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2 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor, IAF

Om IAF 
IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska 
fungera som en omställningsförsäkring. 

Vi har bemyndigande att utfärda föreskrifter inom arbetslöshetsförsäkringen.  

I instruktionen uttrycks att IAF ansvarar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, 
arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband 
med arbetslöshetsförsäkringen. 

Vi ska också följa utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område och ta de initiativ till 
åtgärder som uppföljningen ger anledning till. 
Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med 
sanktioner inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen. 

Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen 
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Förord 
Som tidigare år har Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av 
regeringen fått i uppdrag att beräkna ett bidrag till små arbetslöshetskassor med 
höga administrationskostnader. Förslaget har beräknats genom en 
beräkningsmodell som regeringen fastställde 2009.  

IAF gör ingen bedömning av vilket behov av bidrag som föreligger hos de 
arbetslöshetskassor som föreslås få bidrag. 

IAF:s synpunkter på bidragets konstruktion och ändamålsenlighet finns i 
rapporten Översyn av bidraget till små arbetslöshetskassor (IAF 2017:4). 
Rapporten finns på IAF:s webbplats: www.iaf.se. 

Rapporten har föredragits av Håkan Nordström. I arbetet har även Christel 
Johansson deltagit. Vid den slutliga beredningen av ärendet har Annelie Westman 
deltagit. Generaldirektören har fattat beslut i ärendet. 

Katrineholm den 12 juni 2017 

 

Peter Ekborg 
Generaldirektör 
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Sammanfattning 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2017 
fått i uppdrag att lämna ett underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 
enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Underlaget ska enligt 
uppdraget innehålla förslag på vilka arbetslöshetskassor som enligt 
beräkningsprinciperna i regeringsbeslut A2009/2009/AE bör få bidrag 2017 samt 
förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa.  
 
Med ovanstående uppdrag som grund föreslår IAF att följande 
arbetslöshetskassor får bidrag 2017: 
 
Hamnarbetarnas 
Pappersindustriarbetarnas  
Skogs- och lantbrukstjänstemännens 
Svensk Handels 
Sveriges Arbetares 
Säljarnas 

1 363 410 kr 
   201 118 kr 
1 097 497 kr 
1 158 842 kr 
1 248 755 kr 
1 860 218 kr 
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1 Inledning 
I regleringsbrevet för 2017 har Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 
fått i uppdrag att senast den 15 juni 2017 inkomma med underlag avseende bidrag 
till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. 
Underlaget ska enligt uppdraget innehålla förslag på vilka arbetslöshetskassor 
som enligt beräkningsprinciperna i regeringsbeslut A2009/2009/AE bör erhålla 
bidrag 2017 och förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa. 

2 Beräkningsmodellen  
Till grund för beräkningarna av vilka arbetslöshetskassor som föreslås få bidrag 
2017 ligger uppgift om administrationskostnad i arbetslöshetskassornas 
årsredovisningar 2016 samt uppgift om medlemsantal för 2016 som 
arbetslöshetskassorna har rapporterat till IAF i maj 2017. 

Enligt regeringsbeslut A2009/2009/AE ska  

- arbetslöshetskassor med 0 till 10 000 medlemmar kompenseras med ett 
belopp som motsvarar 75 procent av den administrativa kostnaden per 
medlem som överstiger 1,5 gånger den genomsnittliga administrativa 
kostnaden per medlem för samtliga arbetslöshetskassor multiplicerat med 
det för arbetslöshetskassan genomsnittliga antalet medlemmar per månad. 

- arbetslöshetskassor med mer än 10 000 medlemmar men mindre än 15 000 
medlemmar kompenseras med ett belopp som motsvarar 25 procent av den 
administrativa kostnaden per medlem som överstiger 1,5 gånger den 
genomsnittliga administrativa kostnaden per medlem för samtliga 
arbetslöshetskassor multiplicerat med det för arbetslöshetskassan 
genomsnittliga antalet medlemmar per månad. 

Bidrag för en arbetslöshetskassa får maximalt uppgå till 2 000 kr per medlem. 

