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Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk 
 
Tid: 30 september 2022 kl 10:00 – 15:00 
Plats: Convendum, Vasagatan 16, Stockholm 

 
Närvarande  Peter Dacke Stockholm (Lämnade under pkt 23)  
 Marie Nilsson Gävle 
 Johanna Andersson Västerås (lämnade under pkt 23) 
 Peter Åberg Storuman 
 Emil Joelsson Karlstad  
 Göran Westerlund Alingsås  
 Ulf Timerdahl Sambruk 
   
Distribueras Monika Bubholz Karlstad 
 Susanne Sjölund Luleå  
 Antony McCarrick Södertälje 
 Andreas Totschnig Nacka 
 Caspar Almalander SKR 
 Torbjörn Larsson Falkenberg 
   

Ärenden 
17. Mötets öppnande 
Ordföranden Peter Dacke hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  
 

18. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

19. Val av justeringsperson och mötessekreterare 
Protokollförare: Ulf Timerdahl  
Justeringsperson: Marie Nilsson  
 

20. Föregående protokoll 
Föregående protokoll, 2022-06-17 samt per-capsulam 2022-08-28, godkändes och 
lades till handlingarna. 
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21. Projektet Hanteringar av appar status  
Thomas Wennersten rapporterade status kring det initiativ 26 Sambruk kommuner 
driver tillsammans som refererats till som projektet ”Hantering av appar”, 
benämningen är inte helt korrekt varför projektet numera går under arbetsnamnet 
”Bedömning av digitala lärresurser”.  
 
En kravspecifikation har tagits fram som kan ligga till grund för upphandling av ett 
systemstöd för de deltagande kommunerna. Vi har dock valt att avvakta med 
upphandlingen tills vi utrett dels vilken roll Skolverket vill ta i detta arbete samt hur 
man ska arbeta med att fylla det aktuella systemet med information och ajourhålla 
det.  
 
En omvärldsanalys har visat att det redan existerar en stor informationsmängd med 
grunddata som underlag för skolhuvudmännens bedömningar. Denna är framtagen 
och förvaltas av 1EdTech, tidigare IMG Global. Projektet har förhandlat fram 
överenskommelse att 1EdTech som kan tillgängliggöra denna informationsmängd till 
Sverige om en part väljer att bli medlem i deras organisation.  
 
Projektet har lagt förslag till Skolverket att de blir medlem i 1EdTech och genom det 
kan tillgängliggöra informationen till svenska skolhuvudmän. Besked från Skolverket i 
frågan väntas 30 september 2022. Projektet har avvaktat detta besked för att sedan 
välja fortsatt strategi vid ett beslutsmöte med projektgruppen i vecka 42. 
 

22. Multifråga status 
Thomas Wennersten rapporterade status på ett projekt inom tjänsten Multifråga, 
Multifråga XL. I projektet, som är en samverkan med Södertälje kommun, uppdateras 
Multifråga med fler källor för att kunna användas även när man inte har ett öppet 
ärende med socialtjänsten. 
 
Med uppdaterade Multifråga XL kan man rollbaserat anpassa vem som får tillgång till 
vad i kommunen. Informationen hämtas från de olika myndigheternas API:er och 
sammanställs i rapporter per efterfrågad person eller personer. Multifråga får med 
detta även ett helt nytt grafiskt gränssnitt som kommer finnas för både den 
nuvarande Multifråga med SSBTEK och Multifråga XL. Lanseringen av den uppdaterade 
tjänsten sker under våren 2023. 
 
 

23. Föreningens strategiska fokus 
Styrelsen uppdaterade framtagen en SWOT inför verksamhetsplan 2023. Resultatet av 
SWOT är ett arbetsmaterial som styrelsen arbetar vidare med. 
 
Johanna Andersson och Peter Dacke lämnade mötet och Marie Nilsson tog över som 
ordförande. 
 
En strategisk diskussion kring olika områden och vägval i dessa landade i att styrelsen 
beslutade genomföra strategimöte i januari för att bottna frågan på ett separat 
strategimöte i början av januari 2023. 
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24. Ekonomi och organisation 
Verkställande tjänsteperson redovisade om föreningens ekonomi till och med augusti.  
 
Styrelsen beslutade godkänna den ekonomiska redogörelsen.  
 

25. Kontakter och inspel från medlemmar 
Inga inspel hade inkommit till styrelsen till detta möte. 
 

26. Övriga frågor 
Inga övriga frågor var anmälda. 
 

27. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är bokat till 16 december. 
 
Mötet tas digitalt och genomförs kl 9.00-12.30.  
 

28. Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avlutat. 
 
 
Underskrift: 
 
Ordförande till pkt 23 Justerare och ordf från pkt 23 
Underskrift Underskrift 
(Digital signatur) (Digital signatur) 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Peter Dacke Marie Nilsson 
 
Protokollförare: 
Ulf Timerdahl 
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