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Kallelse till Årsmöte med KommITS 
 

Dag: Tisdagen den 25 april 2017 
Tid:  Kl. 17:00 – 17:30 
Plats: Djurönäset på Värmdö 
 

 
Förslag till dagordning 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 
§ 3 Val av justerare, tillika vid val fungerande som rösträknare 
 
§ 4 Upprättande av röstlängd 
 
§ 5 Godkännande av dagordning 
 
§ 6 Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016/2017, finns på www.kommits.se 
 
§ 8 Ekonomisk rapport 2016/2017, (finns på www.kommits.se) 
 fastställande resultat- o balansräkning 
 
§ 9  Revisionsberättelse 2016/2017 
 
§ 10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
 
§ 11 Valärenden 

- styrelseledamöter och ersättare 
- revisor och ersättare 
- valberedning 

 
§ 12 Årsavgift 2017/2018 och 2018/2019 
 
§ 13 Verksamhetsplan och Budget 2017/2018, (finns på www.kommits.se) 
 
§ 14 Motioner 
 
§ 15 Övrigt 
§ 16  Mötet avslutas 

http://www.kommits.se/
http://www.kommits.se/
http://www.kommits.se/
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KommITS Verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2016/2017 
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Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: 

 
Allmänt 

Under verksamhetsåret har föreningen haft två konferenser, KommITS 
Digitaliseringsdagar 2016 som genomfördes på Malmö Live 25-27 maj och “KommITS 
Teknikdagar” som genomfördes i Göteborg på Sankt Jörgen Park den 7-8 September 
2016. 

 
Medlemsantalet har under verksamhetsåret varit 168 kommuner. Styrelsen ser gärna 
att förslag kommer från medlemmarna om hur vi kan arbeta för att ytterligare öka 
samverkan mellan våra medlemskommuner eller annat medlemmarna vill påverka. 

 
Föreningens mål är: 

 
”Att bidra till att medlemmarna uppnår en effektiv kommunal verksamhet med 

hjälp av IT” 
 

Målet ska uppnås genom att: 
1. Förse medlemmarna med kommunrelaterad IT-information 
2. Bidra till samverkan mellan kommuner i IT-projekt och skapa 

förutsättningar för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte 
3. Skapa ökad insikt om IT:s betydelse i den kommunala verksamheten 
4. Vara kanal för leverantörer, myndigheter och andra organisationer 

för informationsutbyte och dialog. 
 

Föreningens styrelse planerar och genomför konferenserna med hjälp av företaget 
Konstella och Inge Hansson, Ardline. 

 
Föreningens kansli, ekonomi och administration av föreningens webbsida 
www.kommits.se sköts av föreningens styrelse. 

 
  

http://www.kommits.se/
http://www.kommits.se/
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Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

Torbjörn Larsson, ordf., Falkenbergs kommun  

Christian Bonfré, v ord., Svenljunga kommun  

Anette Knutsson, sekr., Strömstads kommun  

Marianne Olofsson, kassör, Munkedals kommun  

Åke Nygren, Leksands kommun  

Jörgen Sandström, SKL 

Ann Charlotte Nordström, Nacka kommun 

Roger Nilsson, Ystads kommun 

Mari Fryklöf, Östersunds kommun 
 
 
 

Styrelsearbetet 

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten och har träffats vid 2 tillfällen under 
verksamhetsåret för planering utöver konferenstillfällena. Styrelsemötena 
genomförs i första hand som telefonmöten. 

 
Utöver styrelsemötena så har styrelsen under året varit indelad i 
följande arbetsgrupper. 

 
Programrådet arbetar med att vaska fram namn på intressanta huvudföreläsare och 
ta emot förslag på föredrag, granska dem och sätta ihop programtablån inför våra 
konferenser. Till varje konferens utses en ”konferensgeneral” som har 
huvudansvaret för konferensen i styrelsen och som är kontaktperson gentemot 
hotel och eventuell partner som hjälper oss med praktiska ting. 

 
Redaktions- och webbrådet har som uppgift att arbeta med innehållet i tidningen 
tillsammans med Ulf Benkel, Benkpress, som skriver artiklarna till tidningen och att 
granska tidningen innan utgivning. Styrelsen ser det som viktigt att utveckla 
tidningens innehåll för att visa på det som händer ute hos kommunerna. Tidningen 
distribueras till alla Sverieges kommuner.  

