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Konsekvensbeskrivning som gäller IAFFS 2016:1 avseende ändring i 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:8) om 
storleken på avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan  
 

Föreskriftsrätt 
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) får med stöd av 87 b § lagen 
(1997:239) om arbetslöshetskassor och 19 a § förordningen (1997:836) om 
arbetslöshetskassor efter förslag från den kompletterande arbetslöshetskassan 
meddela föreskrifter om storleken på den avgift som kassan ska ta ut av dem som 
får grundbelopp och inte är anslutna till kassan. 
 
Bakgrund 
 
Föreskrifter om storleken på avgiften till den kompletterande kassan, dvs. 
Arbetslöshetskassan Alfa infördes genom IAF:s föreskrifter IAFFS 2009:8. 
Föreskrifterna ändrades därefter genom IAFFS 2010:4 och IAFFS 2015:5. Den 
senaste ändringen innebar att avgiften sänktes från 24 kronor till 20 kronor per 
ersättningsdag. 
 
Behov av ändring 
 
Arbetslöshetskassan Alfa har föreslagit att avgiften enligt ovan bör sänkas från 20 
kronor till 10 kronor per ersättningsdag till täckande av administrationskostnader 
för verksamhet som avser dem som inte är anslutna till kassan.  
 
Förslaget 
 
Enligt Arbetslöshetskassan Alfas egna prognoser beräknas 
administrationskostnaderna för personer som inte är anslutna sjuka under 2015, 
2016 och 2017 bland annat till följd av att antalet ersättningsdagar fortsätter att 
minska. Som skäl för sänkningen har kassan bland annat uppgett att den anser att 
administrationsavgiften är för hög samt att det egna kapitalet är för högt. 
IAF instämmer i Arbetslöshetskassan Alfas bedömning och ser därför inget hinder 
mot att arbetslöshetskassan sänker avgiften som ska täcka kostnader för 
administrationen av ärenden som leder till att ersättning enligt grundförsäkringen 
betalas ut. Arbetslöshetskassan får även ett årligt anslag som bidrag till 
administrationen för grundbeloppet. 
 
Arbetslöshetskassan Alfa bör således ta ut en administrationsavgift som 
tillsammans med det årliga bidraget, som för 2016 uppgår till 54 989 tkr, täcker 
kassans kostnader för administrationen av grundbeloppet.   
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Avgiftens storlek, som regleras i föreskriftens första och enda paragraf, föreslås 
därför bli fastställd till en nivå om 10 kronor per ersättningsdag. 
 
Alternativa lösningar 
 
Det saknas alternativa lösningar, eftersom bindande föreskrifter måste ändras 
genom föreskrifter. 
 
Målgrupp 
 
Föreskriften riktar sig till Arbetslöshetskassan Alfa. 
 
Överensstämmelse med Sveriges medlemskap i EU  
 
Förslaget bedöms inte påverka den fria rörligheten av arbetstagare inom EU.  
 
Konsekvenser 
 
Förslaget bedöms inte få några betydande kostnadsmässiga konsekvenser för 
Arbetslöshetskassan Alfa. För enskilda som inte är anslutna och som uppbär 
grundbelopp blir avgiften lägre. Förslaget bedöms inte påverka jämställdheten 
mellan kvinnor och män. Skillnaden mellan avgifterna per månad för dem som är 
ansluta till Arbetslöshetskassan Alfa och dem som inte är anslutna till kassan 
kommer att i inte oväsentlig grad sänkas. 
 
Ikraftträdande   
 
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2016. 
 
Kontaktpersoner 
 
Carina Wiksholm, granskningsenheten, tfn 0150-48 70 63   
 
Carina Karlsson, rättsenheten, tfn 0150-48 70 44 
  


