånarantal. Detta gör att kommunerna direkt får en tydlig bild över kostnaderna för utlånen, 
och inte behöver stoppa tillgången till e-böcker för den yngre och prioriterade målgruppen. 

 

Användande kommuner: 

Vid årsskiftet 2021/2022 har 39 kommuner anslutit sig till Bibblix. Tjänsten når nu drygt 3 miljoner 
invånare i Sverige. 

Stockholm, Malmö, Katrineholm, Norrtälje, Härnösand, Skellefteå, Sollentuna, Torsby, Vingåker, 
Värmdö, Ystad, Gislaved, Sundsvall, Nässjö, Botkyrka, Umeå, Östersund, Eksjö, Vellinge, Årjäng, 
Hammarö, Hagfors, Säffle, Kil, Falkenberg, Södertälje, Kalix, Pajala, Älvsbyn, Överkalix, 
Övertorneå, Nacka, Huddinge, Jönköping, Habo, Nyköping, Storfors, Gävle och Lomma. 
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5.4.2 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 samt Trafikverkets vägar. 
Medborgare i samtliga svenska kommuner ges en möjlighet att rapportera i FixaMinGata som 
bygger på öppen, icke proprietär, källkod. 

Statistik för 2021 visar fortsatt att allt fler väljer att rapportera via FixaMinGata: 

 
 

Under året har användande kommuner inbjudits till Förvaltningsrådsmöten och beslutat om ändringar 
som löpande genomförs i tjänsten.  

 

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 positionering sker automatiskt i appen. 

• Stöd till kommuner! Kommuner får information om fel i gatumiljön från fler än de egna 
medarbetarna och informationen kommer på ett standardiserat och anpassat sätt för respektive 
kommun. FixaMinGata är integrerat med två ärendehanteringssystem Infracontrol och Service 
Now vilket automatiserar hanteringen. 

 

Deltagande kommuner 
Ale, Alingsås, Ekerö, Forshaga, Kil, Lysekil, Ockelbo, Skurup, Sollentuna, Surahammar, Östra 
Göinge. 
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5.5 Stöd och bistånd 
5.5.1 IT-stöd för Överförmyndarverksamheten – Provisum 

12 kommuner är nu anslutna. Fler av dessa är kluster med gemensam nämnd, totalt sett är det 40 
kommuner som hanteras i Provisum. 

Verksamhetssystemet Provisum, som också omfattar e-tjänster för ställföreträdare (gode män, 
förvaltare och förmyndare), utvecklades ursprungligen av företaget Softgear AB på uppdrag av 
Västerås och Stockholm stad. 

Flera intresserade kommuner kontaktar fortlöpande och frekvent både enskilda användarkommuner, 
föreningen och förvaltningspartnern, för att genom studiebesök på plats få studera systemet och dess 
nyttoeffekter för överförmyndarens verksamhet. 

I början av året beslutade Sambruks styrelse att genomföra det efterlängtade 
teknikmigreringsprojektet för att överföra applikationen till en ny, framtidssäker plattform. Arbetet 
har pågått under hela 2020 och fortsatte till halvåret 2021. 

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. Utveckling av en helt ny e-tjänst för 
ställföreträdare har inletts under året och kommer färdigställas under 2022. 

 

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 
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Deltagande kommuner 

Gävle, Luleå, Nacka (Vaxholm, Värmdö), Norrort (Sollentuna, Sigtuna, Upplands Väsby, 
Vallentuna), Södertälje (Nykvarn), Västra Gästrikland (Sandviken, Hofors, Ockelbo) , Östersund 
(Krokom, Åre) samt Vetlanda (Eksjö, Aneby, Sävsjä, Nässjö). 

 
5.5.2 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 i stället för direkt med varje  

eAnsökan-EkBist® 

Denna tjänst används inte längre av någon kommun och har lagts i malpåse. 

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. 