 
Internationella rådet som arbetar med våra vänföreningar och 
samarbetsorganisationen LOLA. Föreningen representeras av rådet i samband 
med LOLA:s arbetsmöten. 

 
Leverantörsråd som ansvarar för föreningens kontakter med leverantörer inför 
våra konferenser. 

 
Avtalsgrupp som arbetat med exempelvis avtalet med vår partner Konstella. 
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Konferenser 
 
KommITS Digitaliseringsdagar 2016 genomfördes den 25-27 maj på Malmö Live 
Hotell. 
 
KommITS Digitaliseringsdagar 2016 på Malmö Live 25 – 27 april var extra festlig – 
KommITS firade 20-årsjubileum. Det bjöds på den obligatoriska mixen av möten, 
mingle, intressanta samtal och informativa och inspirerande programpunkter. 
Moderatorn Madeleine Westin höll I rodret för tredje året och som vanligt fanns 
gäster från KommITS internationella systerföreninngar på plats – i år från USA, Kanada, 
Storbritannien, Nederländerna och Belgien.  

Temat för dagarna var: 

-  Har vi kontrollen över digitaliseringen som sker i kommunerna? 
-  Vem styr, vem sitter i baksätet och vem är kartläsare? 
-  Har vi koll i backspegeln och lärt oss något av det? 

I samband med konferensen hölls föreningens årsmöte. 

Under middagen så delade KommITS som vanligt ut några priser. Årets pristagare var: 

Årets IT-person 2016: Stephen Dorch 

Motivering: Informationssäkerhet och samarbete är två svåra och stora områden som 
kräver både engagemang och entusiasm för att bli framgångsrikt. 
Årets IT-personlighet har med en obändig tro på att samarbete lönar sig och en lika 
stark tro på informationssäkerhetens möjligheter visat att det går att lyckas. 
Från sin utsiktspunkt i en region har han inspirerat och stöttat kollegor i hela landet, 
bidragit till kompetenshöjning, synliggjort kommuner och landstingens behov i 
samhället och även varit med och startat det första nationella nätverket för kommunal 
informationssäkerhet. 
Årets IT-personlighet har fått andra att förstå att informationssäkerhet är angeläget 
och delar gärna med sig av både sig själv och sitt arbete. Stephen Dorsch från 
Regionförbundet Kalmar tilldelas priset som årets IT-personlighet då han inte bara 
lyckats göra informationssäkerheten intressantare, han har också fått andra att förstå 
varför det är så viktigt. 

Årets Digitaliseringsprojekt 2016:  

Digital tjänst för ekonomiskt bistånd: SSBTEK 
Motivering: Informationsförsörjning är svårt, ofta tidsödande och lätt att slarva med 
om man har manuella och analoga rutiner. Årets IT-projekt såg utmaningen för 
socialtjänsten och de utmaningar som var förknippade med svårigheten att samla in all 
nödvändig information från myndigheter för att kunna fatta korrekta och riktiga 
beslut. 
Projektet såg också hur initiativ tagits och hur efterlängtat det var att hitta en smart 
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lösning på socialsekreterarnas vardagsutmaning. 
Den gemensamma, nationella, digitala tjänsten för insamling av information för att 
underlätta arbetet med ekonomiskt bistånd i kommunerna, SSBTEK, har blivit en succé 
hos verksamheten och tilldelas därför 2016 års utmärkelse Årets Digitaliserings-
projekt. 

KommITS IT-partner 2016: NEXUS.  

Motivering: Årets partner har alltid varit bland de första att boka plats på våra möten, 
erbjuder alltid lösningar i teknik och produkter för att göra våra möten smidigare och 
effektivare. Partnern har på det viset klart fått fram sitt budskap samtidigt som de 
underlättar för de medverkande på konferenserna. 

 
 
KommITS Teknikdagar 2016 
 
2016-års Teknikdagar arrangerades 7-8 september på Hotell Sankt Jörgen Park i 
Göteborg. Temat var: Hur ska IT-avdelningen digitaliseras. 
 
Att vara proaktiv är nästintill ett modeord som används vid en rad olika 
sammanhang, men det är få områden där proaktivitet är så avgörande som just 
inom IT-drift. I flera år har vi hört talas om den proaktiva och automatiserade 
driften antingen i egen regi eller i en outsourcad miljö. 
 
