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VD har ordet
Verksamhetsåret 2019/2020 blev ett märkligt och minnesvärt 
år. Det var året då en pandemi fick sitt fäste i världen och då jag 
från ena dagen till den andra bad mina medarbetare gå hem och 
arbeta på distans under en tid framöver. En tid som visade sig 
bli betydligt längre än vi kunde ana och som vi fortfarande inte 
sett slutet av. Med stolthet och viss förundran kunde jag se hur 
den nya arbetssituationen snabbt satte sig och hela teamet har 
under den här perioden arbetat hårdare än någonsin.

Men det här året var inte bara en pandemi, det var också ett år 
fyllt av arbetsglädje och framåtanda. Vi stänger böckerna med 
en omsättning och ett fakturaflöde som överträffar både våra 
prognoser och högt ställda förväntningar med stor marginal. 
Något som har blivit möjligt tack vare ett fint samarbete mellan 
Sinfras medarbetare, medlemmar och leverantörer.

Nu ser jag fram emot att fortsätta vårt arbete för att utveckla och 
effektivisera organisationen ytterligare. Vi har många spännande 
projekt och idéer som ligger i startgroparna och som kommer 
konkretiseras och sjösättas under det kommande året. 

Tony Doganson 
VD
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Ingen kan lösa omställningen till ett hållbart samhälle på egen 
hand. Därför behöver vi samarbeta med och inkludera andra 
aktörer för att tillsammans åstadkomma framsteg. I vårt fall 
är våra medlemmar våra viktigaste intressenter, som i många 
fall värdesätter både hållbarhetskrav i upphandlingarna men 
också att ramavtalsleverantörerna följs upp. Därtill kommer att 
omställningen till ett hållbart samhälle också innebär ett ökat 
behov av ny teknik, nya lösningar och nya ramavtalsområden 
för våra medlemmar, vilket ger oss på Sinfra en viktig uppgift 
att möta. Under verksamhetsåret har vi därför beslutat om 
nya hållbarhetsmål med konkreta aktiviteter för att vara den 

inköpscentral som levererar de bästa hållbara avtalen. Det 
inkluderar att ställa tydliga och utmanande hållbarhetskrav på 
leverantörer, som också följs upp under avtalsperioden, samt 
att främja cirkularitet, klimatsmarta produkter, tjänster och 
tekniklösningar. 

Sedan många år vi ett ISO 14001-certifikat för vårt miljöarbete. 
Vi har integrerat vårt miljö- och hållbarhetsarbete i vår ordinarie 
verksamhet, vilket innebär att hållbarhetsarbetet är en naturlig 
och stark del i både våra processer, riktlinjer, uppföljningar och 
ambitioner för framtiden. 

Hållbarhet i allt vi gör
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Utvärderingar och revisioner
Sinfras självutvärderingsenkät för våra ramavtalsleverantörer 
skickades ut för femte året i rad under 2019/2020. 
Hållbarhetsutvärderingen är en värdemätare som ger 
ramavtalsleverantören möjlighet att följa sin egen trendutveckling 
jämfört med tidigare år samt en jämförelse med alla 
ramavtalsleverantörers snittvärde. Verktyget gör att vi kan 
följa förbättringar över tid, samt ha en öppen dialog kring 
hållbarhetsarbetet med våra ramavtalsleverantörer. 

Numera finns ramavtalsleverantörernas hållbarhetsindex 
tillgängligt direkt i vår medlemsportal för att möjliggöra en 

enkel jämförelse mellan ramavtalsleverantörerna baserat på 
hållbarhetsarbetet.