 

Nytta för medlemmarna: 

• Mycket snabbare information från myndigheterna (”en knapptryckning” – istället för att 
vänta i telefonkö) om ekonomisk information i ett handläggningsärende 

• Minimerar behovet av efterkontroller och eventuella rättningar av felaktiga utbetalningar, 
beroende på ofullständiga uppgifter 

 

Deltagande kommuner Multifråga 

Borlänge, Bromölla, Falun, Grästorp, Lilla Edet, Luleå, Strömstad, Sölvesborg, Vaggeryd, 
Vilhelmina, Ystad, Östra Göinge 

 
5.6 Skola 
5.6.1 EGIL – Provisioneringstjänst för elever & grupper för externa digitala tjänster 

EGIL är en effektiv digital tjänst för säker och effektiv provisionering (distribution) av 
användaruppgifter från skolhuvudman till externa parter. Detta omfattar automatisering av skapande, 
underhåll och radering av elevernas användarkonton i skolexterna digitala tjänster. Denna process har 
hittills bestått av arbetskrävande registerutdrag och filexport mellan skolor och 
läromedelsleverantörer. 
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Skolans huvudman, som också är personuppgiftsansvarig, får med EGIL också kontroll över vilka 
användarkonton som finns i de externa tjänsterna och kan säkerställa att personuppgifterna hanteras 
på ett korrekt sätt. 

När de Digitala Nationella Proven, DNP rullas ut kommer EGIL hjälpa skolan med det. Skolan kan 
med EGIL automatisera hanteringen av såväl digitala konton för DNP som grundfakta för de elever 
som skall skriva prov. 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. IT-tjänsten EGIL 
automatiserar och håller full koll på skolans digitala konton. 

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 av 
tjänsten, läromedelsförlag och Skolverkets Digitala Nationella Prov. 

• Sparar tid och pengar! Enkelt och driftsäkert ”utsöknings”- & överföringsprogram, som 
eliminerar en väsentlig mängd manuellt arbete för såväl lärare som IT i skolan. Betala för rätt 
elever! 

• Ökad säkerhet, följer lagen, höjer kvaliteten! Erbjuder en mycket säkrare hantering av 
personuppgifter, vilket krävs m a p GDPR och är Schrems II säker & krypterad 

 

Deltagande kommuner 

Göteborgsregionen (13 kommuner), Hedemora, Helsingborg, Höglandsförbundet (5 kommuner), 
Markaryd, Söderhamn, Upplands Väsby samt Ängelholm 

 

 
5.6.2 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. 

+ Förbättrar kommunens hantering! 
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Smidig administration av prao och praktik som ger möjlighet att koppla samman elever med 
arbetsplatser. 

 

Deltagande kommuner 
Borlänge, Gagnef, Hedemora, Kinda, Leksand, Linköping, Luleå, Mjölby, Norrköping, Nässjö, 
Sävsjö, Tranås, Vetlanda, Västerås och Ydre. 

 
5.6.3 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 Statistiska Centralbyrån, SCB. 
Det webbaserade systemet utvecklas och driftas som en (svensk) 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. 
 

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. 

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. 
 

Deltagande kommuner 
Borlänge, Hedemora, Ludvika/Smedjebacken, VBU, Luleå, Sundsvall, Säter, Sävsjö, Tranås, 
Västerås, Älvsbyn, Örebro,  Örnsköldsvik, Östersund 
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6 Digital utveckling, erfarenhet och utforskning 
Sambruks medlemmar verkar tillsammans inom kravställning & nyttoanalys, samt introduktion av 
nya verksamhets och affärsmodeller. Som grundregel inom områden som ingen annan aktör satsar på. 
Vi är därmed tillsammans en plattform för att ta oss an en hel del områden som kan vara knepiga att 
lösa ensamt, lite av en utforskningsmotor! 

Föreningen har ett etablerat forskningssamarbete mellan akademin, kommunal verksamhet och 
näringslivet. Med detta till grund finns en bra plattform för att utforska och utveckla i enlighet med 
medlemmarnas önskmål. Det medför att vi har en stor öppenhet för nya, innovativa projektidéer, med 
fokus på öppna, framtidsinriktade lösningar. 