Men hur många är där och hur får vi ihop våra komplexa miljöer. Men det finns 
många hjälpmedel på plats idag som underlättar arbetet och i många fall kan 
automatisera processer helt och hållet. Många manuella uppgifter kan 
automatiseras och schemaläggas. Med kontinuerlig automatiserad övervakning 
24/7 kan ev fel som uppdagas via larm åtgärdas snabbt manuellt eller via 
automatik. 
 
Vi har behov av att få en fullständig överblick och helhetskontroll över behörigheter 
och identiteter inom kommunen. Det finns olika lösningar för en centraliserad och 
till stora delar automatiserad hantering av identitetsdata, användarkonton och 
behörigheter som båda snabbar upp hanteringen och garanterar säkerhet. 
 
Trenden går mot att fokus för IT-avdelningen läggs på att leverera applikationer och 
att infrastruktur byggs på ett sådant sätt att komponenter enkelt kan bytas ut och 
ersättas under drift utan att det får påverkan på programvaror, data och 
information. Serverinfrastrukturen blir mer och mer självläkande genom att system 
kan flyttas under drift till annan IT infrastruktur. 
 
Detta och mycket mer var fokus för KommITS teknikdagar 2016.  
 
Sammanlagt närmare ett 80-tal deltagare var på plats, från både kommuner och 
leverantörer. Alla deltagare var mycket nöjda efter konferensen och vill gärna att 
det skall bli en ny tillställning 2017. Det finns ett uttalat behov av denna typen av 
arrangemang med lite mer teknisk inriktning. 
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Leverantörsaktiviteter 2016-2017 

Vi har under verksamhetsåret träffat ett 50–tal leverantörer, mest i samband med 
våra konferenser där vi tillsammans med våra medlemmar för ett givande utbyte 
kring de produkter och tjänster som marknaden erbjuder. Vi ser positivt på att man 
är väldigt engagerad i den kommunala sektorn och gärna lyssnar på våra önskemål. 

 
 

Träffar med SKL 2016-2017 

Förutom SKL´s medverkan på våra konferenser så försöker hela styrelsen eller 
representanter för den träffa SKL några gånger om året. SKL stämmer av deras 
tankar med oss och vi försöker att lyfta fram det som vi anser är viktigt i vår sektor. 

 
 
 

Internationellt utbyte 

KommITS har sedan flera år ett utbyte med systerföreningar i utlandet. I nuläget är det 
de här: 

 
SOCITM – England (Society of Information Technology Management, 
www.socitm.gov.uk ) 
GMIS – USA (Government Management Information Sciences, www.gmis.org) 
MISA/ASIM – Canada (Municipal Information Systems Association of Candada, 
www.misa- asim.ca) 
VIAG – Holland (De Veerinining van coordinattoren informatievoorziening an 
Automatisering in nederlande Gemeenten, www.viag.nl) 
ALGIM – New Zeeland (Association of Local Government Information Management 
Inc, www.algim.org.nz) 
V-I CT-OR – Belgien (The Flemish ICT Organisation, www.v-ict-or.be) 
LOLA – Linked Organisations of Local Authorities, www.lola-online.org 
MAV Technology – Australien  
 
Vi bjuder in våra vänföreningarna till Digitaliseringsdagarna. Det står klart att vi arbetar 
med ungefär samma frågor och kontakterna har varit uppskattade. 
 
 
Internationellt arbete 2016-2017 

 

KommITS ingår i en internationell grupp som heter LOLA (Linked Organisation of Local 
Authority ICT Societies) Inom det sammarbetet ingår förutom KommITS, Viag 
(Holland), V-ICT-or (Belgien), Socitm (Stor Britannien), GMIS (USA), ALGIM (Nya 
Zeeland), MISA (Canada) och MAV (Australien). Syfte med detta samarbete är att lära 
av varandra, jämföra med varandra och driva gemensamma projekt. Under 
verksamhetsåret 2016-2017 har ett fysiskt möte skett i Storbritannien i Milton Keynes 
88 km nordväst om London, samtidigt som Socitm hade sin årliga konferens. Det som 
diskuterades då var bl.a hur vi an benchmark:a oss. Insamling av nyckeltal har skett 
under våren 2017. Under verksamhetsåret träffade KommITS en Japansk delegation 
som var på besök i Stockholm. Det mötet presenterades sedan för LOLA och med det 
en fundering om de ska bjudas in i samarbetet. De representerade Japanska 
kommuner och företagare som jobbade med den japanska digitaliseringen.  

http://www.socitm.gov.uk/
http://www.socitm.gov.uk/
http://www.lola-online.org/
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Christian Bonfré 
Internationellt ansvarig och  
vice Ordförande KommITS 

 
Rapport GMIS, Atlantic City, Auguste 2016, USA:s internationella konferens. 
 

