Verksamhetsberättelse
2020/2021

Innehåll
VD har ordet...................................................................3
Hållbarhet i samarbete med medlemmarna..................4
Utvärderingar och revisioner..........................................5
Kategoriteam för ökat medlemsinflytande....................6
Omsättningen fortsätter att öka.....................................7
Förvaltningsberättelse....................................................8
Uppgifter om moderföretaget........................................9
Styrelsen........................................................................10
Förslag till disposition...................................................11
Resultaträkning.............................................................12

VD har ordet
När vi stänger böckerna för verksamhetsåret 2020/2021 kan jag
blicka tillbaka på ett fantastiskt år på många olika sätt. Vi kan se
en stor ökning av både antalet medlemmar, ramavtal och avrop
och vi arbetar hårt för att tillmötesgå de krav och utmaningar
som följer med det.
Mitt viktigaste fokus för Sinfra är, och har varit ända sedan
jag tillträdde som vd för drygt två år sedan, att allt vi gör är
för våra medlemmar. Sinfra har inget egenvärde utan vi finns
endast till för att tillgodose medlemmarnas behov. För att
kunna göra det på bästa sätt är dialogen mellan Sinfra och
medlemmarna av yttersta vikt. Att få ta del av vilka utmaningar
som medlemmarna står inför och hur vi med våra upphandlingar
kan hjälpa dem är både roligt och motiverande. Som en del i
detta arbete har vi satt samman så kallade kategoriteam under
året. Där träffas representanter från medlemsbolagen med våra
upphandlare och diskuterar framtida ramavtalsområden, men
även hållbarhetsarbete och andra aktiviteter som kan underlätta
medlemmarnas dagliga arbete.

kunna ge aktuell information vidare till medlemmarna. Vi hoppas
förstås att marknaden stabiliserar sig snart och i och med det en
återgång till normala leveranstider.

Året har förstås också präglats av pandemin och allt vad har
inneburit för både mina medarbetare och marknaden i stort.
Vi har arbetat på distans under hela perioden, men ser nu fram
emot lättade restriktioner och en möjlighet att ses på kontoret
igen. Mindre roligt har det varit med de leveransförseningar och
prishöjningar på råvaror, som har följt i pandemins fotspår. Mitt
team har haft en löpande dialog med berörda leverantörer för att

Jag vill passa på att tacka både Sinfras medarbetare, medlemmar
och ramavtalsleverantörer för ett gott samarbete under detta
utvecklande och spännande år.
Tony Doganson
VD
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Hållbarhet i samarbete med medlemmarna
Med projektet ”Hållbarhet i upphandling” fortsätter vi att
utveckla vårt hållbarhetsarbete. Det första delprojektet
handlade om att förbättra och precisera hur vi utvärderar
våra ramavtalsleverantörers möjligheter att erbjuda fossilfria
transporter i våra upphandlingar. Detta är en viktig del i Sinfras
arbete för att driva på utvecklingen till ett fossilfritt och hållbart
samhälle. I projektet samarbetade vi bland annat med Fossilfritt
Sverige och Upphandlingsmyndigheten för att nå fram till vår
definition av en fossilfri transport samt hur vi kan utvärdera våra
ramavtalsleverantörers arbete med detta framöver.

Under våren samlade vi några nyckelmedlemmar i ett
hållbarhetsråd för att säkerställa att vår nästa del i projektet är
förankrad i medlemmarnas behov och önskemål. Resultatet av
hållbarhetsrådets workshop ledde till att nästa fokusområde blir
social hållbarhet. Detta projekt kommer att genomföras under
kommande verksamhetsår, där vi ska titta brett och undersöka hur
Sinfra kan utveckla sitt arbete med social hållbarhet i både våra
upphandlingar och i vår leverantörsuppföljning.
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Utvärderingar och revisioner
Sinfra fortsätter arbetet med både hållbarhetsutvärdering och
leverantörsrevisioner för att få en bild över hur det står till med
hållbarhetsarbetet hos ramavtalsleverantörerna.

som generellt har ett lägre betyg på hållbarhetsarbetet jämfört
med befintliga. Jämförelsevis har de nya leverantörerna ett
medelvärde på 3,44 jämfört med 4,05 hos de leverantörer som vi
har haft avtal med under en längre period.

Svarsfrekvensen på årets hållbarhetsutvärdering var mycket
hög (95 %), vilket ger oss ett bra underlag för att ta fram
det hållbarhetsindex som enkäten ligger till grund för. Index
för verksamhetsåret 2020/2021 hamnade på 3,70 på en
femgradig skala. Det är dock i jämförelse med föregående års
hållbarhetsindex (3,81) en nedgång totalt sett. Nedgången beror i
mångt och mycket på det stora antalet nya ramavtalsleverantörer,

Under verksamhetsåret har djupgående leverantörsrevisioner
genomförts löpande för att säkerställa att leverantörerna
följer Sinfras uppförandekod samt de hållbarhetskrav som är
relaterade till respektive upphandling. För varje revision som görs,
sammanställs en rapport som publiceras i Medlemsportalen på
hemsidan.
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Kategoriteam för ökat medlemsinflytande
engagemanget har också varit stort gällande både frågor inom
hållbarhet och utvecklande av Sinfras administrativa hjälpmedel och
rutiner.