 
6.1 Digidelnätverket – för ökad digital delaktighet 
Digidelnätverket verkar för att skapa digital delaktighet. Detta genom att samordna och planera 
gemensamma insatser som syftar till ökad digital delaktighet och för att kunna påverka, dela kunskap 
och sprida information. 

Nätverket har sedan starten som projektet Digidelkampanjen 2010 varit i huvudsak projektfinansierat 
från regering och offentliga aktörer. Från 2020 och framåt har inget regeringsbidrag beviljats, för 
2020 bidrog dock Internetstiftelsen med en delfinansiering. För 2021 har Västra Götalands Regionen 
och SKR bidragit med finansiering så att nätverket kunnat genomföra kampanjveckor och för att söka 
en löpande finansiering. Även antalet Digidelcenters ökade under året. 

Den sedan 2014 etablerade Samverkansledningsgruppen – där Föreningen Sambruk är administrativt 
ansvarig och sammankallande – har fortsatt arbetet med att finna en fast och löpande finansiering 
fortgått. Förhoppningen är att en sådan skall vara klar innan Sambruks stämma 2022.  

Samverkansledningen har tidigare träffats cirka 4 gånger per år. Samverkansledningen leds av 
föreningen Sambruk genom nätverkets nationella koordinator. 

Medverkande organisationer är: 

Internetstiftelsen, SKR, Kungliga biblioteket, Myndigheten för tillgängliga media, Svensk 
Biblioteksförening, PTS, Föreningen för regional biblioteksverksamhet, Myndigheten för delaktighet. 
Folkhälsomyndigheten samt SeniorNet Sweden. 

 

All Digital Week i mars 

ALL DIGITAL Week är en av de största europeiska medvetandehöjande kampanjerna när det gäller 
digitala färdigheter för integration och sysselsättning. Under kampanjveckan arrangerar bibliotek, 
skolor, folkbildande aktörer, medborgarkontor, näringslivet och ideella organisationer över hela 
Europa spännande evenemang om digital transformation och dess effekter.  

 

eMedborgarveckan i oktober 

Det här årets digitala anpassningar har visat att digital delaktighet och tillgänglig offentlig digital 
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service är viktigare än någonsin. Kampanjen eMedborgarveckan genomfördes i oktober. Insatser 
genomfördes över hela Sverige för att främja ökad användning av e-tjänster och ökad digital 
delaktighet för alla. Digidelnätverket koordinerar och följer upp effekter av kampanjveckan. 

Samhällets e-tjänster måste vara tillgängliga 

Att inte kunna använda internet är att missa en stor del av vad samhällslivet har att erbjuda, det har 
blivit extra tydligt under det gångna pandemiåret. Det handlar om digitaliserade myndighetstjänster, 
banktjänster, hälso- och välfärdstjänster, utbildning samt ett digitalt kultur- och nyhetsutbud. Internet 
erbjuder även plattformar för social kommunikation och samvaro. För att kunna använda e-tjänster 
krävs tillgång till modern teknik samt att användaren är motiverad och vill lära sig att ta till vara 
digitaliseringens möjligheter. 

Många aktörer kraftsamlar under eMedborgarveckan 

eMedborgarveckan består av ett brett utbud av aktiviteter med fokus på individen och dennes 
förmåga att använda e-tjänster. Myndigheter, bibliotek, studieförbund, SeniorNet, folkhögskolor, 
DigidelCenter och många fler arrangerar insatser för att öka den digitala delaktigheten och 
användningen av e-tjänster. 

 

Digidelcenter 

Teknikutvecklingen går fort och många aktörer har en ambition att nå medborgare på nya sätt. På ett 
DigidelCenter får kommunens invånare stöd för att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. 