Årets GMIS konferens gick i spelstaden Atlantic City i delstaten New Jersey. 
Konferensen var 4 dagar lång vilket ibland kändes lite utdraget, men de hade en del 
workshops och andra arrangemang inbakade i konferensen. GMIS ser sin konferens 
som en utbildning av sina medlemar, alla får ett certifikat för utförd kurs när 
konferensen avslutas och det är ett tecken på hur viktiga dessa konferenser är för 
deras medlemmar. 
 
Vi blev väl mottagna av både GMIS styrelse samt av staden Atlantic City där vi fick 
umgås en hel del med deras IT-avdelning, som bla. Visade oss tunt i staden. En stad 
som idag har problem, casinon flyr till andra mer lättillgängliga städer eftersom 
reglerna för att hålla casinon i USA har lättats mycket, t.ex fanns det ett jättestort 
nybyggt casino som bara var öppet ett halvår, och stod nu helt tomt. Staden hade varit 
nära konkurs flera gånger så framtiden såg mörk ut. Detta gjorde diskussionerna 
intressanta, för nu tvingades man att hitta mer kostnadseffektiva lösningar på 
kommunala uppdrag, digitaliseringen var högt på agendan här kan man säga! 
 
Kommits firade i år 20, men GMIS har hållt på lite längre, deras organisation har varit 
aktiv i 45! År. 
 
Själva konferensen är väldigt lik våran, samlingar med Keynotes och uppdelade 
breakouts, en liten skillnad var att deras utställning, partnerarean var bara en dag och 
det kändes lite kort. Jag sombeskökare hade svårt att hinna med alla och det var synd, 
för det är ofta där som man kan plocka hem lite matnyttigt från andra konferenser. 
 
I övrigt så var det mycket diskussioner om smarta städer, att göra som Atlantic City, 
använda IT för att kostnadseffektivisera sin verksamhet för att spara pengar. En annan 
röd tråd var deras genomlysning av den kommunala floran av system och program 
som används i deras sektor. En typ av marknadsundersökning av vad man använder 
och hur det fungerar. De kallade det ”Data-Dive” och var helt klart en djupdykning ner 
i offentlig sektor. Detta register kunde deras medlemmar sedan söka i för att hitta 
information och tips av vad andra använder som sitter i samma problem. Bra och 
användbart, frågan på allas läppar var bara om det kommer att hållas uppdaterat. 
 
Sammanfattningsvis så är det alltid intressant att komma till GMIS, bra föreläsare och 
engagerade deltagare. Speciellt intressant var det i år eftersom det var ett stundande 
presidentval några månader efter mitt besök, och nu när man vet resultatet så är jag 
inte överraskad längre att så många höll på Trump, även om han precis sålt sitt casino i 
stan, men villkoret att hans namn skulle få lysa kvar över huvudgatans neon… 
 
Torbjörn Larsson 
KommITS styrelse 
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Rapport från Socitims internationella konferens oktober 2016  
 

Till årets Socitim-konferens reste Kommits styrelse. Konferensstad var Milton Keynes 
88 km nordväst om London. En stad som började byggas 1968 med en stadsplanering 
som var modern då ur ett logistiskt perspektiv. Internationella representanter fanns, 
förutom oss, från MISA – Canada, Viag – Holland, Victor – Belgien, Algim – New 
Zeeland och GMIS – USA 
 
Socitims konferenser har samma utseende som oss med utställande leverantörer och 
där keynotes och breakouts varvas. Medlemmarna i Socitim har representanter från 
England, Skottland, Wales och Nordirland. Vi som gäster fick besöka det berömda 
Bletchley Park där man knäckte koderna i ubåtskriget under andra världskriget via 
stulna Enigma-maskiner som visades upp. Alan Turing var en av de berömda personer 
som arbetade där och var med och byggde datorn som användes under arbetet. 
Denna dator har faktiskt utgjort grunden för hur datorer skall konstrueras. 
 
