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1 SAMMANFATTNING
Föreningen
Föreningen Sambruk verkar sedan 2005 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 ickevinstdrivande förening av kommuner för kommuner. Föreningen har i dagsläget en dryg 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.
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.

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 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.

Året som gått
Vi har kunnat mötas i seminarier kring allt från digitala nämndmöten till hur
Webbtillgänglighetsdirektivet bör hanteras. Nyligen sattes SIS-standarden SS12000, en standard för
hur information om elever i skolan skall struktureras, som Sambruk tagit initiativ till. 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. För stunden är det 14 nya kommuner som är på väg att
ansluta sig till EGIL.
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Blickar vi tillbaka ser vi också att det hänt mycket i Sambruk under 2020, flera av våra tjänster har
tagit stora steg framåt. Barnbibliotekstjänsten Bibblix, flerfaldigt prisnominerad under året, har rönt
stor uppmärksamhet. En stor mängd kommuner har anslutit sig till Bibblix och fler strömmar till i
stor takt!
Provisum, Sambruks kompletta lösning för överförmyndarverksamhet, är i slutfasen av att gå över
till en helt ny teknisk plattform, ett stort projekt för Sambruk.
Även i Sambruks tjänst för det kommunala aktivitetsansvaret – UKA pågår ett plattformsbyte. Flera
andra Sambrukstjänster, som Tillarbetslivet.nu, och Multifråga, har tagit stora tekniska steg framåt
och utvecklas kontinuerligt vidare inom Sambruk gemenskapen - tillsammans är starkare!

Omvärld
Digitaliseringsutvecklingen har intensifierats kraftigt på senare år och i än högre takt under 2020 när
Covid-pandemin har tagit världen i sitt grepp. I och med pandemin med nödvändigheten att arbeta
på distans har digitaliseringen tagit ett stort steg i utvecklingen. Tack vare att olika regeringar i
Sverige under tidigare år haft en samsyn på digitalisering har utvecklingen inom det offentliga
Sverige kunnat fortsätta med oförminskad styrka. Data och infrastruktur behöver standardiseras för
att effekter av utvecklingen ska nå sin fulla potential.
Regeringen har också tydliggjort att digitala lösningar ska vara förstahandsval i den
offentliga förvaltningens verksamhet och i kontakter med privatpersoner och företag.
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
de i förbundet deltagande kommunerna.

1.4.2

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.
Sambruk och Inera har olika fokus på våra arbetsområden och kompletterar varandra i ett samarbete
där vi har löpande avstämningar. 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.

1.4.3

Arbetet inom Sambruk
Föreningen Sambruk omfattas av Teckal-undantaget, eller undantaget för internupphandling vilket
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 huvudgrupper, inom
vilka pågående och tillkommande aktiviteter insorteras:
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> 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
Projekt, pågående uppdrag och nya initiativ och aktiviteter redovisas med en koppling till
ovanstående punkter, i nedanstående avsnitt och mera utförligt i avsnitten 5 – 8.

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

Bibblix
EGIL, elever och grupper i lärande, automatiserad provisionering av elevdata till
läromedelsleverantörer
FixaMinGata.se
e-tjänst för kommunens handläggare inom försörjningsstöd med digital hämtning av
information från myndighetsregister
Ekonomiskt bistånd; Multifråga & eAnsökan-EkBist
Självbetjäning i Socialtjänsten – eAnsökan-självservice
Provisum - Verksamhetssystem & e-tjänst för förvaltningshandläggning Överförmyndaren
Tillarbetslivet, en webbaserad tjänst för att administrera prao.
UKA – Uppföljningssystem för det kommunala aktivitetsansvaret

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

Digidelnätverket
Standardiserad verksamhetsinformation för skolan, SS 12000. Ett samarbete med SIS baserat
på Sambruks arbete med öppen information i skolan.
Ett nätverk drivs för att samverka kring kompetensutveckling och krav för digital signatur
För strategisk kravställan in om skolan ett nätverk för upphandling av elevregister

Styrelsen har också konkretiserat kriterier för val och prioritering av nya
projektidéer. Dessa tillämpas som underlag för beslut om igångsättning:
o
o
o

Är projektidén innovativ?
Ingen existerande marknadsaktör som vill driva projektet?
Finns en väsentlig och/eller bred verksamhetsnytta – framför allt ur medborgar-perspektivet?