DigidelCenter drivs i kommunal regi och är därigenom en del i ett större digitaliseringsarbete. Just 
nu finns det ca 24 DigidelCenter på plats och fler är på gång! Utöver detta finns tre till kommuner 
som arbetar strukturerat med Digidelnätverket. 

Verksamheten på DigidelCenter ska vara behovsdriven men en ambition är att besökare ska känna 
igen konceptet oavsett kommun. Digidelnätverkets nationella koordinator bistår DigidelCenter med ett 
enhetligt koncept. Det finns tre grundläggande kriterier som ett DigidelCenter ska uppfylla: 

• Vara en tillgänglig och bemannad plats dit alla invånare kan komma för att utan 
kostnad få hjälp med det digitala. 

• Ha ett uttalat mandat att vara en nod för kommunal medborgarservice med fokus digital 
delaktighet. 

• Ingå i ett nationellt kvalitetsarbete inom digital handledning, digital kompetens och 
digitalisering. 

 
Kommuner med DigiDelcenter: 

Båstad, Gällivare, Götene, Helsingborg, Hylte, Härnösand, Karlskrona, Kristianstad, Landskrona, 
Luleå, Mariestad, Motala, Mönsterås, Norrköping, Nyköping, Rättvik, Sundsvall, Säter, Sävsjö, Torsby, 
Uddevalla, Vingåker, Västerås och Älmhult 

 
6.2 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, 
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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. 

Verksamheten inom Digitala Produkter för skolan har under 2021 i huvudsak drivits inom ramen för 
dels pågående standardiseringsarbete (se nedan) och dels inom ramen för EGIL tjänsten. Området 
BOL (Beställning Och Leverans) har under året utvecklats vidare i en samverkan mellan huvudmän 
och leverantörer. Sambruk var nominerade till Årets API på Internetdagarna för just BOL API. 

 
6.3 Öppna verksamhetssystem för skola/utbildning 
Öppna verksamhetssystem för skola är ett av Föreningen Sambruks tidsmässigt längsta 
samverkansprojekt, där kommuner, systemleverantörer, statliga myndigheter gemensamt arbetat fram 
en nationell svensk standard; SS 12000 – ’Gränssnitt för informationsutbyte mellan 
verksamhetsprocesser i skolan’.  

 

Projektet gick i sin helhet 2020 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 5.6). 

Sambruk är fortsättningsvis i högsta grad fortsatt engagerade i standardiseringsarbetet. Skolverket har 
stått för finansieringen inom SIS. Efter godkännande och publicering av SS12000 har arbetet fortsatt, 
med att vidareutveckla standarden, som är inriktat på att komplettera SS12000 med ytterligare 
funktionalitet runt betyg, närvaro/frånvaro och även ledighetsansökan. Detta leds av arbetsgrupp 
(AG)10 inom ramen för den tekniska kommitteen (TK)450. Ordförandeskapet har landat i 
leverantörsledet som främst driver SS 12000 mot att stödja informationsutbyte mellan 
leverantörernas system. 

Sambruk har representerats av Jönköpings kommun i TK 450 och i slutet av 2021 av Borlänge 
kommun. Föreningen söker löpande efter fler kommuner som är intresserade av att delta som 
representanter i arbetet. För att underlätta har en referensgrupp/nätverk etablerats för att 
huvudmannasidan skall kunna vara mer representativa i standardiseringsarbetet. Det är av strategiskt 
vikt att även skolhuvudmän engagerar sig i standardiseringsarbete. 

 
6.4 KLM – Kommunala Lantmäteri Myndigheter handläggning 
 

Under 2020 kontaktade nätverket för de kommunala lantmäterimyndigheterna (KLM) Sambruk för 
att inleda ett samarbete för framtagande av kravspecifikation och handläggningsstöd för KLM. 
Sambruks styrelse beslutade att påbörja ett projekt för att ta fram projektplan samt kravspecifikation 
för KLM. Bakgrunden är att Lantmäteriet tar fram ett nytt system och de har ännu inte beslutat om de 
kommunala lantmäterimyndigheterna ska kunna arbeta i Lantmäteriets system. KLM har då valt att 
påbörja ett kravspecifikationsarbete för ett eget system. I dagsläget har 39 av Sveriges kommuner en 
egen lantmäterimyndighet.Projektet har levererat ett förslag som i skrivande stund ej är beslutad av 
KLM. Sambruks styrelse har tagit beslut om att föreningen är villig att fortsätta projektet om KLM så 
önskar.  
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6.5 Medborgarnavet 
Vinnovas program Civic Tech och som är till för att utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till 
stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor.  

