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KommITS Verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2018/2019
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Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse:
Allmänt
Under verksamhetsåret har föreningen haft två konferenser, KommITS
Digitaliseringsdagar 2018 som genomfördes på Hotell Skansen Båstad den 23-25 april
och “KommITS Teknikdagar” som genomfördes den 18-29 september på WTC i
Stockholm.
Medlemsantalet har under verksamhetsåret varit 179 kommuner. En ökning med 4
medlemmar. 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.
Under verksamhetsåret har föreningens styrelse planerat och genomfört
konferenserna med hjälp av företaget Kraftkällan och Inge Hansson, Ardline.
Föreningens styrelse sköter kansli, ekonomi och administration av KommITS
webbsida, www.kommits.se.
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, Västerås stad
Ann Charlotte Nordström, SKL
Roger Nilsson, Ystads kommun
Marie Fryklöf, Östersunds kommun
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Styrelsearbetet
Styrelsen har haft 10 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 och håller kontakten med våra vänföreningar
och samarbetsorganisationen LOLA. Föreningen har representerats av rådet i
samband med LOLA:s arbetsmöten.
Leverantörsråd som ansvarar för föreningens kontakter med leverantörer inför
våra konferenser.
Avtalsgrupp som arbetat med bl a avtalet med vår partner Kraftkällan och Inge
Hansson, Ardline.

Konferenser
KommITS Digitaliseringsdagar 2018 genomfördes den 23-25 april på Hotell Skansen i
Båstad.
KommITS Digitaliseringsdagar 2018 slog nästan rekord än en gång, både i antalet
deltagare samt utställare. Vi hade perfekta lokaler på Bjärehalvön med utsikt över
centercourten på tennisstadion. Vi hade Sveriges nyutnämnda CDO på plats, Åsa
Zetterberg som förklarade hur Sverige skulle lyckas genom att digitalisera våra
verksamheter. Den lika aktuella Bengt Kjellson som då hade ansvaret för att forma
regeringens nya myndighet för digital förvaltning höll också ett intressant föredrag om
sitt arbete. Näringslivet var också där och föreläste, bla var Sveriges elbil Uniti på
besök, dock bara på bild men det är inspirerande att få höra hur ett ungt företag
tänker när digitaliseringens möjligheter inte möter några redan invanda mönster.
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Moderatorn Hasse Olsson höll i taktpinnen på ett föredömligt sätt.
Vi hade även en tatuerare på plats för att implantera rfid-chip i händer på de som ville,
det var en hel del som passade på att förbereda sig inför det nyckellösa samhället.
Några andra föreläsare var bla. Ari Riabacke, Christina Stielli, Bo Dahlbom, Jonas
Björkman samt Per Samuelsson, VD på Cisco.
I samband med konferensen hölls föreningens årsmöte.
Som brukligt är på KommITS Digitaliseringsdagar, så delades KommITS årliga priser ut
till Årets IT-person, Årets Digitaliseringsprojekt och årets IT-partner.
Här är pristagarna:
Årets IT-person 2018
Motivering:
För hela Sverige har årets IT-person visat upp ett engagemang och en tillgänglighet när
hen guidat medborgarna och fiberföreningarna runt om i den snåriga bidrags- och
tillståndsbyråkratin. Honnörsord som ”Alltid hjälpsam” och "har alltid haft svar" är
vanliga kring årets IT-personlighet.
Hen har tagit med sina erfarenheter i dialogen med myndigheterna för att få fram
största möjliga nytta för alla parter, inte minst som kommunernas representant i
Sjunet upphandlingen.
Pristagare: Johannes Adolfsson