Martin Ferguson, Director of policy and research, inledde Konferensen utifrån temat 
som var ”complex relational services” vilket man menar är tjänster som handlar om att 
främja kontakter mellan människor såsom äldreomsorg, omsorg och barnomsorg och 
han sa att i dessa tider av åtstramning och växande efterfrågan, har vi helt enkelt inget 
val utifrån de stora områden av utgifter som ropar efter ombyggnad och digital 
omvandling. Han avslutar med att säga att Socitims syfte är ledarskap och innovation i 
omvandlingen av lokala offentliga tjänster i en digital värld. 
 
En fråga som ställdes var hur den offentliga sektorn kan använda IT för att förbättra 
tjänster inom äldreomsorg och barnomsorg. Ett svar på detta var att IT kommer att 
innebära intelligent automation och kommunikation, smarta hem, övervakning, stöd 
från robotar etc. men det ska bli intressant att se om folk är villiga att lämna sina barn i 
händerna på robotar. Man får heller inte glömma att den stora utmaningen är också 
att hålla jämna steg med teknik, rekrytering. 
  
Frågan om hur Brexit kom naturligtvis upp där man säger att man inte vet om hur 
Brexit kommer att fungera, men man ser ingen anledning att detta skulle påverka 
utvecklingen på detta område. Viktigt är att alla försöker att flytta den digitala 
agendan framåt och alla har nytta av att lära av kamraterna runt om i världen. 
Förhoppningsvis hindrar inte Brexit förmågan att samarbeta. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att deras konferens var väldigt intressant där man 
kan konstatera att idag så ser våra agendor väldigt lika ut och att vi ligger ganska 
jämsides med alla våra deltagande länder emellan när det gäller digitalisering. 
 
Åke Nygren 
KommITS Styrelsen 

 
För styrelsen april 2017 

 
 

Anette  Knutsson 

Sekreterare 



 

 

Bilaga 1 
 
 Medlemsförteckning 2017-02-28 
 
 

Ale kommun  Herrljunga kommun  Lysekils kommun 

Alingsås kommun  Hjo kommun  Malung-Sälens kommun 

Avesta kommun  Hofors kommun  Marks kommun 

Bjuvs kommun  Huddinge kommun  Motala kommun 

Bodens kommun  Hudiksvalls kommun  Munkedals kommun 

Bollebygds kommun  Hultsfreds kommun  Munkfors kommun 

Bollnäs kommun  Hylte kommun  Mölndals kommun 

Borlänge kommun  Håbo kommun  Nacka kommun 

Borås kommun  Härryda kommun  Nora kommu+E1:E34n 

Botkyrka kommun  Höganäs kommun  Norrköpings kommun 

Burlövs kommun  Höglandets kommunalförbund  Norrtälje kommun 

Båstads kommun  Järfälla kommun  Nykvarns kommun 

Danderyds kommun  Kalmar kommun  Nyköpings kommun 

Degerfors kommun  Karlshamn kommun  Nynäshamns kommun 

Ekerö kommun  Karlskrona kommun  Nässjö kommun 

Eksjö kommun  Karlskoga kommun  Ockelbo kommun 

Emmaboda kommun  Karlstads kommun  Olofström kommun 

Enköpings kommun  Katrineholms kommun  Orust kommun 

Eskilstuna kommun  Kommunförbundet ITSAM  Osby kommun 

Eslövs kommun  Kristinehamns kommun  Ovanåkers kommun 

Essunga kommun  Knivsta kommun  Oxelösund kommun 

Falkenbergs kommun  Krokoms kommun  Partille kommun 

Falköpings kommun  Kungsbacka kommun  

Regionförbundet i Kalmar 
län 

Falu kommun  Kungälvs kommun  Ronneby kommun 

Finspång  Laholms kommun  Sala kommun 

Gislaveds kommun  Leksands kommun  Sandvikens kommun 

Gnosjö kommun  Lerums kommun  Sigtuna kommun 

Gotlands kommun  Lessebo kommun  Simrishamns kommun 

Götene kommun  Lidköpings kommun  Sjöbo kommun 

Göteborgs kommun  Ljusdals kommun  Skellefteå kommun 

GöLiSka kommunalförbund  Lomma kommun  Skara kommun 

Gävle kommun  Ludvika kommun  SKL  

Hagfors kommun  Luleå kommun  Skurups kommun 

Halmstads kommun    Skövde kommun 

Haninge kommun    Smedjebacken 

Heby kommun    Sollefteå kommun 

     

