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Serviceavgift till NNS, förslag om höjning  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
   
att inte förorda en höjning av serviceavgiften till NNS 
 

att besvara NNS begäran innan 25 oktober 2021 

Ärendet 

NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbunden har inkommit med en begäran om att 
höja serviceavgiften med 50 procent (se bilaga 1–4). För förbundets del innebär detta att 
avgiften höjs från 44 tkr per år till 66 tkr per år.  Som argument för detta anges att 
tjänstemannastödet kostar mer än vad avgifterna täcker.  
 
Bedömning  
Förbundet har varit medlemmar i NNS sedan start. Förbundet gör bedömningen att en 
höjning av avgiften inte kan motiveras i dagsläget utifrån vilken nytta som förbundet erhållit 
av nätverket och tror därför inte att en ökning av medel är lösningen.  
 
Samordningsförbundet Uppsala län har hjälpt NNS med diverse saker under åren, senast 
2020 och 2021. Förbundet har som exempel genomfört ett arbete med Statisticon kring 
helårsekvivalenter som sedan alla förbund kunnat ta del av utan kostnad. Uppsala stod för 
uppstartskostnaden. NNS blev involverad för att lägga ut uppdatering som Statisticon 
genomförde utan kostnad, det tog dock mer än 6 månader innan något kom ut på hemsidan 
trots att allt var klart. Förbundet har även genomfört en enkät under pandemin där samtliga 
förbund tillfrågats om läget under pandemin. Förbundet skapade enkäten och skickade ut 
och samlade in svaren och genomförde sedan workshop med NNS utan någon kostnad.  
Samarbetet kring BIP har kantats av oklarheter och avtal som inte är transparenta där vi som 
medlemmar förväntas betala ytterligare medel till NNS för att delta i arbetet. Sammantaget 
gör detta att förbundet inte ser att en höjning av serviceavgiften är motiverad.  
  
Förfrågan inkom per e-post till Samordningsförbundet den 31 augusti 2021, således efter 
arbetsutskottets beredningsmöte den 19 augusti 2021. Ställningstagande till beslut i ärendet 
har därför skett via e-post, samtliga ledamöter ställer bakom föreliggande förslag.  
 
 
Åsa Fichtel, Förbundschef 
 
 


