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Ansvarig utgivare: Uno Ströberg

IAFFS 2006:7
Utkom från trycket  
den 8 januari 2007

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter 
om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) 
om arbetslöshetskassor;

beslutade den 22 december 2006.

Inspektionen föreskriver med stöd av 7� § lagen (�997:239) om arbetslös-
hetskassor och 4, 22-23 §§ förordningen (�997:836) om arbetslöshetskassor
dels att 2, 7 §§ samt rubriken närmast före 7 § skall ha följande lydelse,
dels att bilagan skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 6 a av följande 
lydelse.

2 § � En ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och undertecknad.

Ansökningshandlingen skall vara utformad på sådant sätt att den endast 
avser inträde i arbetslöshetskassan.

På ansökningshandlingen skall det framgå när den kom in till arbetslös-
hetskassan.

Uppgifterna i ansökan skall styrkas med nödvändiga intyg.

Medlemsförteckning

6 a § Av arbetslöshetskassans medlemsförteckning skall det framgå när 
en medlem har betalat sin medlemsavgift till arbetslöshetskassan samt för 
vilken månad betald avgift hänför sig till.

Finansieringsavgifter och statistikuppgifter

Medlemsredovisning

7 § 2 Arbetslöshetskassan skall lämna uppgift om totalt antal medlemmar 
vid utgången av varje månad till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring-
en. Redovisningen skall vara fördelad på avgiftskategori och kön.

Arbetslöshetskassan skall även redovisa antalet medlemmar, vilka under 

FÖRFATTNINGSSAMLING

� Senaste lydelse IAFFS 2006:4
2 Senaste lydelse IAFFS 2006:4
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IAFFS 2006:7 avsedd månad har varit respektive inte varit arbetslösa enligt definitionen 
i 4� a § lagen (�997:239) om arbetslöshetskassor. Denna redovisning skall 
innehålla uppgift om vilket antal medlemmar, som betalat in medlemsav-
gift som avser att täcka förhöjd finansieringsavgift samt för vilken månad 
betald avgift hänför sig till. Om arbetslöshetskassan vid redovisningstillfäl-
let inte känner till om en medlem har varit eller inte varit arbetslös skall 
antalet sådana medlemmar redovisas. 

Om redovisade uppgifter som har rapporterats in till inspektionen ändras 
för viss månad måste arbetslöshetskassan redovisa de ändrade uppgifterna 
vid följande redovisningstillfälle.

Redovisningarna skall vara inspektionen till handa senast den �8:e i när-
mast efterföljande månad.

__________

Denna författning träder i kraft den � januari 2007

På Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens vägnar

Bo Jangenäs
 Uno Ströberg
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IAFFS 2006:7Bilaga

RESULTATRÄKNING  

INTÄKTER  Innev.år Föreg.år                   

Medlemsavgifter Not � ________ ________

Statliga bidrag Not 2  ________ ________

Övriga bidrag Not 3 ________ ________

Övriga intäkter  ________ ________

SUMMA INTÄKTER  ________ ________

FÖRSÄKRINGSKOSTNADER

Utbetald ersättning Not 4 ________ ________

Utbetald ej statsbidragsberättigad ersättning  ________ ________

Finansieringsavgift  ________ ________

Förhöjd finansieringsavgift  ________ ________

SUMMA FÖRSÄKRINGSKOSTNADER  ________ ________

Resultat före administrationskostnader  ________ ________

ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Personalkostnader  ________ ________

Övriga externa kostnader  ________ ________

Avskrivningar enligt plan  ________    ________

SUMMA ADMINISTRATIONSKOSTNADER ________    ________

Resultat före finansiella poster  ________ ________

Finansiella intäkter  ________ ________

Finansiella kostnader  ________ ________

SUMMA FINANSIELLA POSTER  ________ ________

ÅRETS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT  ====== ======
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IAFFS 2006:7 BALANSRÄKNING

     
  Innev.år Föreg.år

TILLGÅNGAR     
  

Anläggningstillgångar

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Inventarier  ________ ________

     
    

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Fordringar närliggande org.  ________ ________

Andra långfristiga värdepappersinnehav  ________ ________

Summa anläggningstillgångar  ________ ________

Omsättningstillgångar

FORDRINGAR

Fordringar statsbidrag  ________ ________

Fordringar felaktig ersättning Not 5     ________ ________

Fordringar närliggande org.   ________ ________

Övriga fordringar Not 6 ________ ________

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ________ ________

KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Övriga kortfristiga placeringar  ________ ________

KASSA OCH BANK  ________ ________

     
 

Summa omsättningstillgångar  ________ ________

SUMMA TILLGÅNGAR  ====== ====== 
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IAFFS 2006:7EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER  Innev. år Föreg. år

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början  ________ ________

Årets överskott/underskott  ________ ________

Summa eget kapital  ________ ________

Avsättningar

Avsättning för pensioner  ________ ________

Summa avsättningar  ________ ________

Skulder

Skulder till kreditmarknadsföretag  ________ ________

Skulder till AMS och IAF Not 7 ________ ________

Skulder till närliggande org.  ________ ________

Leverantörsskulder  ________ ________

Övriga skulder Not 8 ________ ________

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ________ ________

Summa skulder  ________ ________

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ====== ======

Ställda säkerheter                             

Ansvarsförbindelser 
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IAFFS 2006:7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT-  
OCH BALANSRÄKNING

Redovisningsprinciper:
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstäm-
mer med lagen om arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter samt 
årsredovisningslagen i tillämpliga delar.

Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse 
med föregående år.
 
Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedöm-
ning beräknas bli betalt. I posten fordringar felaktig ersättning 
redovisas beloppen i nominella värden.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs syste-
matiskt över bedömd ekonomisk livslängd. Tillämpade avskriv-
ningstider redovisas nedan.
  Antal år
Maskiner och andra tekniska anläggningar       
                                  
Inventarier och verktyg     
 

Tilläggsupplysningar

Not �   Medlemsavgifter
 Avgiftskategori �  ________ ________
 Avgiftskategori 2  ________ ________
 Avgiftskategori 3 etc.  ________ ________                

SUMMA  ________ ________

Not 2   Statsbidrag    ________ ________
 Återbetald ersättning (till AMS)  ________ ________ 
 Annat statligt bidrag  ________ ________
 SUMMA  ________ ________

Not 3 Bidrag från närliggande organisation/er ________ ________
 Bidrag från övriga bidragsgivare  ________ ________
 SUMMA  ________ ________

Not 4  Utbetald ersättning   ________ ________
 Återbetald ersättning (från försäkrade) ________ ________ 
 SUMMA  ________ ________
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IAFFS 2006:7Not 5 Specificering av fordringar felaktig ersättning
 Fordringar < � år  ________ ________
 Fordringar > � år  < 5år   ________ ________
 Fordringar > 5 år  < �0 år  ________ ________
 Fordringar > �0 år  ________ ________
 SUMMA  ________ ________

 Av summan fordringar felaktig ersättning bedöms ________  tkr av det 
nominella beloppet vara osäkra. 

    
Not 6  Fordringar medlemsavgifter  ________ ________
          varav avser täcka förhöjd  

finansieringsavgift

 Övriga fordringar  ________  ________
 SUMMA  ________   ________
    
Not 7 Finansieringsavgift   
 Förhöjd finansieringsavgift  ________ ________
 Skulder felaktig ersättning  ________ ________
 Övriga skulder till AMS  ________ ________
 SUMMA  ________ ________

Not 8 Källskatt arbetslöshetsersättning  ________ ________
 Övriga skulder  ________ ________
 SUMMA  ________ ________