Under verksamhetsåret har vi ytterligare stärkt vårt arbetssätt för 
att följa upp våra ramavtalsleverantörers hållbarhetsarbete. Nytt 
för i år är att vi testat och utvecklat metoder för att genomföra 
leverantörsrevisioner. Revisionerna har inneburit att vi intervjuat 
nyckelpersoner och företrädare från leverantörerna och 
kontrollerat genom stickprov att leverantören håller vad man lovar 
baserat på svar i hållbarhetsutvärderingen samt att man efterlever 
uppförandekoden.  
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Ett nytt sätt att leva
Andra halvan av verksamhetsåret 2019/2020 var ingenting sig likt. Spridningen 
av covid-19 gjorde att vi alla var tvungna att radikalt ändra sättet vi levde och 
arbetade. På Sinfra innebar det att vi inte längre var på kontoret. Hemmet 
blev, över en natt, vår arbetsplats och när det sakta började framgå att den 
här nya situationen inte skulle bli något kortvarigt, var det dags att tänka på 
en långsiktigt fungerande arbetsmiljö. Skärmar, skrivbordsstolar och andra 
kontorshjälpmedel skickades hem till medarbetarna. Arbetsmiljön och 
medarbetarnas hälsa är alltid högt prioriterat på Sinfra och nu ställdes det på 
sin spets. 

Veckovisa rapporter till Energimyndigheten

I ett större perspektiv blev Sinfra ombedda av Energimyndigheten, att veckovis 
rapportera hur pandemin påverkade våra ramavtalsleverantörer. Vi påbörjade 
denna rapportering i mars och fortsatte kontinuerligt ända fram till midsommar. 
Då avgjorde vi att situationen var så pass stabil att det inte längre kändes 
nödvändigt och våra leverantörer hade då inte heller några avvikelser att 
rapportera. När situationen var som mest kritisk var det främst förseningar 
i leveranser som rapporterades. Detta berodde delvis på problem vid 
internationella leveranser eftersom många länder stängde sina gränser under 
den här tiden. En annan aspekt var att produktionen försenades på grund av en 
hög grad av sjukfrånvaro på fabrikerna.

Nu ser vi en oviss höst och vinter framför oss då vi inte vet hur pandemin 
kommer utvecklas. Liksom andra företag och organisationer är vi noga med att 
uppdatera oss på de rekommendationer och riktlinjer som kommuniceras ut av 
både politiker och experter. En självklarhet och nödvändighet för att vi ska ta oss 
ur detta på bästa möjliga sätt.
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Växande organisation
Sinfras stora tillväxt gällande antalet medlemmar och avrop 
medförde att även organisationen behöver växa. I syfte att 
bredda verksamheten, samt avlasta och nischa de befintliga 
kategorierna, togs ett strategiskt beslut att implementera en helt ny 
upphandlingskategori. 

Den nya kategorin innefattar Tjänster & Konsulter och har under 
verksamhetsåret gjort flera större upphandlingar. Särskilt viktiga är 
upphandlingarna som innefattar miljö- och teknikkonsulter samt 
managementkonsulter. Två områden som sedan länge efterfrågats av 
våra medlemmar och där vi nu har avtal med många kompetenta och 
hållbara leverantörer. 

Liksom de övriga tre kategorierna består kategoriteamet av en 
strategisk och en taktisk upphandlare, vilka har nyrekryterats under 
verksamhetsåret. 

Totalt har Sinfra nu åtta upphandlare fördelat på fyra kategorier. 
Utöver detta finns det en stabsfunktion där hållbarhet, 
kommunikation och verksamhetsutveckling ingår samt en 
ekonomiavdelning. Ett flertal rekryteringar har gjorts under året 
och vi ser efterhand hur organisationen sätter sig och rutiner och 
samarbetsformer kommer på plats.

7



Omsättningen  
fortsätter att öka 
Under verksamhetsåret har vi kunnat se en rejäl ökning av omsättning 
och fakturering jämfört med föregående verksamhetsår. Med en väl 
tilltagen omsättningsbudget hade vi varken vågat tro eller hoppas 
att vi skulle klara den med så god marginal. Orsaken till detta kan vi 
främst härleda till två stora förändringar som har genomförts under 
året – breddning av utbudet på ramavtalsområden samt fokus på 
kommunikation och information till våra befintliga och nytillkomna 
medlemmar. Från att traditionellt ha varit en upphandlingscentral för 
produkter och tjänster för fjärrvärme har vi nu fyra olika kategorier – 
Värme & Kyla, Vatten & Avlopp, El & Fiber samt Tjänster & Konsulter. 
Det har gjort att både antalet ramavtalsområden och antalet 
medlemmar har ökat avsevärt. 

