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Föreskrifter om ändring av Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:1) om 

arbetslöshetskassor; 

beslutade den 8 december 2021. 

IAFFS 2021:3  

Utkom från trycket 

den 10 december 2021 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver med stöd av 22 § 

förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor i fråga om Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:1) om arbetslöshetskassor 

dels att 14 § ska upphöra att gälla, 

dels att rubriken närmast före 14 § ska utgå, 

dels att 11 § ska ha följande lydelse, 

dels att bilagan till IAFFS 2018:1 ska ha följande lydelse. 

 

11 §  Arbetslöshetskassan ska redovisa intäkter och kostnader som är 

hänförliga till räkenskapsåret oavsett tidpunkten för betalning. Detta gäller 

även statligt bidrag till arbetslöshetsersättning samt kostnad för 

arbetslöshetsersättning. 

Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning ska tas upp till motsvarande 

belopp som fordringar felaktig arbetslöshetsersättning. Om fordringar felaktig 

arbetslöshetsersättning inte motsvaras av avsättningar felaktig 

arbetslöshetsersättning, ska arbetslöshetskassan lämna en förklaring. 

___________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022 och ska börja tillämpas 

avseende räkenskapsåret 2021. 

 

PETER EKBORG 

 Lena Byström 



Bilaga till IAFFS 2018:11 

 

RESULTATRÄKNING     Räken-  Jämförelse- 

       skapsår  år 

INTÄKTER 

 

Medlemsavgifter     Not 1 _________ _________ 

Övriga intäkter     Not 2 _________ _________ 

SUMMA INTÄKTER     _________ _________ 

 

ADMINISTRATIONSKOSTNADER 

 

Personalkostnader    Not 3 _________ _________ 

Övriga externa kostnader    Not 4 _________ _________ 

Avskrivningar enligt plan     _________ _________ 

SUMMA ADMINISTRATIONSKOSTNADER  _________ _________ 

 

Resultat före avgifter till staten    _________ _________ 

 

AVGIFTER TILL STATEN 

 

Finansieringsavgift     _________ _________ 

SUMMA AVGIFTER TILL STATEN   _________ _________ 

 

Resultat före finansiella poster    _________ _________ 

 

FINANSIELLA POSTER 

 

Finansiella intäkter    Not 5 _________ _________ 

Finansiella kostnader     _________ _________ 

SUMMA FINANSIELLA POSTER   _________ _________ 

 

Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen  _________ _________ 

 

POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 

 

Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning  Not 6 _________ _________ 

Kostnad arbetslöshetsersättning   Not 7 _________ _________ 

Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshets- 

ersättning      _________ _________ 

SUMMA POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN _________ _________ 

 

 

ÅRETS RESULTAT     = = = = = = = = = = = = 

                                                 
1 Ändringen innebär att en ny not 3 införs samt följdändringar av resterande noter. 



Bilaga till IAFFS 2018:1 

 

BALANSRÄKNING     Räken-  Jämförelse- 

       skapsår  år 

TILLGÅNGAR 

 

 

Anläggningstillgångar 

 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  _________ _________ 

 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  _________ _________ 

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav   _________ _________ 

 

Summa anläggningstillgångar    _________ _________ 

 

 

Omsättningstillgångar 
 

FORDRINGAR 

 

Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning  _________ _________ 

Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning  Not 8 _________ _________ 

Fordringar ränta återkrav felaktig arbetslöshets- 

ersättning      _________ _________ 

Fordringar medlemsavgift     _________ _________ 

Fordringar närliggande organisationer   _________ _________ 

Övriga fordringar     Not 9 _________ _________ 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  _________ _________ 

 

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

 

Övriga kortfristiga placeringar    _________ _________ 

 

 

KASSA OCH BANK     _________ _________ 

 

 

Summa omsättningstillgångar    _________ _________ 

 

SUMMA TILLGÅNGAR    = = = = = = = = = = = =  



Bilaga till IAFFS 2018:1 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 

       Räken-  Jämförelse- 

       skapsår  år 

Eget kapital 
 

Eget kapital vid räkenskapsårets början   _________ _________ 

Årets resultat      _________ _________

        

 

Summa eget kapital     _________ _________ 

 

 

Avsättningar  
 

Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning Not 10 _________ _________

    

 

Summa avsättningar     _________ _________

         

