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BILAGA	6	–	Avgifter	
Version	1.1	

Följande avgifter gäller för medlemskap och Tillitsgranskning i Sambi. Samtliga avgifter 
anges exklusive mervärdesskatt.  

Sambiombud 
Ett Sambiombud ska Tillitsgranskas varje år. Sambiombudet erlägger ingen fast 
medlemsavgift.  

Tjänsteleverantör Medlemsavgift 
(kr/år) 

Granskningsavgift 
(kr per tillfälle) 

Medlemsavgift - 80 000 

 

Medlemsavgift för Användarorganisationer anslutna via Sambiombud 
Ett Sambiombud debiteras medlemsavgifter för alla de Användarorganisationer som är 
anslutna via Sambiombudet. Avgiften faktureras Sambiombudet månatligen av 
Federationsoperatören. Medlemsavgiften är baserad på antal anställda i 
Användarorganisationen enligt tabellen nedan.  

Antal anställda i Användarorganisation Medlemsavgift  
(kr/år) 

XL > 5 000 anställda 50 000 

Stor > 1 000 anställda 40 000 

Medel > 500 anställda 20 000 

Liten > 100 anställda 10 000 

XS < 100 5 000 

XSS < 10 1 000 
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Granskningsavgift för Användarorganisationer ansluten via ett 
Sambiombud 
En Användarorganisation ansluten via ett Sambiombud ska Tillitsgranskas innan denna 
tillåts bli Medlem och därefter var tredje år. Användarorganisationen erbjuds två olika 
tjänster för Tillitsgranskning, dessa är: 

• Tillitsgranskning enligt Sambiombudet granskningsprocess.1 

• Tillitsgranskning enligt Sambis ordinarie granskningsprocess. 

 

Användarorganisation Granskningsavgift 
(kr per tillfälle) 

Tillitsgranskning enligt Sambiombudets 
granskningsprocess 

8 000 

Tillitsgranskning enligt Sambis ordinarie 
granskningsprocess 

20 000 

 

Ett Sambiombud debiteras granskningsavgiften för alla de Användarorganisationer som 
är anslutna via Sambiombudet. Avgiften faktureras vid påbörjad granskning.  

Medlemsavgift för Gruppföreträdare anslutna via Sambiombud 
Ett Sambiombud debiteras medlemsavgifter för alla Gruppföreträdare som är anslutna 
via Sambiombudet. Avgiften faktureras Sambiombudet månatligen av 
Federationsoperatören.  

Oavsett när på året en Gruppföreträdare blir medlem eller ny Gruppmedlem tillkommer, 
ska Sambiombudet göra en årlig rapportering av antalet Gruppmedlemmar per 
Gruppföreträdare till Federationsoperatören per den 1 november. Rapporteringen ska 
vara Federationsoperatören tillhanda senast den 1 december ligger till grund för 
fakturering av medlemsavgifter för hela det kommande kalenderåret, oavsett när under 
det året fakturan skickas. 

Gruppföreträdare är medlem som Användarorganisation. Medlemsavgiften är baserad 
på antal Gruppmedlemmar hos respektive Gruppföreträdare enligt tabellen nedan.  

                                                        
1 Sambiombudet ska här bistå Användarorganisationen med att ta fram en Fullständig tillitsdeklaration. 
Sambiombudet ska använda en dokumenterad och av Federationsoperatören godkänd 
granskningsprocess. 
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Antal Gruppmedlemmar per 
Gruppföreträdare 

Medlemsavgift  
(kr/år) 

Per Gruppmedlem hos viss 
Gruppföreträdare 500 

 

Granskningsavgift för Gruppföreträdare ansluten via ett Sambiombud 
En Gruppföreträdare ansluten via ett Sambiombud ska initialt Tillitsgranskas innan 
denna tillåts bli Medlem, sedan genomgå slutlig granskning och därefter granskas 
årligen. Gruppföreträdaren erbjuds följande alternativ för tillitsgranskning: 

• Tillitsgranskning enligt Sambis ordinarie granskningsprocess.  

 

Gruppföreträdare Granskningsavgift 
(kr per tillfälle) 

Tillitsgranskning enligt Sambis ordinarie 
granskningsprocess 

40 000 

 

Ett Sambiombud debiteras granskningsavgiften för alla de Gruppföreträdare som är 
anslutna via Sambiombudet. Avgiften faktureras vid påbörjad granskning.  

Betalningsvillkor 
Betalningsvillkor är 30 dagar netto. En avgift på 50 kronor tas ut för fakturor och 
påminnelser som skickas per post. 


