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VD har ordet
Min förhoppning inför verksamhetsåret 2021/2022 var att vi
skulle kunna få uppleva en lugnare omvärld och en marknad som
började stabilisera sig efter pandemin. Det blev ju inte riktigt
fallet i och med Rysslands invasion av Ukraina och allt vad det har
medfört i både mänskligt lidande och en orolig marknad. Dock
kan vi se att många råvarupriser, mot slutet av verksamhetsåret,
stabiliserades och vi ser med tillförsikt fram emot vad som
händer framöver.
För Sinfras del har det senast året inneburit fortsatt stor tillväxt
och vi arbetar hårt för att tillgodose medlemsbehovet och
öka nyttan för våra medlemmar. Genom kategoriteamsmöten,
medlemsmöten och inte minst SinfraDagarna har vi fått möjlighet
att föra en löpande dialog med många av våra medlemmar, vilket
är avgörande för att vi ska kunna utveckla oss i rätt riktning.
Ett steg som har varit efterlängtat av både våra medlemmar och
oss på Sinfra är implementeringen av vår nya fakturaprocess
FakturaDirekt. Under verksamhetsåret har det lagts ner
mycket arbete på att få den att fungera optimalt och när vi
stänger böckerna för i år är vi näst intill i hamn med projektet.
FakturaDirekt är en viktig del i medlemmarnas ökade inflytande
mot leverantörerna och dessutom effektiviseras Sinfras
administrativa roll gällande fakturering betydligt.
Jag vill med detta tacka våra medlemmar och leverantörer för
ett gott samarbete och ser med glädje fram emot kommande
verksamhetsår.
Tony Doganson
VD
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Fortsatt utveckling av Hållbarhet i upphandlingar
Under föregående år togs flera kliv framåt i projektet ”Hållbarhet
i upphandling”. Även i år har arbetet fortsatt eftersom vi ser
upphandlingarna som vår största potential till att göra skillnad.
Vi har undersökt vad hållbarhetsexperter hos våra medlemmar
anser är mest prioriterat att stärka upp, och det är grunden för
våra prioriteringar. Därför har fokus under året varit att utveckla
området social hållbarhet med fokus på ”Sysselsättning” och
”Jämställdhet och mångfald”. Arbetet fortsätter under nästa
verksamhetsår där vi kommer att genomföra pilotupphandlingar
och utvärdera hur pilotupphandlingarna har fungerat samt

därefter planera för implementering i fler upphandlingar framöver.
Utöver våra upphandlingar arbetar vi även med att förstärka
området om ”Sysselsättning” och ”Jämställdhet/mångfald” i våra
leverantörsrevisioner där vi följer upp ställda krav och svar som
leverantörerna gett oss.
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Hållbarhetsutvärderingar och revisioner
Sinfra har fortsatt genomföra den årliga hållbarhetsutvärderingen
samt nya leverantörsrevisioner. I år har en rad förbättringar
genomförts inom hållbarhetsutvärderingen, dels genom att byta
till ett nytt IT-stöd för enklare hantering, vilket också möjliggjort
att vi kan samla in bevis från leverantörerna. Tex om man svarat
att man är ISO-certifierad så har man fått lämna in bevis för
det. Vi har även förbättrat frågorna genom omformuleringar
för att klargöra frågor och ersatt vissa frågor med mer relevanta
frågor. Det innebär att resultatet inte är helt jämförbart med
föregående år, även om flertalet frågor kvarstår. Det genomsnittliga
hållbarhetsindexet höjdes till 3,83 jämfört med 3,70 föregående år.

Resultatet för varje individuell ramavtalsleverantör har delats med
ramavtalsleverantören som också har kunnat jämföra sitt resultat
med genomsnittet, för att kunna se sina förbättringsområden.
Under verksamhetsåret har Sinfra utfört ett ökat antal
leverantörsrevisioner. Leverantörsrevisionerna genomförs 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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SinfraDagarna 2022
Den 17 mars gick den första av SinfraDagarna 2022 av stapeln.
SinfraDagarna är en heldagskonferens som vi arrangerar på olika
håll runt om i landet och vår första anhalt var Kalmar. Under
dagen fick vi lyssna på intressanta föredrag av bland andra Tomas
Kåberger, Jon Kihlman och Konkurrensverkets Ann Fryksdahl.
Dagen avslutades med underhållande stand up av Özz Nujen.
Under dagen fanns också en rad olika leverantörer på plats i
den leverantörsutställning som vi arrangerade i anslutning till
konferensen. Både medlemmar, leverantörer och vi på Sinfra
uppskattade att få nätverka och umgås under dagen.
SinfraDagarna 2022 fortsätter sedan under hösten då vi besöker
Halmstad och Västerås.
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FakturaDirekt - Byte av faktureringsprocess
april 2022 började de första leverantörerna med FakturaDirekt, att
fakturera avropande medlem direkt. Måldatum för implementation
av FakturaDirekt var Sinfras bokslutsdag 31 augusti 2022. Vid
det nya verksamhetsårets start hade 80 % av leverantörerna gått
över till den nya rutinen. Arbetet med att implementera det hos
resterande leverantörer fortlöper under året.