2.1 Kommentarer om beräkningarna 

För Arbetslöshetskassan Alfa har antal anslutna och administrationskostnader för 
anslutna enligt arbetslöshetskassans fördelningsmodell använts i beräkningarna. 

Sveriges Entreprenörers arbetslöshetskassa fusionerades med Småföretagarnas 
arbetslöshetskassa den 1 januari 2017. Den fusionerade arbetslöshetskassans 
medlemsantal överstiger gränsen för att arbetslöshetskassan ska kunna föreslås få 
bidrag. Medlemsantal och administrationskostnad för Sveriges Entreprenörers 
arbetslöshetskassa 2016 har dock använts i de underliggande beräkningarna. 
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3 Förslag till bidrag 
Till grund för förslaget till bidrag 2017 har IAF beräknat genomsnittlig 
administrativ kostnad per medlem för samtliga arbetslöshetskassor (admT) till  
428 kr. Denna har beräknats genom att arbetslöshetskassornas totala 
administrationskostnader 2016 har dividerats med det totala genomsnittliga 
medlemsantalet i arbetslöshetskassorna för 2016 (medlT). 

Den genomsnittliga administrationskostnaden per medlem i respektive 
arbetslöshetskassa (admA) har beräknats genom att administrationskostnaden för 
2016 har dividerats med det genomsnittliga medlemsantalet för 2016 (medlA). Se 
även bilaga. 

Förslag till bidrag per arbetslöshetskassa har beräknats i enlighet med avsnitt 2.   

3.1 Bidrag till arbetslöshetskassor med 0 – 10 000 medlemmar 

Arbetslöshetskassa medl(A) adm(A) Förslag till bidrag (kr)

Hamnarbetarnas 1 332 2 007 1 363 410 

Skogs- och lantbrukstjänstemännens 991 2 118 1 097 497 

Sveriges Arbetares 5 548 942 1 248 755 

Säljarnas 7 135 990 1 860 218 

3.2 Bidrag till arbetslöshetskassor med 10 001 – 14 999 
medlemmar 

Arbetslöshetskassa medl(A) adm(A) Förslag till bidrag (kr)

Journalisternas1 11 776 597 0 

Pappersindustriarbetarnas 14 478 698 201 118 

Svensk Handels 12 418 1 015 1 158 842 

 

  

                                                 

 
1 Eftersom admA för Journalisternas arbetslöshetskassa uppgår till 597 och kravet i beräkningsmodellen för att få bidrag är 
att denna överstiger 1,5 * amdT = 642 föreslås inget bidrag till arbetslöshetskassan. 
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Bilaga 1: Genomsnittligt medlemsantal (medlA) 
och genomsnittlig administrationskostnad (admA) 
för samtliga arbetslöshetskassor 2016 samt totalt 
(medlT och admT) 

Arbetslöshetskassa medlA (antal) admA (kr)

Akademikernas erkända  690 393 237

A-kassan för Service och kommunikation 79 444 694

ALFA 103 930 736

Byggnadsarbetarnas  112 968 667

Elektrikernas 27 162 435

Fastighets 41 225 747

Finans- och försäkringsbranschens  51 377 375

GS  50 148 962

Hamnarbetarnas  1 332 2 007

Handelsanställdas  168 740 656

Hotell- och restauranganställdas 68 260 748

IF Metalls  278 444 338

Journalisternas  11 776 597

Kommunalarbetarnas  554 024 443

Ledarnas 83 449 343

Livsmedelsarbetarnas  31 424 431

Lärarnas 168 037 280

Pappersindustriarbetarnas  14 478 698

Skogs- och lantbrukstjänstemännens  991 2 118

Småföretagarnas  115 483 676

STs  75 112 384

Svensk Handels  12 418 1 015

Sveriges Arbetares 5 548 942

Sveriges Entreprenörers 1 207 2 129

Säljarnas  7 135 990

Transportarbetarnas  85 915 451

Unionens  579 299 328

Vision 134 129 488

Totalt (medlT och admT) 3 553 848 428
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Bilaga 2: Förslag till bidrag 2017 och utbetalt 
bidrag 2016 - 2012 (kr) 
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