Medlemmarnas delaktighet är en viktig kugge för att vi ska kunna
ta fram relevanta ramavtalsområden med fokus på rätt kriterier.
Som en del i detta har vi satt samman team för var och en av våra
fyra kategorier – Värme & Kyla, Vatten & Avlopp, El & Fiber samt
Tjänster & Konsulter. Teamen består av representanter från våra
medlemsbolag samt upphandlare från Sinfra och de träffas tre
gånger per år.

Med kategoriteam får vi en unik möjlighet att ta del av
medlemmarnas tekniska spetskompetens och kunskap inom sina
respektive områden. Att medlemmarna avsätter resurser och tar
sig tid att delta i våra kategoriteam är väldigt värdefullt för Sinfra
och skapar förutsättningar för att förstå den specifika kategorins
utmaningar.

På mötena diskuteras främst upphandlingskalendern och vilka
ramavtalsområden som skulle behöva adderas eller justeras. Men

Värme & Kyla

Vatten & Avlopp

El & Fiber

Tjänster & Konsulter

Affärsverken Karlskrona AB
Göteborg Energi AB
Götene Vatten & Värme AB
Mälarenergi AB
Södertörns Fjärrvärme AB

Kalmar Vatten AB
Kretslopp och Vatten Göteborg
NSVA AB
Region Gotland
Uppsala Vatten och Avfall AB

C4 Energi AB
Nässjö Affärsverk AB
AB PiteEnergi
Sollentuna Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö AB
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB
Hässleholm Miljö AB
Jönköping Energi AB
Sundsvall Energi AB

6

Omsättningen
fortsätter att öka
Antalet avrop och därmed också omsättningen fortsätter att öka
under verksamhetsåret 2020/2021, vilket till stor del är ett resultat
av ökat fokus på att förstå medlemsbehovet. Vi har träffat många av
medlemmarna i medlemsdialoger och därtill haft flera möten i de
kategoriteam vi har satt samman. Det har har gett oss en tydligare
bild av de utmaningar och behov medlemmarna har. Med denna
kunskap kan vi göra bättre och mer anpassade upphandlingar och
vi kan se att många medlemmar har breddat sina avrop till fler
ramavtalsområden och kategorier jämfört med tidigare år.
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 åter igen 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 2021/2022. Från att tidigare ha legat på 1,6 %,
kommer nu alla avtal som tecknas framöver omfattas av en kickback
på 0,9 %. En välkommen sänkning för våra medlemmar och i linje med
våra mål och planer för kommande verksamhetsår.
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Förvaltningsberättelse
Koncernen

Antalet fakturor från ramavtalsleverantörer till medlemmar fortsätter att öka kraftigt
och under verksamhetsåret har vi haft stort fokus på projektet FakturaDirekt. Det
kommer möjliggöra för leverantörerna att fakturera medlemmarna direkt utan att
fakturan passerar Sinfra, vilket kommer effektivisera och underlätta fakturaflödet.
Arbetet har kommit en bra bit på väg och testning har nu påbörjats i liten skala med ett
fåtal utvalda leverantörer.

Koncernen omfattar moderföreningen Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur
Ekonomisk Förening samt det helägda dotterbolaget Sinfra Utveckling AB (Org
nr: 556302-7530), som under innevarande verksamhetsår inte bedrivit någon
verksamhet. Dotterbolaget hette tidigare Fjärrvärmeutveckling FVUab, men har under
verksamhetsåret ändrat inriktning och därmed bytt namn till Sinfra Utveckling AB.

För att säkerställa och upprätthålla lagefterlevnaden har Sinfra under verksamhetsåret
arbetat tätt tillsammans med vår advokat. På så sätt har Sinfra säkrat att upphandlingar
och övrig verksamhet följer de lagar och regelverk som föreningen har att förhålla sig
till.

Moderföretaget
Tillströmningen av nya medlemmar är fortsatt hög, medlemsantalet uppgick vid
verksamhetsårets utgång till 455 (366). Detta är både roligt, hedrande och samtidigt ett
bevis på att Sinfra tillhandahåller ett mervärde till medlemmarna via ramavtalen.

Under hela verksamhetsåret har anpassningar gjorts efter den pågående
pandemin. Medarbetarna har arbetat på distans för att bidra till att minska risken
för smittspridning och samtliga möten, både interna och externa, har skett digitalt.
Engagemanget och produktiviteten har trots detta varit mycket hög och Sinfra’s
effektivitet har inte påverkats negativt av detta.

Omsättningen för verksamhetsåret uppgår till 2 343 MSEK, vilket är en ökning med
drygt 40 % jämfört med föregående år. Denna omfattande ökning har överträffat
både prognoser och högt ställda förväntningar och är ett resultat av ökat fokus
på kommunikation med medlemmarna samt breddningen av Sinfra’s utbud av
ramavtalsområden. Det medför också att Sinfra, precis som föregående räkenskapsår,
får möjlighet att ge förslag på återbäring till medlemmarna på stämman.