Återbäring och sänkt kickback

Som ekonomisk förening finns Sinfra till för medlemmarna och vi 
ska inte bygga upp någon större ekonomisk reserv eller gå med 
betydande vinst. När vi nu har haft en så stor omsättningsökning 
ska det överskjutande resultatet gå tillbaka till medlemmarna. Det 
betyder att vi, för andra året i rad, kan ge en betydande återbäring till 
de medlemmar som har avropat på våra ramavtal under året.

Vi har också möjlighet att genomföra en sänkning av kickbacken inför 
räkenskapsåret 2020/2021. Från att tidigare ha legat på 2 %, kommer 
nu alla avtal som tecknas framöver omfattas av en kickback på 1,6 %. 
En välkommen sänkning för våra medlemmar och i linje med våra mål 
och planer för kommande verksamhetsår.
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Förvaltningsberättelse
Koncernen
Koncernen omfattar moderföreningen Sinfra, Svensk Inköpscentral 
för Infrastruktur Ekonomisk Förening samt det helägda dotterbolaget 
Fjärrvärmeutveckling FVUab (Org nr: 556302-7530), som under innevarande 
verksamhetsår inte bedrivit någon verksamhet.

Moderföretaget
Tillströmningen av nya medlemmar är fortsatt hög, medlemsantalet uppgick 
vid verksamhetsårets utgång till 366 (235). Detta är både roligt, hedrande och 
samtidigt ett bevis på att Sinfra tillhandahåller ett mervärde till medlemmarna 
via ramavtalen. 
Omsättningen för verksamhetsåret uppgår till 1 639 MSEK, vilket är en 
ökning med ca 60% jämfört med föregående år. Denna omfattande ökning 
har överträffat både våra prognoser och högt ställda förväntningar och är ett 
resultat av ökat fokus på kommunikation med medlemmarna samt breddning 
av Sinfras utbud av ramavtalsområden. Det medför också att Sinfra, precis 
som föregående räkenskapsår, får möjlighet att ge förslag på återbäring till 
medlemmarna på stämman. 
Hållbarhet är fortsatt viktigt för både Sinfra och medlemmarna, vilket 
genomsyrar alla upphandlingar och övrig verksamhet. Som komplement till 
Sinfras hållbarhetsenkäter, som leverantörerna själva fyller i gällande sin 
verksamhet, har Sinfra under verksamhetsåret även börjat utföra grundliga 
leverantörsrevisioner med fokus på hållbarhet. 
För att säkerställa och upprätthålla lagefterlevnaden har Sinfra under 
verksamhetsåret arbetat tätt tillsammans med en jurist. På så sätt har Sinfra 
säkrat att upphandlingar och övrig verksamhet följer de lagar och regelverk som 
föreningen har att förhålla sig till.
Centralt i mångas verksamhet under detta räkenskapsår har varit den pågående 
pandemin. Så har fallet även varit för Sinfra. Medarbetarna har därför arbetat 
på distans för att bidra till att minska risken för smittspridning. Detta har dock på 
inget sätt påverkat produktiviteten negativt utan man kan snarare se en ökning 

av engagemanget under perioden. Sinfra bidrog under våren med veckovisa 
rapporter om hur pandemin påverkade produktion och leveransflöden för våra 
ramavtalsleverantörer. Rapporten skickades över till Energimyndigheten samt 
genom våra egna kanaler till medlemmar och andra intressenter.
Sinfra har breddat sitt utbud med verksamhetsområdet Tjänster & Konsulter. 
Efterfrågan att ta fram ramavtal inom detta område har varit stor från 
medlemmarna och under verksamhetsåret har ett flertal upphandlingar 
genomförts.

Personal
Under verksamhetsåret har Sinfra utökat med ytterligare en kategori – Tjänster 
& Konsulter - vilket har medfört att två nya upphandlare har anställts. Utöver 
det har en Kommunikationsansvarig samt en Ekonomiassistent anställts. Dessa 
ersätter två medarbetare som har slutat i och med pensionsavgång respektive 
uppsägning.