Föreningen Sambruk och Institutionen för Informatik och Media vid Uppsala universitet har 
tillsamman med Definitivus AB beviljats bidrag för projektet “Medborgarnavet – en medborgar-
centrerad informationsdelningstjänst för en öppen e- förvaltning”. 

För att hitta information och få en överblick över information om sig själv måste medborgaren idag 
hämta informationen och själv manuellt sammanställa den från en mängd myndighetsportaler, osäker 
epostinteraktion och gamla långsamma, osäkra pappersflöden. 

Den grundläggande idén med Medborgarnavet är att för första gången ge medborgaren/individen 
enkel tillgång till den information som finns i myndigheters register men även till helt annan 
registerinformation (institutionella fakta) som medborgaren har rätt att få tillgång till, t.ex. från 
banker. Medborgarnavet skall sätta medborgaren i centrum och ge medborgaren digitalt 
direktförmedlad information från flera informationskällor. Tanken med Medborgarnavet är att vända 
på perspektivet och ge medborgaren direkt tillgång myndighetsinformation vilket är problematiskt 
idag. 

Detta ligger också i linje med Regeringens aktuella uppdrag till Myndigheten för digital förvaltning 
(DIGG) att ”Möjliggöra lösningar för individen till kontroll och insyn av data om individen”. 

Deltagande kommuner har varit: Luleå, Nacka, Säter och Södertälje 

Projektet har slutrapporterats till Vinnova och SKR. Slutsatserna från projektet är bland annat det 
föreligger en hel del juridiska utmaningar som komplicerar en eventuell fortsättning. Projektets 
resultat kommer dock att komma tjänsten Multifråga till godo, då den utveckling av pilot som 
genomförts inom projektet till vissa delar är tillämpbart på Multifråga. 
 
6.6 Hantering av appar 
 

Under 2021 har ett initialt arbete genomförts i samverkan med drygt 20 kommuner för att grovt 
definiera funktionalitet i en plattform med syfte att samla information om olika digitala lär resurser, 
där leverantörer uppdaterar informationen och olika skolhuvudmän kan ta del av densamma för att ta 
beslut om ifall lärresursen kan användas i den aktuella kommunen eller inte. Skolverket har visat sig 
positiva till att finansiera utvecklingen av detta IT-stöd och planen har varit att Sambruk ska förvalta 
tjänsten som ska tillgängliggöras till samtliga skolhuvudmän i Sverige, både offentliga och privata. 
Under slutet av 2021 har arbete genomförts för att hitta ytterligare finansiering från bå¨de kommuner 
och leverantörer för att skapa en detaljerad kravspecifikation och genomföra upphandling. 
Finansieringen är i skrivande stund inte klar och inget beslut avseende finansiering av utveckling från 
skolverket finns ännu. 
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7 Aktiv informations- och kunskapsspridning 
 
 
7.1 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 Sambruks-kommuner och sådan som ännu inte tagit steget 
att bli medlemmar. Runt 30 kommuner deltar idag i nätverket. 
 
 
 
7.2 Externa konferenser 
Föreningen Sambruk har även under detta verksamhetsår bjudits in och deltagit som talare vid flera 
externa konferenser, seminarier och webinarier.  

I samarbete med Internetstiftelsen – Skolfederation har Sambruk deltagit aktivt i merparten av de 21 
seminarier som hållits. Antingen som talare, moderator för gruppdiskussioner eller ansvariga för 
några av seminarierna. Mer information om seminarieserien finns på Skolfederations hemsida. 