Antalet medlemmar, leverantörer och ramavtalsområden har
under senaste åren ökat, vilket inneburit ökat antal avrop
och därmed fakturor. I medlemsdialoger under åren har våra
medlemmar efterfrågat att få fakturorna direkt från leverantören
de avropat från, istället för att fakturorna ska komma från Sinfra.
Vi har jobbat på en lösning som passar alla parter och under
våren 2022 var en ny fakturaprocess satt - FakturaDirekt. Tre
ramavtalsområden omfattas dock inte av den nya processen;
Miljö och teknikkonsulter, Managementkonsulter, Konsulter inom
anläggningsinformation och dokumentation. Fakturor från dessa
leverantörer kommer fortsätta faktureras genom Sinfra tills att nytt
avtal tecknas.

Att få fakturorna direkt från leverantörerna ger en större spårbarhet
för avrop ute hos medlemsbolagen, det ger en möjlighet till
tätare kontakt mot leverantören men även till uppföljning internt.
Fakturahanteringen har varit en stor administrativ kostnad
för Sinfra, pengar som gör större nytta ute i verksamheterna
hos våra medlemmar. Medlemsdialogerna med intresse av
förändrad fakturaprocess har varit grunden till genomförandet av
FakturaDirekt. Trots att fakturorna inte längre kommer från Sinfra så
finns vi alltid kvar som stöd vid frågor kring upphandling, avrop och
fakturor.

När fakturaprocessen var satt påbörjades arbetet med att skapa
tilläggsavtal till alla ramavtal för att säkerställa att medlemmarnas
och Sinfras krav uppfylls. Efter leverantörerna signerat
tilläggsavtalet genomgick alla ett kortare informationsmöte. Från 1
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Förvaltningsberättelse
Koncernen

har bland annat utmynnat i att fler frågor kring jämställdhet och arbetsmiljö
har lagts till hållbarhetsutvärderingen. Man har också börjat undersöka hur
krav på social hållbarhet i upphandlingar ytterligare kan utvecklas.

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.

Genom ökad kommunikation och dialog med medlemmarna kan Sinfra få insikt
i och förstå medlemsbehovet. En viktig del i detta är de kategoriteam som har
satts samman. Teamen består av Sinfra’s upphandlare inom respektive kategori
tillsammans med fyra till fem stycken medlemsrepresentanter. Under året har
de träffats vid tre tillfällen på både digitala och fysiska möten och Sinfra har i
och med detta fått värdefull information och kunskap, som bidrar ytterligare till
att kunna tillgodose medlemmarnas behov.

Moderföretaget
Det finns fortfarande en bra tillströmning av nya medlemmar och
medlemsantalet uppgick vid verksamhetsårets utgång till 505 (455). Detta är
både roligt, hedrande och samtidigt ett bevis på att Sinfra tillhandahåller ett
mervärde till medlemmarna via ramavtalen.

Implementeringen av den nya faktureringsrutinen FakturaDirekt har startats
upp. FakturaDirekt möjliggör att leverantörerna fakturerar medlemmarna
direkt utan att fakturan passerar Sinfra, vilket effektiviserar och underlättar
fakturaflödet betydligt. Majoriteten av leverantörerna har gått över till
FakturaDirekt och arbete pågår för att föra över de som återstår. I och med
övergången till FakturaDirekt kommer Sinfras omsättning att minska succesivt
i årsredovisningen. I år har Sinfras avtal, inklusive FakturaDirekt, omsatt 2 853
MSEK.

Omsättningen för verksamhetsåret uppgår till 2 607 MSEK, vilket är en ökning
med drygt 10 % jämfört med föregående år. Denna omfattande ökning har
överträffat både prognoser och högt ställda förväntningar och är ett resultat av
ökat fokus på dialog 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.