Årets Digitaliseringsprojekt 2018
Motivering:
Nya lösningar med små resurser.
Pristagaren visar på innovationskraft genom stor nyfikenhet genomföra och driva
projekt med stor inverkan trots att man är en liten kommen.
Som exempel kan nämnas, serverhallsoptimering, användarhantering och projekt
inom e-hälsa.
Pristagare: Båstads Kommun
Årets Partner 2018
Motivering:
Pristagaren är en av våra trognaste partner vilken varit med i olika skepnader ända
från början av KommITs historia.
De är en av de verkliga pionjärerna inom
IT och Digitalisering av Offentlig sektor.
Alla kommuner har eller har haft någon form av relation till årets pristagare.
Pristagare: Tieto
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KommITS Teknikdagar 2018
KommITS Teknikdagar 2018 arrangerades 18-29 september på WTC i Stockholm.
Temat var: “Artificiell intelligens och automatisering som lösning på kommunala
utmaningar”.
Mycket fokus riktas idag på att effektivisera offentlig förvaltning genom tillämpning av
lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI) och/eller automatiserade, IT-baserade
system, s k robotiserad processautomation –RPA. Kommunernas krav på
effektivisering och att färre skall göra mer med mindre resurser, kräver att vi ser över
våra arbetssätt och hur vi nyttjar teknikens möjligheter. Robotisering är ett sätt att få
bort monotona upprepande arbetsmoment som lätt kan utföras av automatiserade
processer.
En fortsättning på detta, med hjälp av AI (Artificiell Intelligens) gör att man i
framtiden kan utveckla ännu mer avancerade tjänster med hjälp av smarta
sensorer (IoT) och genom användning av öppen data som resurskälla skapa smarta
robotar eller bot, som det populärt kallas. Genom robotiseringen kan kommunens
viktigaste resurs, medarbetaren, åter fokusera på värdeskapande arbetsuppgifter.
Vi lever i en värld med stort digitalt beroende. Hotbilden utvecklas och förändras.
Många aktiviteter sker parallellt där dataskyddsreformen, säkerhetsskyddet och
NIS är några exempel. Sakernas internet (IoT) och välfärdsteknik ställer nya och
större krav på risk och sårbarhetsanalyser, digitala kommunikationer och
degemensamma förutsättningarna, arkitekturen. Hur ska vi digitalisera,
automatisera och samtidigt hantera gapet mellan hot och skydd och hålla koll på
samhällets förtroende, dina användare och organisationens information.
Både offentliga och privata organisationer har genom de senaste decennierna
uppnått effektiviseringar, kvalitetsförbättringar och värdeökning med hjälp av lean,
ITIL och andra processoptimeringsverktyg. Processautomatisering är en naturlig
förlängning av processoptimering i en mer digital värld. Genom att ha kartlagda och
effektiva processer är det möjligt att automatisera hela eller delar av processen.
IT-avdelningarna på våra kommuner har kartlagt och har många effektiva
processer. Men hur ska vi ta nästa steg och automatisera dessa processer och
leverera IT-tjänster utan handpåläggning till våra verksamheter.
Vilka processer vill vi se automatiserade inom IT?
- Identitet och behörighetshantering
- Hantering av tjänster i molnet
- Inventering och licenshantering
- Övervakning och automatiska proaktiva åtgärder
- Automatisk resursoptimering
Detta och mycket mer var fokus för KommITS teknikdagar 2018.
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Sammanlagt närmare ett 100-tal deltagare var på plats, från både kommuner och
leverantörer. Alla deltagare var mycket nöjda efter konferensen och vill gärna att
det skall bli KommITS Teknikdagar även 2019.

