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Uppbörden av finansieringsavgift – arbetslöshetskassornas 
medlemsuppgifter    

Granskning initierad av IAF 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshets-
kassornas medlemsuppgifter till grund för uppbörden av finansieringsavgift. 

Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. 

Ansvarig chef har varit Annelie Westman, chef för granskningsenheten. 

Rapporten har utarbetats inom IAF av utredaren Håkan Nordström, 
uppdragsledare. I arbetet har även utredarna Camilla Pettersson och Carina 
Wiksholm deltagit.  
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Resultat – mindre avvikelser som kan förhindras 

Arbetslöshetskassornas medlemsuppgifter ligger till grund för den finansierings-
avgift arbetslöshetskassorna varje månad betalar till staten. IAF har granskat 
underlag från arbetslöshetskassornas medlemssystem och jämfört dessa med 
vad arbetslöshetskassorna har rapporterat in till IAF som ansvarar för uppbörden 
av finansieringsavgift. 

Granskningen visade att 8 arbetslöshetskassors underlag stämde helt överens 
med vad man också hade rapporterat in. Hos övriga 20 arbetslöshetskassor 
fanns avvikelser. 

IAF konstaterar att avvikelserna är mindre allvarliga då medlemsantalen kan 
korrigeras vid senare tillfälle. Dock är det av vikt att arbetslöshetskassorna håller 
underlagen ordnade för sin egen del, för revision och tillsyn samt överväger att 
införa en extra kontroll vid inrapportering så att rätt medlemsantal rapporteras till 
IAF. 

Den genomförda granskningen 

IAF har granskat underlag från samtliga arbetslöshetskassors medlemssystem 
och jämfört detta med den inrapportering arbetslöshetskassorna har gjort i IAF:s 
Portal för arbetslöshetskassor. Inrapporteringen ligger till grund för den 
finansieringsavgift arbetslöshetskassorna ska betala till staten. Underlaget som 
har granskats var för inrapporteringen i oktober 2014 samt januari 2015. 

8 arbetslöshetskassors underlag stämde helt överens med vad arbetslöshets-
kassorna hade rapporterat in i Portal för arbetslöshetskassor. Dessa var: 
Akademikernas, Arbetslöshetskassan Alfa, Elektrikernas, Fastighets, IF Metalls, 
Sekos, Arbetslöshetskassan Småa och STs arbetslöshetskassor. 

Granskningen av övriga 20 arbetslöshetskassors underlag påvisade en eller flera 
brister. Dessa bestod bland annat i: 

- Underlaget gällde en annan inrapporteringsmånad eller var inte 
fullständigt. 

- Uppgifterna om totalt antal medlemmar respektive uppgifterna om de 
könsfördelade medlemsantalen i underlagen från medlemssystemen 
stämde inte överens med vad som inrapporterades i Portalen. Till största 
del rörde det mindre avvikelser.  

Den sistnämnda orsaken innebär att fel finansieringsavgift betalas initialt.1 
Eftersom arbetslöshetskassorna har möjlighet att korrigera tidigare lämnade 

                                                
1
 Det innebär också att IAF:s statistik över antal medlemmar och antalet kvinnor och män i 

arbetslöshetskassorna blir felaktig. 
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uppgifter samt att det i dessa fall var mindre avvikelser bedöms detta dock som 
mindre allvarligt.  

Det är av vikt att arbetslöshetskassorna håller underlagen ordnade för sin egen 
del men också för både revision och tillsyn.  I rapporten Uppbörden av 
finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna konstaterade IAF att det är vanligt 
att den som hämtar uppgifter ur medlemssystemen också matar in uppgifterna i 
Portalen för arbetslöshetskassor.2 Mot bakgrund av de mindre avvikelser som 
framkommit vore det bra om arbetslöshetskassorna ser till att någon annan än 
den som hämtar uppgifter och/eller matar in dem i Portalen kontrollerar att 
uppgifterna är korrekta. 

Bakgrund  

I rapporten Uppbörden av finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna beskrev 
IAF hur finansieringsavgiften som arbetslöshetskassorna ska betala till staten 
fastställs och hur betalningen från arbetslöshetskassorna till staten går till.3 

Fokus var främst en beskrivning av flödet med hantering och rutiner. IAF 
konstaterade att det är av vikt att arbetslöshetskassornas uppgifter om medlems-
uppgifter, utbetalad inkomstrelaterad ersättning och antalet ersättningsdagar är 
korrekta, eftersom de är centrala för att betalning av finansieringsavgiften ska ske 
till rätt belopp.   

I detta uppdrag har IAF jämfört arbetslöshetskassornas medlemsuppgifter från 
arbetslöshetskassornas medlemssystem med vad respektive arbetslöshetskassa 
har rapporterat in i IAF:s Portal för arbetslöshetskassor. Underlagen har 
inhämtats från arbetslöshetskassorna i samband med andra granskningar under 
2015 eller att arbetslöshetskassorna har fått skicka in underlagen från medlems-
systemen till IAF. Underlagen som inhämtats är från inrapporteringen i januari 
2015 samt oktober 2014.  

Utgångspunkten för granskningen har varit att det underlag som arbetslöshets-
kassorna lämnar är korrekta utdrag eller sammanställningar från medlems-
systemen.  

                                                
2
 IAF 2014:14 

3
 IAF 2014:14 