Helt egna seminarier har anordnats kring Webbtillgänglighetsdirektivet, Digital signering, Open 
Source och IoT. Utöver detta har Sambruk synts på bland annat eFörvaltningsdagarna och 
Internetdagarna.  

 
 
7.3 Informationsspridning via webbaserade, sociala kanaler 
Föreningen Sambruks hemsida uppdateras löpande med nyheter och resultat från projekt som drivs. 
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 

• LinkedIn – https://linkedin.com, Föreningen Sambruk 
 
Föreningen har under 2021 varit mindre synlig på Facebook, Youtube och Twitter, som prioriterats 
ned som plattformar för föreningen. 
 
 
7.4 Webinarier i egen regi 
IoT 

Ett mycket uppskattat webinarium om IoT hölls tillsammans med representant från Region 
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Jönköping samt från OS2 i Danmark. Webinariet var öppet för endast Sambruks kommuner.  

Öppen Källkod 

Ett annat mycket uppskattat webinarium behandlade Öppen Källkod och hölls tillsammans med 
Danmarks Ambassad. Webinariet var öppet för alla kommuner 

 

Webbtillgänglighetsdirektivet 

Mycket uppskattat var även föreningens webinarium kring Webbtillgänglighetsdirektivet som hölls 
tillsammans med bland annat Begripsam. Webinariet var öppet för alla medlemmar 

 
 

Digital Signering 

Ett fullbokat webinarium i samband med stämman behandlade Digital Signering och genomfördes 
utifrån Sambruks nätverk för Digital Signering. Webinariet var öppet för alla medlemmar. 

 

8 Förvaltningsberättelse 
 
8.1 Allmänt om verksamheten 
Sambruk startade som ett nätverk 2002. 2005 ombildades nätverket till en förening som ett 
gemensamt, samlande organ för verksamhetsutveckling och digitalisering för Sveriges kommuner. 

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 externt finansierade projekt 
drivits och föreningen har 8 tjänster som våra medlemmar kan avropa. Därtill har föreningen både 
arrangerat och deltagit i seminarier och konferenser samt driver ett antal förvaltningsprojekt. 

Föreningen har sitt säte i Sandviken. 

 
8.2 Främjande av ändamålet 
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. 

 
8.3 Kommentar till årets resultat 
Rörelseintäkterna fortsätter att öka, under året har de stigit med ca 6%. Föreningens totala 
rörelseintäkter är ett mått på hur mycket samverkan som sker inom föreningen. Medlemsavgifterna 
står för ca 17% av intäkterna och för resten står samarbeten i förvaltning och projekt.  

Ökningen beror i huvudsak på att föreningen ser ett fortsatt starkt ökat intresse för två av föreningens 
största och mest kostnads- och intäktsdrivande tjänster, Bibblix och Provisum, men även EGIL 
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tjänsten driver en hel del volym i och med det stora intresset för tjänsten.  

Bibblix gör en förväntad förlust, vilken dock täcks planenligt av Kulturrådets finansiering och 
påverkar därför inte föreningens resultat.  

Den vidareutveckling av Provisum (verksamhetssystemet för överförmyndare), som främst 
genomfördes under 2020 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 som är 
satt i verket. 

Totalt redovisar föreningen ett något högre positivt resultat i år än 2020. Resultatet är ca 0,5% av 
omsättningen och i linje med föreningens icke vinstdrivande verksamhet. Då vi har ett negativt 
balanserat resultat som behöver åtgärdas är detta mycket bra.  

För några av projekten har arbete planerats, medel avsatta för detta har inte hunnit förbrukats under 
2021 varför dessa medel finns kvar i balansräkningen under upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter till 2022.  
 
  
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018   
Nettoomsättning 15 733 15 402 5 186 3 157   
Resultat efter finansiella poster 118 25 5 -268   
Soliditet (%) 13,6 14,7 21,6 32,9   
            

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter. 