Leverantörsaktiviteter 2018-2019
KommITS-styrelsen 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 leverantörerna är väldigt engagerad i den kommunala sektorn och
gärna lyssnar på våra önskemål.
Träffar med SKL 2018-2019
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 arbete under verksamhetsåret
Internationellt utbyte
KommITS har sedan flera år ett utbyte med systerföreningar i utlandet och är medlem i
en världsomspännande förening som heter LOLA -Linked Organisation Local
Authorities. Följande är medlemmar I LOLA:
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-ICT-OR – Belgien (The Flemish ICT Organisation, www.v-ict-or.be)
LOLA – Linked Organisations of Local Authorities, www.lola-online.org
MAV Technology – Australien
Dessa föreningar är nationella intresseföreningar för folk som jobbar inom kommunal
IT-verksamhet. KommITS bjuder in LOLA-medlemmarna till Digitaliseringsdagarna. Det
står klart att vi arbetar med ungefär samma frågor i samtliga länder och vi lär av
varandra.
LOLA-arbetet 2019
Årets LOLA-arbete inleddes med att delar av styrelsen åkte till Geelong, en liten stad
utanför Melbourne. På det årliga LOLA-mötet presenterades de olika ländernas läge i
digitaliseringsarbetet samt det diskuterades om samverkansprojekt. En av frågorna
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som beslöts var att sätta upp en samverkansportal, vilket blev Microsoft Teams.
Kostnaderna för att besöka varandras konferenser diskuterades också. Beslutet blev
att värdlandet för årets LOLA-konferens (rullande schema) betalar för 2 deltagare från
varje organisation/land. Om vi deltar på varandras konferenser utöver det bekostar
respektive organisation konferensavgift/uppehälle själva såvida inte länderna emellan
kommer överens om annat.
Utvecklingen av Infobase (NZs system för systeminventering) diskuterades också.
KommITS var intresserad, men andra intressen i Sverige hann före, vilket nu innebär
att KommITS ställer sig utanför detta samarbete.
Principer för samarbete och framtagning av ett gemensamt förhållningssätt
diskuterades. Olika länders sådana principer sammanställdes och presenterades
vidare i ett Skype-möte i augusti. LOLAS principer kommer fortsätta att diskuteras vid
LOLA-mötet i Visby i maj 2019.
Ett beslut i frågan ifall LOLA ska ha ett Teknikerstipendium och ett utbytesprogram har
ännu inte tagits. Frågan lär komma upp på dagordningen på mötet i Visby.
I november var delar av styrelsen i Edinburgh tillsammans med resestipendiaten, årets
IT-person, Johannes Adolfsson från Borås stad. (se KommITS-tidningen nr1 2019).
Under denna endagarskonferens beslöts det att det skulle vara ett ”ledarskapsforum”
gällande jämställt ledarskap på KommITS Digitaliseringsdagar i Visby. Storbritannien är
oerhört intresserade av den svenska modellen gällande jämställhet och ledarskap
inom IT.
Reseberättelse MAV –Geelong, Australien, mars 2018.
2018-års LOLA-konferens var i Geelong Australien. Mars månad där innebar
sensommar/tidig höst. Då Australien och MAV är de senast tillkomna medlemmen i
LOLA så var det deras första värdskap, vilket de skötte med glans. Konferensen var på
en arena där Cats- Geelongs Australiensiskfotbollslag hade sin hemmaplan.
Australiensisk fotboll skiljer sig mot vanlig fotboll genom att det är en kombination av
Rugby och Fotboll fast lite tuffare.
Det var en tredagarskonferens började med omvärldsbevakning med talare från USA
(DA-Vinci-institutet och en tidigare rådgivare till Presiden Clinton). Sedan var det egna
erfarenheter från kommunerna i Victoria, Södra Australien. Där har man kommit långt
inom digitaliseringen. Två framgångsfaktorer som vi tog med oss var:
1. Ha en tydlig plan på vad man vill uppnå. Beskriv - var är du nu - vart vill du
komma - vad är hindren att komma dit - vilka möjligheter finns det att komma
framåt - finansiering och medborgardialog. Ha en strategi som alla inom
kommunen förstår.
2. Problemlösning. Håll isär symtomen på problemet och gå på orsaken till att
problemet i första hand uppkommer samt när man ska hitta lösningen på
problemet, kolla av vilka lösningar som passar er organisation, testa av, gör
avgränsningar och sedan rulla ut problemet. Gå INTE på en specifik produkt för
att lösa ett symptom, som man vanligen gör.
Vidare har man breda samarbeten med högskola/universitet, där Hackaton och öppen
data är grundingredienserna. Öppen Data har rönt många framgångsfaktorer i
Australien.
Fritt Wifi utomhus finns i de flesta kommuner/städer. En effekt av detta är att man har
funnit att i utsatta delar av städerna med social oro, har oron blivit märkbart lägre vid
utbyggnad. Man använder lycktstolpar som bärare.
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Sista dagen var mer workshops där olika företag stod som världar och där även några
studiebesök gjordes i Geelongs Science-park. Där visades det upp det senaste i
forskningen när det gällde AI och robotar. Intensiva men intressanta och roliga dagar.
Australien ligger långt frame när det gäller digitalisering, där finns mycket att lära.
Rapport från Socitmkonferensen
Socitms konferens genomfördes i Edinburgh. På plats i Skottland var också det mesta
fokus på de skottska förutsättningar och med skottar som inspiratörer och spridare av
kunskap.
Det är som vanligt slående hur lika utmaningarna är och att det i stor utsträckning
finns erfarenheter och kunskap att hämta. Ett huvudfokus på konferensen var
införande av agila metoder och kulturförändringar kopplat till detta. Ett annat
handlade om AI och annan starkt förändrande teknik och vilka nya krav det för med
sig.
Delegationen från Kommits bestod av stipendiaten, Johannes Adolfsson, Borås
Kommun, Christian Bonfré, Roger Nilsson och Jörgen Sandström. Johannes fick
möjligheten att presentera sitt bredbandsprojekt med mycket god respons. Övriga
svenska deltagare fick möjligheten att medverka i paneler och diskussoner i
programmet.
Konferensen var utmärkt genomförd och innehållet var träffsäkert och nyttigt, särskilt
de svenska framförandena😉

