
 

Monika Bubholz/Britta Sandblom 

 

 
 

1(2) 

 

 
2019-11-25 

 

 
 

 

 

 
Sambruk_medlemsavgift_förslag__extr
a_stämma_2019.docx 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

F
ra

m
s
tä

lld
 f

rå
n
 e

n
 a

v
 F

O
R

M
s
o
ft
 A

B
s
 m

a
lla

r 

 

Förslag till reviderade medlemsavgifter i 
Föreningen Sambruk 

Bibblix 

Föreningen Sambruk har under 2019 från Stockholms Stad fått Bibblix i gåva. 

Bibblix en app framtagen i samarbete mellan Stockholms- och Malmö 

stadsbibliotek. Syftet med gåvan är att Sambruk ska kunna utgöra en nationell 

förvaltningsorganisation och att Bibblix ska kunna erbjudas till många kommuner i 

Sverige.  

Bibblix, bibblix.se, är en låneboks -och läsapp för barn utvecklad tillsammans med 

barn. Bibblix vänder sig till 6-12-åringar och låter dem själva utforska och 

inspireras i sitt läsande, utan att en förälder, lärare eller bibliotekarie påverkar. 

Mer information finns också på Sambruks hemsida: 

https://sambruk.se/portfolio/bibblix/ 

Många kommuner har vänt sig till Sambruk och frågat efter information om Bibblix 

och medlemskap i Föreningen Sambruk. För Bibblix anställer Sambruk en 

förvaltningsledare som ska ansvara för tjänsten. Kostnaderna för den 

förvaltningsledaren kommer att delas av de kommuner som kommer att nyttja 

Bibblix. Med en större organisation krävs även att Sambruks centrala 

föreningsorganisationen klarar av att hantera fler uppgifter och större volym. 

Medlemsavgift 

Föreningen Sambruk är en icke vinstdrivande ideell förening skapad av kommuner 

för kommuner. Medlemsavgiften ska täcka kostnader för den övergripande 

nationella organisationen, kostnader för att nyttja de tjänster och projekt Sambruk 

driver, betalas av respektive kommun som nyttjar tjänster eller deltar i projekt. 

Medlemsavgiften ska inte vara så hög att Sambruk går med vinst, den ska heller 

inte vara så låg att Föreningen inte kan sköta sina uppdrag, det är viktigt att 

Föreningen kan bestå. 

När föreningen nu får möjlighet att erbjuda Bibblix till landets folkbibliotek vill 

styrelsen föreslå en revidering av avgifterna till föreningen. Den nya principen blir 

att mindre kommuner betalar en lägre avgift i förhållande till idag, medan större 

kommuner betalar en högre avgift i förhållande till idag. Det kommer dock fortsatt 

att innebära att större kommuner relativt sett, i förhållande till sitt invånarantal 

betalar en lägre avgift än små kommuner. 

  

http://bibblix.se/
https://sambruk.se/portfolio/bibblix/
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Nuvarande medlemsavgifter 
Nedan tabell visar nuvarande avgifter till föreningen Sambruk, i tillägg till vad som 
visas i tabellen kan en grupp kommuner också ha gruppmedlemskap. 

Kommunstorlek Medlemsinsats Årsavgift 

mindre än 10 000 invånare 5 000 kr 10 000 kr 

10 000 - 15 000 invånare 5 000 kr 17 000 kr 

15 000 - 20 000 invånare 10 000 kr 30 000 kr 

20 000 - 50 000 invånare 10 000 kr 35 000 kr 

50 000 - 100 000 invånare 10 000 kr 45 000 kr 

mer än 100 000 invånare 20 000 kr 65 000 kr 

Andra organisationer 5 000 kr 25 000 kr 

 

Förslag till medlemsavgifter från 2020 
Föreslagen medlemsavgift från år 2020. Kommuner med lägre invånarantal har 
grupperats om, och årsavgiften sänkts för mindre kommuner. En grupp med stora 
kommuner har tillförts och avgifterna för kommuner över 50 000 invånare har 
höjts. I förslaget ersätts det tidigare gruppmedlemskapet med en avgift på 70 öre 
per invånare i förbundet eller gruppen av kommuner som ansöker om gemensamt 
medlemskap. 

Förslag till reviderade medlemsavgifter 

Kommunstorlek Medlemsinsats Årsavgift 

mindre än 7 000 invånare 5 000 kr 5 000 kr 

7 000 - 15 000 invånare 5 000 kr 10 000 kr 

15 000 - 25 000 invånare 10 000 kr 25 000 kr 

25 000 - 50 000 invånare 10 000 kr 35 000 kr 

50 000 - 100 000 invånare 10 000 kr 50 000 kr 

100 000 - 150 000 invånare 20 000 kr 65 000 kr 

mer än 150 000 invånare 25 000 kr 80 000 kr 

Förbund och 
kommungrupper 

Respektive kommun betalar 
medlemsinsats i förhållande 

till kommunstorlek. 0,7 kr/invånare 

Organisationer och företag 5 000 kr 25 000 kr 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår Föreningen Sambruks extra stämma december 2019, att besluta 

om medlemsavgifter från 2020 enligt styrelsens förslag till nya medlemsavgifter. 

 