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

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. Under verksamhetsåret har ett projekt med syfte att
utveckla arbetet med social hållbarhet i verksamheten startats upp. Projektet

Personal
Under verksamhetsåret har två personer anställts och en medarbetare har
slutat i och med pensionsavgång. Sinfra har därmed 15 anställda, vilket är en
person mer än föregående verksamhetsår.
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forts. Förvaltningsberättelse
Framtiden
Kickbacken bibehålls under kommande verksamhetsår på den låga nivån av 0,9
% på nytecknade avtal.
Arbetet med FakturaDirekt fortlöper och vid det nya verksamhetsårets start
hade 80 % av leverantörerna gått över till den nya rutinen. Arbetet med att
implementera det hos resterande leverantörer fortlöper under året.
Sinfra arbetar för att utöka medlemsnyttan ytterligare genom att se över
möjligheten att kunna erbjuda utökade tjänster.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under inledningen av verksamhetsåret 2021/2022 började världen öppna upp
efter pandemin. Många råvarupriser sjunker och det finns en förhoppning att
branschen ska stabiliseras under 2022 efter två år av pandemi och ett mycket
ansträngt marknadsläge för Sinfras leverantörer och medlemmar.
Dock inleds året av att Ryssland invaderar Ukraina, vilket påverkar den
europeiska marknaden markant och företagen behöver återigen ställa om och
anpassa sig efter den rådande situationen. Råvarupriserna stiger till mycket
höga nivåer och samtidigt stängs luftrummet över Ryssland och Ukraina.
Detta tillsammans med en kraftig ökning av priser på drivmedel gör att både
leveranstider och kostnader ökar. Situationen var som värst i mars och april
2022 och stabiliseras sedan under slutet av Sinfras räkenskapsår och för många
råvaror som exempelvis stål och plast har priserna sjunkit.
Sinfra har under hela verksamhetsåret haft en tät dialog med sina
ramavtalsleverantörer och informerat medlemmarna om aktuell status på
leveranstider och eventuella prisförändringar.
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Uppgifter om moderföretaget
Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening har sitt säte i Stockholm.
Likviditet (SEK)
Moderföretag

2021/2022
22 157 894

2020/2021
28 506 493

Resultat (SEK)
Moderföretag

2021/2022
186 969

2020/2021
155 876

Belopp i KSEK

2017/2018

2018/2019

2019/ 2020

2020/2021

2021/2022

729 620

969 310

1 638 648

2 343 275

2 607 377

Rörelseresultat

-323

160

309

311

377

Resultat före skatt

144

149

199

156

187

Lämnad återbäring

0

7 851

14 748

16 520

16 244

Eget Kapital

24 630

25 208

25 928

26 320

26 592

Balansomslutning

111 889

150 708

236 153

274 853

233 642

Likvida medel

18 865

17 285

33 850

28 506

22 158

Antal anställda

7

10

13

14

15

199

235

366

455

505

Omsättning

Antal medlemmar
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Styrelsen

Ordförande
Susanne Malm, LEVA i Lysekil AB
Vice Ordförande
Peter Rosenkvist, Gävle Energi AB
Lena af Geijerstam Unger, Härnösand Energi AB
Magnus Eriksson, Mälarenergi AB
Patric Jonsson, AB PiteEnergi
Jörgen Ljungholm, Kalmar Vatten AB
Kristina Olofsson, Uddevalla Energi AB
Mats Rostö, Nacka Vatten och Avfall AB
Torbjörn Svahn, Västervik Miljö & Energi 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 13 216 879,20 disponeras enligt följande:
Avsättes till reservfonden
Balanseras i ny räkning
Summa

5 595
13 211 284
13 216 879

Återbäring till medlemmarna föreslås ske med kronor 16 243 959,
vilket belopp reserverats som skuld i balansräkningen.
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Resultaträkning moderföretaget
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2021/2022

2020/2021

2019/ 2020

2 607 377 093
2 607 377 093

2 343 274 580
2 343 274 580

1 638 552 460
95 823
1 638 648 283

-2 565 195 958
-11 222 231
-14 241 088
-96 952
-16 243 959
376 905

-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

-189 936
186 969

-155 430
155 876

-109 734
199 035

-75 077

-39 569

-63 029

111 892

116 307

136 006

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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