För styrelsen april 2019
Anette Knutsson
Sekreterare
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Bilaga 1
Medlemsförteckning 2019-02-28
Ale kommun

Halmstads kommun

Lomma kommun

Alingsås kommun

Haninge kommun

Ludvika kommun

Avesta kommun

Hedemora kommun

Luleå kommun

Arvika kommun

Hjo kommun

Lunds kommun

Bengtsfors

Hofors kommun

Lysekils kommun

Bjuvs kommun

Huddinge kommun

Malmö stad

Bodens kommun

Hudiksvalls kommun

Malung-Sälens kommun

Bollebygds kommun

Hultsfreds kommun

Markaryds kommun

Bollnäs kommun

Hylte kommun

Marks kommun

Borlänge kommun

Håbo kommun

Melleruds kommun

Borås kommun

Höganäs kommun

Motala kommun

Burlövs kommun

Höglandets kommunalförbund

Munkedals kommun

Båstads kommun

Järfälla kommun

Mölndals kommun

Danderyds kommun

Kalmar kommun

Nacka kommun

Degerfors kommun

Karlshamn kommun

Nora kommun

Ekerö kommun

Karlskrona kommun

Norbergs kommun

Emmaboda kommun

Karlskoga kommun

Norrköpings kommun

Enköpings kommun

Karlstads kommun

Norrtälje kommun

Eslövs kommun

Katrineholms kommun

Nybro kommun

Essunga kommun

Kinda

Nykvarns kommun

Fagersta kommun

Klippans kommun

Nyköpings kommun

Falkenbergs kommun

Kommunförbundet ITSAM

Nynäshamns kommun

Falköpings kommun

Kommunförbundet Södra Hälsingland

Nässjö kommun

Falu kommun

Kommunförbundet Skåne

Ockelbo kommun

Finspång

Kramfors kommun

Olofström kommun

Flen

Kristinehamns kommun

Orust kommun

Färgelanda

Knivsta kommun

Osby kommun

Gagnefs kommun

Krokoms kommun

Ovanåkers kommun

Gislaveds kommun

Kungsbacka kommun

Oxelösund kommun

Gnosjö kommun

Kungälvs kommun

Partille kommun

Gotlands kommun

Kävlinge kommun

Perstorps kommun

Grums kommun

Laholms kommun

Piteå kommun

Götene kommun

Leksands kommun

Regionförbundet i Kalmar län

Göteborgs kommun

Lerums kommun

Sala kommun

GöLiSka kommunalförbund

Lessebo kommun

Sandvikens kommun

Gävle kommun

Lidköpings kommun

Sigtuna kommun

Hagfors kommun

Ljusdals kommun

Simrishamns kommun

Sjöbo Kommun

Ulricehamns kommun

Skellefteå kommun

Umeå kommun

Skara Kommun

Unikom IT kommuner Skåne AB

SKL

Upplands Väsby kommun

Skurups kommun

Upplands-Bro kommun

Skövde kommun

Uppvidinge kommun

Smedjebacken

Vadstena kommun

Sollefteå kommun

Vallentuna kommun

Sollentuna kommun

Varbergs kommun

Staffanstorp

Vaxholms stad

Stenungsunds kommun

Vellinge kommun

Strömstads kommun

Vetlanda kommun

Sundbybergs Stad

Vårgårda kommun

Sundsvalls kommun

Vänersborgs kommun

Svalövs kommun

Vännäs kommun

Svedala kommun

Värmdö kommun

Svenljunga kommun

Värnamo kommun

Säffle Kommun

Västerås

Säters kommun

Växjö kommun

Sävsjö kommun

Ystads kommun

Söderhamns kommun

Åre kommun

Södertälje kommun

Åmåls kommun

Sambo/Sölvesborg

Årjängs kommun

Tanums kommun

Älvkarleby kommun

Tidaholms kommun

Ängelholms kommun

Tierps Kommun

Örebro kommun IT-avdelningen

Timrå Kommun

Örkelljunga kommun

Tingsryds kommun

Örnsköldsviks kommun

Tommelilla kommun

Östhammars kommun

Tranås kommun

Öståkers kommun

Trelleborgs kommun

Östersunds kommun

Trollhättans kommun
Trosa Kommun
Tyresö kommun
Täby Kommun
Töreboda kommun
Uddevalla kommun
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KOMMITS
RESULTATRAPPORT 2019-02-28
Konto Benämning

Resultat
2019-02-28

Budget
2018/2019

INTÄKTER
3010 Medlemsavgifter
3020 Konferens
3740 Öresutjämning
3990 Egna medel
SUMMA INTÄKTER

358 000,00
468 374,00
-0,16
0,00
826 373,84

340 000,00
80 000,00
0,00
250 000,00
670 000,00

-29 877,00
0,00
-15 117,84
-60 922,53
0,00
-26 320,00
0,00
-126,50
-4 530,00
-876,00
-5 205,00
-22 120,00
-912,00
0,00
-17 817,00
0,00
-5 427,00
-61 153,10
-250 403,97