  

 

Skulder 
 

Skulder arbetslöshetsersättning    _________ _________ 

Skulder finansieringsavgift    _________ _________ 

Skulder till närliggande organisationer   _________ _________ 

Leverantörsskulder     _________ _________ 

Övriga skulder     Not 11 _________ _________ 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  _________ _________ 

 

Summa skulder      _________ _________ 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  

SKULDER      = = = = = =  = = = = = =

   

 

 

 

 



Bilaga till IAFFS 2018:1 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH 

BALANSRÄKNING 

Redovisningsprinciper: 

För posterna nedan ska anges vilka redovisnings- och värderingsprinciper som 

har tillämpats. 

Medlemsavgifter 

Finansieringsavgift 

Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning 

Kostnad arbetslöshetsersättning 

Fordringar medlemsavgifter 

Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning 

Avsättning felaktig arbetslöshetsersättning 



Bilaga till IAFFS 2018:1 

Tilläggsupplysningar 
       Räken-  Jämförelse- 

       skapsår  år 

Not 1 MEDLEMSAVGIFTER 

 Avgiftskategori 1     _________ _________ 

 Avgiftskategori 2     _________ _________ 

 SUMMA     _________ _________ 

 

Not 2 ÖVRIGA INTÄKTER 

 Annat statligt bidrag    _________ _________ 

 Bidrag från närliggande organisationer  _________ _________ 

 SUMMA     _________ _________ 

 

Not 3 PERSONALKOSTNADER 

 Medelantal anställda kvinnor   _________ _________ 

 Medelantal anställda män    _________ _________ 

 SUMMA     _________ _________ 

 

Not 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 

 Befarade och konstaterade förluster medlems- 

 avgifter      _________ _________ 

 Övriga externa kostnader    _________ _________

 SUMMA     _________ _________ 

 

Not 5 FINANSIELLA INTÄKTER 

 Ränta på återkrav felaktig arbetslöshetsersättning _________ _________ 

 Övriga ränteintäkter    _________ _________

 SUMMA     _________ _________

        

Not 6 STATLIGT BIDRAG TILL ARBETSLÖSHETS- 

ERSÄTTNING 

Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning  (+) _________ _________ 

Periodiserat statligt bidrag till arbetslöshets- 

ersättning  (+-) _________ _________ 

Återbetald arbetslöshetsersättning  

(från ersättningstagare till  

Arbetsförmedlingen)  (-) _________ _________ 

Förändring värdereglering avsättning  

felaktig arbetslöshetsersättning  (+-) _________ _________ 

SUMMA   _________ _________ 

 

Not 7  KOSTNAD ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING 

Arbetslöshetsersättning  (+) _________ _________ 

Periodiserad arbetslöshetsersättning  (+-) _________ _________ 

Återbetald arbetslöshetsersättning 

(från ersättningstagare)  (-) _________ _________ 

Förändring värdereglering fordran  

felaktig arbetslöshetsersättning  (+-) _________ _________ 

SUMMA    _________ _________ 

 



Not 8 FORDRINGAR FELAKTIG ARBETSLÖSHETS- 

 ERSÄTTNING 

 Ingående ackumulerade fordringar   _________ _________ 

 Årets tillkommande fordringar   _________ _________ 

 Årets inbetalningar    _________ _________ 

Årets eftergiftsbeslut     _________ _________ 

Osäkra fordringar    _________ _________ 

UTGÅENDE FORDNINGAR   _________ _________ 

 

Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR 

 Källskatt arbetslöshetsersättning   _________ _________ 

 Övriga fordringar     _________ _________ 

 SUMMA     _________ _________ 

 

Not 10 AVSÄTTNING FELAKTIG ARBETSLÖSHETS- 

ERSÄTTNING 

Ingående avsättningar    _________ _________ 

Årets tillkommande avsättningar   _________ _________ 

Årets betalningar     _________ _________ 

Årets eftergiftsbeslut    _________ _________ 

Justering till följd av osäkra fordringar  _________ _________ 

UTGÅENDE AVSÄTTNINGAR   _________ _________ 

  

Not 11 ÖVRIGA SKULDER 

 Källskatt arbetslöshetsersättning   _________ _________ 

 Övriga skulder     _________ _________ 

 SUMMA     _________ _________ 