Baserat på resultaten av styrelsens genomgångar av listan över projektidéer, och med beaktande av
tillgängliga resurser och intresse från medlemskommuner och andra intressenter, har ett antal initiativ
tagits för att realisera idéerna. Utfallet av dessa initiativ redovisas i avsnitt 9.

2 Föreningens styrelse
Vid årsstämman 2020-05-14 valdes följande ledamöter och suppleanter enligt
valberedningens förslag:
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Ordinarie ledamöter
Monika Bubholz
Peter Dacke
Peter Åberg
Göran Westerlund
Marie Nilsson
Emil Joelsson
Torbjörn Larsson

Karlstads kommun, Ordförande
Stockholm stad/Bromma stadsdelsförvaltning, vice Ordförande
Storumans kommun
Alingsås kommun
Gävle kommun
Karlstads kommun
Falkenbergs kommun

Suppleanter
Caspar Almalander
Christina Larsson
Frida Plym Forshell
Anthony McCarrick
Jörgen Sandström
Åsa Melvanius

Sveriges kommuner och regioner
Ale kommun
Nacka kommun
Södertälje kommun
Västerås kommun
Lunds kommun

Åsa Melvanius, Lund kommun samt Frida Plym Forshell 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;
•

Mats Bohman, Nacka kommun har varit sammankallande

•

Claes-Olof Olsson, tidigare verkställande tjänsteperson

3 Föreningens medlemmar
Föreningen hade vid utgången av år 2020 totalt 101 medlemmar, omfattande 94 kommuner, samt
SKR, Region Jönköping, Göteborgsregionen (GR), Höglandets kommunalförbund, Västra
Götalandsregionen, Västbergslagens Utbildningsförbund och Tre Stiftelser som driver äldreboenden.
Under verksamhetsåret har åtta kommuner antagits som nya medlemmar medan en medlemmar valt
att lämna föreningen.
Samtliga nytillkomna kommunmedlemmar har angett intresse för de tjänster som föreningens
medlemmar utvecklat tillsammans.
Nya medlemmar
2020

Anledning

Utträde 2020

Anledning

Värmdö

Bibblix

Lycksele

Kostnad

Katrineholm

Bibblix

Sandviken

Provisum

Vingåker

Bibblix

Norrtälje

Bibblix

Motala

Provisum

Härnösand

Bibblix

Göteborgsregionen GR

EGIL
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4 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 på konsultbasis, i enlighet med tecknat
avtal med föreningen. Britta finns i Stockholm.
Under slutet av året anställdes Mats Löfberg som verksamhetsledare för Bibblix samt Ulf Timerdahl
som förvaltningsledare för Föreningens åtaganden, Mats finns på Hammarö och Ulf i Bromma. Ulf
efterträder Helena Nilsson som under året axlat rollen som projektledare för
teknikmigreringsprojektet inom Provisums förvaltningsåtagande.
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.

5 Fortsatt förvaltning/förädling av befintliga produkter och tjänster
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.

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 tillgängliga 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.
Under året har tjänsterna setts över med avseende på tillgänglighetsdirektivet. Vad gäller Schrems II
domen sker lagring för Sambruks tjänster inom Sveriges gränser.
Vår projektplats, Basecamp, som föreningen använt sedan 2011, har lagring i USA, i projektplatsen
finns information av support och utvecklingskaraktär för våra tjänster. Då föreningen har mycket
material på Basecamp skulle en flytt till annat system innebära stora kostnader och styrelsen har
hittills beslutat avvakta utvecklingen innan beslut om projektplats fattas.

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
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Sambruk erbjuder förvaltning av. Tack vare att föreningen har fler medarbetare har Sambruk under
året haft möjlighet att vara mer aktiva i dialogen med våra medlemmar och andra kommuner om
Sambruks IT-tjänster. I viss utsträckning har kommuner också varit aktiva i att informera i sina
nätverk om Sambruks tjänster.

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 projektet för att ta över förvaltningsansvaret från Stockholms stad slutförts. Avtal
skrevs med upphandlade parter och en förvaltnings- och verksamhetsledare har anställts. På grund
av tekniska åtgärder som behövde göras kunde Sambruk ta över Bibblix formellt förs i maj i stället
för som planerat och budgeterat i början av året. Det har påverkat intäkterna som från användande
kommuner förskjutits. Dock finns det ett bidrag från Kulturrådet för att täcka kostnader för
etablering av Bibblix varför Sambruks verksamhetsekonomi inte påverkats av det senarelagda
övertagandet.