-35 000,00
0,00
-30 000,00
-120 000,00
-10 000,00
-20 000,00
-10 000,00
-3 000,00
-5 000,00
-1 000,00
-12 000,00
-20 000,00
-5 000,00
-250 000,00
-20 000,00
-50 000,00
-9 000,00
-70 000,00
-670 000,00

0,00
575 969,87
0,00

0,00

KOSTNADER
5800 Reskostnader
5810 Reskostnader övriga
5820 Hotellkostnader
5870 Internationellt/Lola
5880 Representation/Besök internationellt
5915 Hemsida/IT
6150 Trycksaker/Kopiering
6211 Telefonmöten
6250 Porto/Postens avgifter
6310 Företagsförsäkringar
6430 Möteskostnader/Lokaler m m
6530 Redovisningstjänster
6570 Bankkostnader
6590 EU-projekt
6990 Diverse övriga kostnader
6992 Medlemsaktivitet
6997 Stipendium
6998 Projektplanering/Studieresa
SUMMA KOSTNADER
8300 Ränteintäkter
8999 Redovisat resultat
ÅRETS RESULTAT

0,00
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KOMMITS
BALANSRAPPORT 2019-02-28

Konto

Benämning

TILLGÅNGAR
1510
Kundfordringar
1790
Interimsfordringar
1920
Postgiro
1930
Checkräkningskonto
1940
Sparkonto
SUMMA TILLGÅNGAR

Ing balans
2018-02-28

Perioden

Utg balans
2019-02-28

0,00
0,00
0,00
4 875,91
1 362 118,58
1 366 994,49

0,00
0,00
0,00
2 909,87
571 060,00
573 969,87

2 000,00
0,00
0,00
7 785,78
1 933 178,58
1 942 964,36

-756 374,22
592 848,53
-1 203 468,80
-1 366 994,49

0,00
0,00
0,00
0,00

-756 374,22
592 848,53
-1 203 468,80
-1 366 994,49

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1 366 994,49

0,00

-1 366 994,49

0,00

573 969,87

575 969,87

EGET KAPITAL, SKULDER
Eget kapital
2083
Eget kapital
2098
Vinst/förlust fg år
2099
Redovisat resultat
Eget kapital
Skulder
2440
2990

Leverantörsskulder
Interimsskulder

SUMMA EGET KAPITAL, SKULDER
ÅRETS RESULTAT

Bilaga 4

KOMMITS verksamhetsplan år 2019-2020
KOMMITS kommer att under verksamhetsår 2019 - 2020 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 2019. 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
2020”.

Bilaga 5
BUDGET 2019-03--01—2020-02-29

Konto

Benämning

Budget

Utfall

Budget

2018/2019

2018/2019

2019/2020

340 000,00
80 000,00
0,00
250 000,00

358 000,00
468 374,00
-0,16
0,00

350 000,00

670 000,00

826 373,84

600 000,00

35 000,00
0,00
30 000,00
120 000,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
3 000,00
5 000,00
1 000,00
12 000,00
20 000,00
5 000,00
250 000,00
20 000,00
50 000,00
9 000,00
70 000,00

29 877,00
0,00
15 117,84
60 922,53
0,00
26 320,00
0,00
126,50
4 530,00
876,00
5 205,00
22 120,00
912,00
0,00
17 817,00
0,00
5 427,00
61 153,10

30 000,00
20 000,00
60 000,00
20 000,00
30 000,00
5 000,00
200,00
20 000,00
1 000,00
10 000,00
23 000,00
2 000,00
250 000,00
20 000,00
42 800,00
6 000,00
60 000,00

670 000,00

250 403,97

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575 969,87

0,00

INTÄKTER

3010
3020
3740
3990

Medlemsavgifter
Konferens
Öresutjämning
Egna medel

SUMMA INTÄKTER

250 000,00

KOSTNADER

5800
5810
5820
5870
5880
5915
6150
6211
6250
6310
6430
6530
6570
6590
6990
6992
6997
6998

Reskostnader
Reskostnader övriga
Hotellkostnader
Internationellt/Lola
Representation/Besök internationellt
Hemsida/IT
Trycksaker/Kopiering
Telefonmöten
Porto/Postens avgifter
Företagsförsäkringar
Möteskostnader/Lokaler m m
Redovisningstjänster
Bankkostnader
EU-projekt
Diverse övriga kostnader
Medlemsaktivitet
Stipendium
Projektplanering/Studieresa

SUMMA KOSTNADER

8300

Ränteintäkter

RESULTAT