     

Sollentuna kommun     

Staffanstorp     

Stenungsunds kommun     



 

 

Storumans kommun     

Strängnäs kommun  Vadstena kommun   

Strömstads kommun  Vallentuna kommun   

Sundbybergs Stad  Vara kommun   

Sundsvalls kommun  Varbergs kommun   

Svedala kommun  Vaxholms stad   

Svenljunga kommun  Vellinge kommun   

Säffle kommun  Vetlanda kommun   

Säters kommun  Vårgårda kommun   

Sävsjö kommun  Vänersborgs kommun   

Söderhamns kommun  Vännäs kommun   

Södertälje kommun  Värmdö kommun   

Sambo/Sölvesborg  Värnamo kommun   

Tanums kommun  Västerås   

Tibro kommun  Växjö kommun   

Tidaholms kommun  Ystads kommun   

Tierps kommun  Ånge kommun   

Timrå kommun  Älvkarleby kommun   

Tingsryds kommun  Åre kommun   

Tjörns kommun  Ängelholm   

Tommelilla kommun  Örebro kommun   

Tranås kommun  Örkelljunga kommun   

Trelleborgs kommun  Örnsköldsviks kommun   

Trollhättans kommun  Östhammars kommun   

Trosa kommun  Öståkers kommun   

Tyresö kommun  Östersunds kommun   

Täby kommun     

Töreboda kommun     

Uddevalla kommun     

Ulricehamns kommun     

Umeå kommun     

Upplands Väsby kommun     

Upplands-Bro kommun     

Uppvidinge kommun     
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KOMMITS    
RESULTATRAPPORT 2016-02-28    

 
 
 

  Resultat  Budget 

Konto Benämning 2017-02-28  2016/2017 

     
INTÄKTER    
3010 Medlemsavgifter 336 000,00  338 000,00 

3020 Konferens -752 448,10  100 000,00 

3740 Öresutjämning 0,00  0,00 

3990 Egna medel 0,00  250 000,00 

SUMMA INTÄKTER -416 448,10  688 000,00 

     

     
KOSTNADER    
5800 Reskostnader  -29 150,00  -30 000,00 

5810 Reskostnader övriga 0,00  0,00 

5820 Hotellkostnader  -14 328,00  -30 000,00 

5870 Internationellt/Lola -144 002,01  -150 000,00 

5880 Representation/Besök internationellt -3 401,60  -10 000,00 

5915 Hemsida/IT -16 555,00  -17 000,00 

6150 Trycksaker/Kopiering 0,00  -10 000,00 

6211 Telefonmöten -1 266,44  -5 000,00 

6250 Porto/Postens avgifter 0,00  -5 000,00 

6310 Företagsförsäkringar -1 020,00  -1 000,00 

6430 Möteskostnader/Lokaler m m -10 048,00  -14 000,00 

6530 Redovisningstjänster -19 036,00  -20 000,00 

6570 Bankkostnader -5 366,00  -2 000,00 

6590 EU-projekt 0,00  -250 000,00 

6990 Diverse övriga kostnader -10 419,00  -25 000,00 

6992 Medlemsaktivitet 0,00  -50 000,00 

6997 Stipendium 0,00  -9 000,00 

6998 Projektplanering/Studieresa -20 529,50  -60 000,00 

SUMMA KOSTNADER -275 121,55  -688 000,00 

     
8300 Ränteintäkter 0,00  0,00 

8999 Redovisat resultat -691 569,65   
ÅRETS RESULTAT 0,00  0,00 
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KOMMITS    
BALANSRAPPORT 2017-02-28    

     

  Ing balans Perioden Utg balans 

Konto Benämning 2016-02-29  2017-02-28 

     
TILLGÅNGAR    
1510 Kundfordringar 0,00 0,00 0,00 

1790 Interimsfordringar 0,00 0,00 0,00 

1920 Postgiro 0,00 0,00 0,00 

1930 Checkräkningskonto 3 343,44 -2 209,65 1 133,79 

1940 Sparkonto 1 956 499,58 -689 360,00 1 267 139,58 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 959 843,02 -691 569,65 1 268 273,37 

     