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
Stockholm, Malmö, Katrineholm, Norrtälje, Härnösand, Skellefteå, Sollentuna, Torsby, Vingåker,
Värmdö, Ystad, Gislaved, Sundsvall, Nässjö, Botkyrka, Umeå.
Inplanerade anslutningar i januari 2021: Östersund, Vellinge, Årjäng, Hammarö, Hagfors, Säffle,
Kil, och Falkenberg.

Ekonomiskt bistånd
Multifråga®
Applikationen ger Socialtjänstens handläggare en tydlig struktur
omfattande och komplexa informationsmängd som kommer från
bidragsärende. Sedan etableringen av den myndighetsgemensamma
benämnd SSBTEK, kommunicerar nu Multifråga® med SSBTEK
myndighets informationssystem.

och överblick av den ofta
myndigheterna i ett enskilt
informationsleveranstjänsten,
istället för direkt med varje

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.
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eAnsökan-EkBist®
E-tjänsten för sökande av ekonomiskt bistånd, eAnsökan-EkBist har under året med pandemin rönt
intresse i syfte att kunna minska antalet fysiska besök för sökanden av ekonomiskt bistånd. Av olika
anledningar har detta ändå inte resulterat i fler användarkommuner.
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.
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).
eAnsökan Självservice kommer nu att ligga som grund för projektet Medborgarnavet som beviljats
medel från VINNOVA. Läs mer i avsnitt 8.1.1 samt Sambruks verksamhetsplan för 2021.

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

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

EGIL – Provisioneringstjänst för elever & grupper för digitala läromedel
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.
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
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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), Helsingborg, Höglandsförbundet (5 kommuner), Markaryd,
Upplands Väsby samt Ängelholm

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 för Trafikverkets vägar.
Medborgare i samtliga svenska kommuner ges en möjlighet att rapportera automatiskt till rätt
kommun.
Statistik för 2020 visar fortsatt att allt fler väljer att rapportera via FixaMinGata.

Alingsås har även under en hela 2020 på ett fantastiskt och förtjänstfullt sätt tagit ansvar för
förvaltningen av FixaMinGata. I Förvaltningsrådet ingår kommuner som aktivt använder
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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. Instruktionsvideos har tagits fram.

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.

Deltagande kommuner
Ale, Alingsås, Ekerö, Forshaga, Hofors, Kil, Klippan, Lysekil, Ockelbo, Skurup, Sollentuna,
Surahammar, Östra Göinge

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 på uppdrag av
Västerås och Stockholm stad.
Flera intresserade kommuner kontaktar fortlöpande och frekvent både föreningen,
förvaltningspartnern samt övriga användarkommuner, 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 kommer att fortsätta en bit in på 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.
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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
o

+

Ett unikt handläggarstöd som ger en fullständig överblick av pågående ärenden
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!

+

Ökad rättssäkerhet och konsekvent handläggning – lätt att göra rätt
Integrerade e-tjänster för ställföreträdare
Anpassningsbart för olika kommuner!
o

o

Möjlighet att anpassa för respektive kommuns processer och rutiner

Deltagande kommuner
Gävle, Luleå, Nacka (Vaxholm, Värmdö), Norrort (Sollentuna, Sigtuna, Upplands Väsby,
Vallentuna), Södertälje (Nykvarn), Västra Gästrikland (Sandviken, Hofors, Ockelbo) samt Östersund
(Krokom, Åre)

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

Deltagande kommuner
+

Borlänge, Gagnef, Kinda, Linköping, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda,
Västerås och Ydre.
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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.