 

9 Förslag till behandling av medel 
Föreningens ekonomiska resultat för år 2021, samt den ekonomiska ställningen per den 31 december 
2021 framgår av efterföljande resultat- och balansräkning, samt därtill hörande noter. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman följande behandling av medel 
 
att  årets vinst 118 337 kr balanseras i ny räkning. 
 

10 Resultat och balansräkning med noter 
 
Styrelsen för Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 
   

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla 
belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
 

Revisionsberättelse (i separat dokument) avseende denna årsredovisning har avgivits av Viktor 
Hallström, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
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10.1 Resultaträkning  
 
          
 Not 2021-01-01 

-2021-12-31 
2020-01-01 

-2020-12-31   
Föreningens intäkter           
Nettoomsättning   15 733 009   15 402 405   
Medlemsavgifter   3 172 048   2 414 950   
Bidrag   0   21 248   
Summa föreningens intäkter   18 905 057   17 838 603   
            
Föreningens kostnader           
Övriga externa kostnader   -16 131 085   -16 207 476   
Personalkostnader 2 -2 655 501   -1 606 072   
Summa föreningens kostnader   -18 786 586   -17 813 548   
Rörelseresultat   118 471   25 055   
            
Finansiella poster           
Räntekostnader och liknande resultatposter   -134   -474   
Summa finansiella poster   -134   -474   
Resultat efter finansiella poster   118 337   24 581   
            
Resultat före skatt   118 337   24 581   
            
Årets resultat   118 337   24 581   
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10.2 Balansräkning 
 
          
 Not 2021-12-31 2020-12-31   

TILLGÅNGAR           
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   2 776 881   1 908 945   
Övriga fordringar   34 969   55 211   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 461 406   1 638 440   
Summa kortfristiga fordringar   4 273 256   3 602 596   
            
Kassa och bank           
Kassa och bank   4 896 352   2 864 004   
Summa kassa och bank   4 896 352   2 864 004   
Summa omsättningstillgångar   9 169 608   6 466 600   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   9 169 608   6 466 600   
            
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital 3         
Eget kapital vid räkenskapsårets början   1 124 537   924 956   
Årets resultat   118 337   24 581   
Eget kapital vid räkenskapsårets slut   1 242 874   949 537   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   2 671 688   1 167 130   
Övriga skulder   486 901   411 223   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   4 768 145   3 938 710   
Summa kortfristiga skulder   7 926 734   5 517 063   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   9 169 608   6 466 600   
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10.3 Noter 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.  
  
  
Not 2 Medelantalet anställda 
  2021 2020   
        
Medelantalet anställda 2,5 1,8   
        

  
Not 3 Eget kapital 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Belopp vid årets ingång 949 536 869 955   
Inbetalda insatser 175 000 55 000   
Årets resultat 118 337 24 581   
Belopp vid årets utgång 1 242 873 949 536   
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. 
  
  
Sandviken den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 
  
  
  
    
Monika Bubholz Peter Dacke 
Ordförande   
    
    
    
Göran Westerlund Marie Nilsson 
    
    
    
    
Caspar Almalander Torbjörn Larsson 
    
    
    
    
Emil Joelsson Peter Åberg 
    
    

  
  
Vår revisionsberättelse har lämnats den dagen som framgår av vår elektroniska underskrift 
  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   
  
  
Viktor Hallström   
Auktoriserad revisor  

 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 36386SE



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Marie Nilsson
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46700848286)
IDENTIFIKATIONS-ID: 16d648e81aec44ea9906cb2e8d664d69
DATUM & TID: 2022-04-21 08:40:27 +02:00

NAMN: Caspar Almalander
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46729972098)
IDENTIFIKATIONS-ID: f32e73b3a2d846b6a0f3bb9b06945db4
DATUM & TID: 2022-04-21 08:41:07 +02:00