Personal
Under verksamhetsåret har en taktisk upphandlare anställts och en medarbetare har
slutat i och med pensionsavgång. Sinfra har därmed 14 anställda, vilket är samma antal
som föregående verksamhetsår.

Hållbarhet är fortsatt viktigt för medlemmarna, vilket genomsyrar Sinfra’s
upphandlingar och övrig verksamhet. Under året har leverantörsrevisioner genomförts
löpande för att säkerställa att leverantörerna följer Sinfra’s uppförandekod samt
de hållbarhetskrav som är relaterade till respektive upphandling. För varje revision
som görs, sammanställs en rapport som publiceras i Sinfra’s Medlemsportal.
Detta är ett komplement till Sinfra’s hållbarhetsenkät, som skickas ut till samtliga
leverantörer på årsbasis. Hållbarhetsenkäten sammanställs till ett index, dels för
varje individuell leverantör men även ett sammanlagt hållbarhetsindex för samtliga
ramavtalsleverantörer.

Framtiden
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 0,9 %, vilket är en sänkning med 0,7 procentenheter.
Arbetet med projektet FakturaDirekt fortsätter och beräknas vara lanserat fullt ut
under kommande verksamhetsår.
Inom hållbarhetsarbetet kommer fokus bland annat ligga på social hållbarhet efter
önskemål från flera av Sinfra’s medlemmar. Målet är att identifiera och utveckla nya
verktyg inom social hållbarhet, som inte endast behöver vara relaterat till krav och
kriterier i upphandlingar, utan som också kan vara relaterade till uppföljningsarbetet,
ex. Sinfras hållbarhetsenkät, och leverantörsrevisioner.

Genom ökad kommunikation och dialog med medlemmarna kan Sinfra få insikt i
och förstå medlemsbehovet. Som ett led i detta har kategoriteam satts samman där
Sinfra’s upphandlare tillsammans med 4-5 stycken medlemsrepresentanter ingår.
Teamen har under året haft varsitt uppstartsmöte där det disskuterades kring hur
Sinfra’s arbete fungerar idag samt tankar och idéer om nya upphandlingsområden.
De ska träffas tre gånger per år och kommer vara en viktig del i planeringen av Sinfra’s
upphandlingsarbete.
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Uppgifter om moderföretaget
Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening har sitt säte i Stockholm.
Likviditet (SEK)
Moderföretag

2020/2021
28 506 493

2019/2020
33 849 686

Resultat (SEK)
Moderföretag

2020/2021
116 307

2019/2020
136 006

Belopp i KSEK

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/ 2020

2020/2021

607 293

729 620

969 310

1 638 648

2 343 275

Rörelseresultat

257

-323

160

309

311

Resultat före skatt

141

144

149

199

156

Lämnad återbäring

0

0

7 851

14 748

16 520

Eget Kapital

24 375

24 630

25 208

25 928

26 320

Balansomslutning

98 551

111 889

150 708

236 153

274 853

Likvida medel

5 850

18 865

17 285

33 850

28 506

Antal anställda

8

7

10

13

14

178

199

235

366

455

Omsättning

Antal medlemmar
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Styrelsen

Övre raden från vänster:
Ulf Lindqvist, Jämtkraft AB
Peter Rosenkvist, Gävle Energi AB (Vice ordförande)
Mats Rostö, Nacka Vatten och Avfall AB
Nedre raden från vänster:
Patrik Jonsson, AB Pite Energi
Torbjörn Svahn, Vimmerby Energi AB
Susanne Malm, LEVA i Lysekil AB (Ordförande)
Ej med på bild:
Lena af Geijerstam-Unger, Härnösand Energi & Miljö AB
Kristina Olofsson, Uddevalla Energi Elnät AB
Göran Thessén, C4 Energi AB
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Förslag till disposition
beträffande föreningens vinst eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande
stående vinstmedel, kronor 13 110 802,19 disponeras enligt följande:
Avsättes till reservfonden
Balanseras i ny räkning
Summa

5 815
13 104 987
13 110 802

Återbäring till medlemmarna föreslås ske med kronor 16 520 086,
vilket belopp reserverats som skuld i balansräkningen.
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Resultaträkning moderföretaget
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2020/2021

2019/ 2020

2018/2019

2 343 274 580
2 343 274 580

1 638 552 460
95 823
1 638 648 283

969 309 550
969 309 550

-2 303 005 726
-9 466 111
-13 874 399
-96 952
-16 520 086
311 306

-1 600 063 909
-9 763 198
-13 694 497
-70 075
-14 747 835
308 769

-942 322 881
-8 611 259
-10 216 817
-146 706
-7 851 407
160 480

-155 430
155 876

-109 734
199 035

-108 275
52 205

-39 569

-63 029

-66 384

116 307

136 006

82 207

Rörelsens kostnader
Kostnad sålda varor
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Lämnad återbäring
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Årets resultat
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