+

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, Kinda, Ludvika/Smedjebacken, VBU, Luleå, Sundsvall, Tranås, Älvsbyn, Örebro,
Örnsköldsvik, Östersund

6 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
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tre år. Efter beviljat bidrag första året beviljades Digidelnätverket även bidrag för 2019 med samma
belopp.
Från 2020 och framåt har inget regeringsbidrag beviljats, för 2020 bidrog dock Internetstiftelsen med
en delfinansiering. För 2021 finns ingen finansiering kvar.
För att samordna och planera gemensamma insatser i Digidelnätverket och för att kunna påverka,
dela kunskap och sprida information, finns det en nationell grupp.
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. Kampanjmaterial och
information om tematiska satsningar 2020 publicerades löpande på Digidelnätverkets webbplats.
Redan ADW 2020 genomfördes som digitala event på grund av den då nya pandemin.
Fokus för 2020 år All Digital Week var
• Skapa förståelse för ett livslångt lärande för att kontinuerligt kunna öka sina digitala kunskaper
• 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

eMedborgarveckan i oktober
Det här årets digitala anpassningar har visat att digital delaktighet och tillgänglig offentlig digital
service är viktigare än någonsin. Kampanjen Medborgarveckan genomfördes den 5-11 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.
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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 23 DigidelCenter på plats och fler är på gång!
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, Jokkmokk, Karlskrona, Kramfors,
Kristianstad, Krokom, Landskrona, Luleå, Mariestad, Motala, Mönsterås, Norrköping,
Rättvik, Sundsvall, Säter, Sävsjö, Vingåker och Älmhult

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 – OBS! Avsnittet ska
kompletteras
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 5.6).
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, närvar/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. Föreningen söker fler
kommuner som är intresserade av att delta som representanter i arbetet. Det är av strategiskt
vikt att även skolhuvudmän engagerar sig i standardiseringsarbete.
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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.

7 Öppenhet för nya, innovativa projektidéer, med fokus på öppna,
framtidsinriktade lösningar
KLM – ny möjlighet
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.

8 Forskningssamarbete mellan akademin, kommunal verksamhet
och näringslivet
Finansieringsutlysningar
8.1.1

Vinnova – Civic Tech utlysning ”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 eförvaltning”.
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.
Deltagande kommuner är: Luleå, Nacka, Säter och Södertälje

8.1.1.1 Vad gör Medborgarnavet
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.
Information att delas med medborgaren
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”.
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8.1.2

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 och attraktiv samtidigt som de bedömde att denna gång policydimensionen var
svag.

9 Aktiv informations- och kunskapsspridning
Webinarier i egen regi
Digitala nämndmöten
Ett mycket uppskattat webinarium om Digitala Nämndmöten hölls tillsammans med Karlstads
kommun, SKR deltog också som talare. Webinariet var öppet för alla kommuner och Sambruks
medlemmar fick del av extra dokumentation.
Tillgänglighetsdirektivet
Ett annat mycket uppskattat webinarium behandlade Tillgänglighetsdirektivet och hölls tillsammans
med Malmö stad och Begripsam som deltog med sin kompetens ”pro bono”. Webinariet var öppet
för alla kommuner och två uppföljningstillfällen hölls för Sambruks medlemmar.

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.

Strategisk kravställan inom skolan
Nätverket för kravställan Elevregister för att diskutera och utbyta erfarenheter om upphandling av
elevregister startade under 2019. Under 2020 träffades nätverket digitalt en gång i maj. Nätverket
påverkades av skolans ökade arbetsbörda från Covid-19 då skolan med kort varsel fick ställa om till
digital undervisningen. Nätverket arbetar genom seminariedagar och ämnesvalet styrs i första hand
utifrån regionala eller lokala behov.

Externa konferenser
Föreningen Sambruk har även under detta verksamhetsår bjudits in och deltagit som talare vid olika
externa konferenser, seminarier och webinarier. Då :
•

Skolverket 11 mars, teknikdag om Digitala Nationella Prov, på grund av pandemin
deltog Sambruk inte fysiskt. Skolverket berättade om EGIL som möjliggörare för
provisionering av konton till DNP.

•

I samarbete med Internetstiftelsen – Skolfederation har Sambruk deltagit aktivt i
samtliga 13 seminarier som hållits. Antingen som talare, moderator för
gruppdiskussioner eller ansvariga för några av seminarierna. Mer information om
seminarieserien finns på Skolfederations hemsida:
Seminarier 2020 Skolfederation
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•

Under Offentliga Rummet, som 2020 genomfördes helt digitalt deltog Sambruk som
talare tillsammans med Open Source Sweden.