NAMN: Monika Bubholz
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761260102)
IDENTIFIKATIONS-ID: 08e7004055394f14b0951f63ad6d83f5
DATUM & TID: 2022-04-21 11:42:39 +02:00

Sida 1/3Comfact Signature Referensnummer: 36386SE



NAMN: Peter Dacke
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761206065)
IDENTIFIKATIONS-ID: 7422f08940c2400cae3dbce10563318a
DATUM & TID: 2022-04-21 12:37:19 +02:00

NAMN: Emil Joelsson
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46731508297)
IDENTIFIKATIONS-ID: f56de91a6201468e8de5f87e36c52cd9
DATUM & TID: 2022-04-21 14:55:25 +02:00

NAMN: Peter Åberg
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46704099081)
IDENTIFIKATIONS-ID: 61ac2ab641c24d8b86502e66e65061b8
DATUM & TID: 2022-04-21 15:09:00 +02:00

Sida 2/3Comfact Signature Referensnummer: 36386SE



NAMN: Torbjörn Larsson
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706986258)
IDENTIFIKATIONS-ID: 0c77714433ec4a43a8b8cd9e5b6c9b08
DATUM & TID: 2022-04-22 07:42:50 +02:00

NAMN: Göran Westerlund
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706750805)
IDENTIFIKATIONS-ID: 77f770e41f2b491cbb07b0679291dfbc
DATUM & TID: 2022-04-22 09:42:21 +02:00

NAMN: Viktor Hallström
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46729809965)
IDENTIFIKATIONS-ID: c94f74ef9745489e91b6c021b5374bbf
DATUM & TID: 2022-04-27 20:02:50 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-04-27 20:03:00 +02:00
Ref: 36386SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 3/3Comfact Signature Referensnummer: 36386SE

https://app.comfact.se/signingwebsite/validate?language=sv-SE&b=g8m3
https://app.comfact.se/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE&b=g8m3

	1 SAMMANFATTNING
	1.1 Föreningen
	1.2 Vad är fördelarna med Sambruk?
	1.3 Året som gått
	1.4 Omvärld
	1.4.1 Lokala och regionala samarbeten

	1.5 Samarbetet inom Sambruk
	1.6 Arbetet inom Sambruk

	2 Föreningens styrelse
	3 Föreningens medlemmar
	4 Föreningens organisation
	5 Förvaltning/förädling av resultat och tjänster
	5.1 Allmänt
	5.2 Förvaltning av digitala tjänster
	5.3 Information om Sambruks tjänster
	5.4 Medborgarservice
	5.4.1 Bibblix
	5.4.2 FixaMinGata.se

	5.5 Stöd och bistånd
	5.5.1 IT-stöd för Överförmyndarverksamheten – Provisum
	5.5.2 Ekonomiskt bistånd

	5.6 Skola
	5.6.1 EGIL – Provisioneringstjänst för elever & grupper för externa digitala tjänster
	5.6.2 Tillarbetslivet
	5.6.3 Uppföljningssystem för det kommunala aktivitetsansvaret – UKA


	6 Digital utveckling, erfarenhet och utforskning
	6.1 Digidelnätverket – för ökad digital delaktighet
	6.2 Digitala produkter inom skola
	6.3 Öppna verksamhetssystem för skola/utbildning
	6.4 KLM – Kommunala Lantmäteri Myndigheter handläggning
	6.5 Medborgarnavet
	6.6 Hantering av appar

	7 Aktiv informations- och kunskapsspridning
	7.1 Digital signering
	7.2 Externa konferenser
	7.3 Informationsspridning via webbaserade, sociala kanaler
	7.4 Webinarier i egen regi

	8 Förvaltningsberättelse
	8.1 Allmänt om verksamheten
	8.2 Främjande av ändamålet
	8.3 Kommentar till årets resultat

	9 Förslag till behandling av medel
	10 Resultat och balansräkning med noter
	10.1 Resultaträkning
	10.2 Balansräkning
	10.3 Noter

	Underskriftssida

		2022-04-27T18:03:03+0000
	Comfact AB