     
EGET KAPITAL, SKULDER    

     
Eget kapital    
2083 Eget kapital -756 374,22 0,00 -756 374,22 

2099 Redovisat resultat -1 203 468,80 691 569,65 -511 899,15 

Eget kapital -1 959 843,02 691 569,65 -1 268 273,37 

     
Skulder     
2440 Leverantörsskulder 0,00 0,00 0,00 

2990 Interimsskulder 0,00 0,00 0,00 

     
SUMMA EGET KAPITAL, SKULDER -1 959 843,02 691 569,65 -1 268 273,37 

     
ÅRETS RESULTAT 0,00 0,00 0,00 
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KOMMITS verksamhetsplan år 2017-2018 

 
KOMMITS kommer att under verksamhetsår 2017 - 2018 bedriva följande verksamheter: 
 

 Arbeta för att infria föreningens affärsidé ”KOMMITS mötesplatsen för kommunala IT frågor” 
 

 3-dagars konferens i slutet av april – början av maj. 
 

 Genomföra minst en 1-dagars konferens riktat mot specifika områden. 
 

 Arbeta för att genomföra ytterligare aktiviteter för våra medlemmar under året. 
 

 KOMMITS har för avsikt att ge ut 4 nummer av medlemstidningen.  
 

 KommITS kommer att upprätthålla föreningens internationella kontakter med sina  
vänföreningar samt LOLA.  

  

 KOMMITS kommer att dela ut ett resestipendium till årets IT-personlighet från en medlemskommun i samband 
med vårkonferensen 2017. Stipendiet är en resa till en av våra vänföreningars årliga konferens.  

 

 KOMMITS kommer att fortsätta utveckla kontakten med SKL, Sambruk, SSNF och andra organisationer med 
gemensamma syften som KOMMITS. 

 

 KOMMITS kommer att genomföra omvärldsbevakning bl a genom informella möten med leverantörer inom vårt 
område, möten med andra organisationer och föreningar. 

 

 Styrelsen kommer att träffas vid minst två tillfällen för verksamhetsplanering. I övrigt genomförs styrelsemötena 
via telefonmöte ca en gång i månaden.  

 

 Styrelsen kommer att jobba för att uppnå uppsatt mål att ”KOMMITS ska ha 200 medlemmar 2018”. 
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KOMMITS      

Budget 2017-03-01--2018-02-28      

       

       

Konto Benämning Budget  Utfall  Budget 

  2016/2017  2016/2017  2017/2018 

INTÄKTER      

3010 Medlemsavgifter 338 000,00  336 000,00  336 000,00 

3020 Konferens 100 000,00  -752 448,10  100 000,00 

3740 Öresutjämning 0,00  0,00    

3990 Egna medel 250 000,00  0,00  250 000,00 

SUMMA INTÄKTER 688 000,00  -416 448,10  686 000,00 

       

       

KOSTNADER      

5800 Reskostnader  30 000,00  29 150,00  35 000,00 

5810 Reskostnader övriga 0,00  0,00    

5820 Hotellkostnader  30 000,00  14 328,00  30 000,00 

5870 Internationellt/Lola 150 000,00  144 002,01  160 000,00 

5880 Representation/Besök internationellt 10 000,00  3 401,60  10 000,00 

5915 Hemsida/IT 17 000,00  16 555,00  20 000,00 

6150 Trycksaker/Kopiering 10 000,00  0,00  10 000,00 

6211 Telefonmöten 5 000,00  1 266,44  3 000,00 

6250 Porto/Postens avgifter 5 000,00  0,00  5 000,00 

6310 Företagsförsäkringar 1 000,00  1 020,00  1 000,00 

6430 Möteskostnader/Lokaler m m 14 000,00  10 048,00  12 000,00 

6530 Redovisningstjänster 20 000,00  19 036,00  20 000,00 

6570 Bankkostnader 2 000,00  5 366,00  6 000,00 

6590 EU-projekt 250 000,00  0,00  250 000,00 

6990 Diverse övriga kostnader 25 000,00  10 419,00  15 000,00 

6992 Medlemsaktivitet 50 000,00  0,00  50 000,00 

6997 Stipendium 9 000,00  0,00  9 000,00 

6998 Projektplanering/Studieresa 60 000,00  20 529,50  50 000,00 

SUMMA KOSTNADER 688 000,00  275 121,55  686 000,00 

       

8300 Ränteintäkter 0,00  0,00  0,00 

       

RESULTAT 0,00  -691 569,65  686 000,00 
 