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

•

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

•

Youtube – Föreningen Sambruk

Vid Föreningens konferenser och seminarier presenteras aktuella projekt och nya satsningar. Dessa
tillfällen dokumenteras där så är ekonomiskt försvarbart.
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Förvaltningsberättelse
Sambruk arbetar i projektform tillsammans med våra medlemmar. Vi utvecklar och erbjuder ittjänster. 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
Omsättningen har ökat markant under året det beror på att föreningen ser ett starkt ökat intresse för
två av föreningens största och mest kostnads- och intäktsdrivande tjänster, Bibblix och Provisum.
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 2020 har återbetalning gjorts av denna post av de kommuner som tillkommit under året och
vid årets slut kvarstår av denna post 0 kr i balansräkningen.
Ett nytt vidareutvecklingsprojekt för Överförmyndarens verksamhetssystem, Provisum genomförs
under åren 2020 – 2021. Kostnaderna för Föreningen Sambruk under 2020 har endast delvis kunnat
täckas ekonomiskt av deltagande kommuner under 2020 och bokförs som en upparbetad kostnad i
balansräkningen, varefter kommunerna återbetalar denna summa till Föreningen enligt särskild
överenskommen plan.
För några av projekten har arbete planerats, medel avsatta för detta har inte hunnit förbrukats under
2020 varför dessa medel finns kvar i balansräkningen under upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter till 2021. I Not 4 återfinns siffror för förinbetalda samt förutbetalda medel.

10 Förslag till behandling av medel
Föreningens ekonomiska resultat för år 2020, samt den ekonomiska ställningen per den 31 december
2020 framgår av efterföljande resultat- och balansräkning, samt därtill hörande noter.
Styrelsen föreslår föreningsstämman följande behandling av medel
att

årets vinst 24 581 kr balanseras i ny räkning.
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11 Styrelsen
Resultat- och balansräkning godkänns av föreningen Sambruks styrelse,
den 26 mars 2021. Digitala underskrifter som bilaga i dokumentet.

Monika Bubholz
Ordförande
Karlstads kommun

Peter Dacke
Vice ordförande
Stockholms stad
Bromma stadsdelsförvaltning

Göran Westerlund
Alingsås kommun

Marie Nilsson
Gävle kommun

Caspar Almalander
Sveriges kommuner och regioner

Torbjörn Larsson
Falkenberg kommun

Emil Joelsson
Karlstad kommun

Peter Åberg
Storumans kommun

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

Resultaträkning
Not

2020

2019

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter

2 414 950
21 248
15 347 705
54 700

2 467 500
1 650 000
5 185 722
26 000

Summa verksamhetens intäkter

17 838 603

9 329 222

-16 207 476
-1 606 072

-8 933 486
-390 365

-17 813 548

-9 323 851

25 055

5 371

-474
-474

-911
-911

24 581

4 460

24 581

4 460

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

1
2

Summa föreningens kostnader
Verksamhetsresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summar resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat
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Balansräkning
Not

2020

2019

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

1 908 945
55 211
1 638 440
3 602 596

1 684 776
246 684
951 921
2 883 381

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 864 004
2 864 004

1 149 526
1 149 526

Summa omsättningstillgångar

6 466 600

4 032 907

Summa tillgångar

6 466 600

4 032 907

Tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Inbetalda insatser
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summar kortfristiga skulder och förutbetalda
intäkter

Summa eget kapital och skulder

3

4

1 230 000
-305 044
24 581
949 537

1 175 000
-309 504
4 460
869 956

1 167 130
411 223
3 938 710
5 517 063

1 798 086
28 503
1 336 362
3 162 951

6 466 600

4 032 907
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13 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.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt

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

2020

2019

10 016 801 6 082 627
973 280 881 375
1 606 072 390 365
534 046 513 676
1 842 097 469 704
2 067 371
0
773 880 986 104
17 813 548 9 323 851

Not 2 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
2020
Medelantalet anställda, med fördelning på
kvinnor och män har uppgått till
Kvinnor
Män
Totalt anställda under året

2019

0,4

0,20

1.4

0,25

1.8

0,45

1 044 595

266 456

1 044 595

266 456

476 247

123 909

85 230

32 447

1 606 072

390 365

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 2021

2020

2019

869 955
55 000
24 581
949 536

820 495
45 000
4 460
869 955

2020

2019

3 124 417

904 489

Upplupen semesterlöneskuld inkl sociala avgifter

126 676

19 923

Förutbetalda medlemsavgifter

125 000

0

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

562 617

411 950

Utgående balans 31 december

3 938 710 1 336 362
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