Framtiden
Sinfra står inför ett spännande verksamhetsår då den kategoribaserade 
organisationen ska sätta sig och rutiner och processer ska arbetas in för att på 
bästa sätt möta det ökade intresset från medlemmarna. Fokus kommer ligga 
på att förstå medlemsbehovet och anpassa utbudet av ramavtalsområden 
efter det som medlemmarna eftersöker, vilket kommer ske med hjälp av ökad 
kommunikation och dialog. En viktig del i det arbetet är de kategoriteam 
som kommer sättas ihop under det kommande verksamhetsåret. I varje 
team ingår Sinfras upphandlare samt 4-5 stycken medlemsrepresentanter. 
Teamen träffas ett par gånger per år för att diskutera behov, reflektioner och 
förbättringsområden för Sinfras ramavtalsområden och verksamhet.
En ökad omsättning medför att Sinfra har möjlighet att ytterligare sänka 
kickbacken. Från och med det kommande verksamhetsåret kommer alla nya 
avtal ha en kickback på 1,6 % vilket är en sänkning med 0,4 procentenheter.
Stort fokus kommer ligga på det nystartade projektet FakturaDirekt, vilket 
kommer möjliggöra för leverantörerna att fakturera medlemmarna direkt 
utan att fakturan passerar Sinfra. Med ca 115 000 hanterade fakturor under 
verksamhetsåret 2019/2020, vilket är en ökning med ca 50 % från föregående 
verksamhetsår, så är det en nödvändighet att göra denna omstrukturering av 
flödet.
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Uppgifter om moderföretaget 

Belopp i KSEK 2015/ 2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/ 2020

Omsättning 478 437 607 293 729 620 969 310 1 638 648

Rörelseresultat -1 529 257 -323 160 309

Resultat före skatt 112 141 144 149 199

Eget Kapital 24 038 24 375 24 630 25 208 25 928

Balansomslutning 82 648 98 551 111 889 150 708 236 153

Likvida medel 13 351 5 850 18 865 17 285 33 850

Antal anställda 9 8 7 10 13

Antal medlemmar 154 178 199 235 366

Likviditet (SEK) 2019/2020 2018/2019
Moderföretag 33 849 686  17 284 986
Koncern 35 053 290 18 399 113

Resultat (SEK) 2019/2020 2018/2019
Moderföretag 136 006 82 207
Koncern 132 705  -48 515
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Styrelsen
   Vice ordförande Ordförande
 Patric Jonsson Torbjörn Swahn Peter Rosenqvist Susanne Malm  
Piteå Energi AB Vimmerby Energi AB Gävle Energi AB LEVA i Lysekil AB

 Göran Thessén Lena af Geijerstam Unger Lars Larsson 
 C4 Energi AB Härnösand Energi AB  

 Ej med på bild:
 Kristina Olofsson, Uddevalla Energi AB
 Ulf Lindqvist, Jämtkraft AB
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Förslag till disposition 
beträffande föreningens vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande 
stående vinstmedel, kronor 13 001 294,81, disponeras enligt följande:

Avsättes till reservfonden  6 800
Balanseras i ny räkning  12 994 495
Summa  13 001 295

Återbäring till medlemmarna föreslås ske med kronor 14 747 835, 
vilket belopp reserverats som skuld i balansräkningen.

Balanserat eget kapital i koncernen
Balanserat resultat  12 872 194
Koncernens vinst  132 705
Avgår: Föreslagen avsättning till annat bundet eget kapital  -6 800
Balanserat resultat inkl årets resultat  12 998 099
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Resultaträkning moderföretaget
2019/ 2020 2018/2019 2017/2018

Nettoomsättning 1 638 552 460 969 309 550 729 005 243
Övriga rörelseintäkter 95 823 - 614 920

1 638 648 283 969 309 550 729 620 163

Rörelsens kostnader
Kostnad sålda varor -1 600 063 909 -942 322 881 -708 518 501
Övriga externa kostnader -9 763 198 -8 611 259 -8 199 107
Personalkostnader -13 694 497 -10 216 817 -13 108 919
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -70 075 -146 706 -116 518
Lämnad återbäring -14 747 835 -7 851 407 -
Rörelseresultat 308 769 160 480 -322 882

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 505 915
Räntekostnader och liknande resultatposter -109 734 -108 275 -38 803
Resultat efter finansiella poster 199 035 52 205 144 230

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner - 96 386 -
Resultat före skatt 199 035 148 591 144 230

Skatt på årets resultat -63 029 -66 384 -79 174

Årets resultat 136 006 82 207 65 056
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