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2 Underlag för 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, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen. 
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Sammanfattning 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2019 
fått i uppdrag att lämna ett underlag för bidrag till arbetslöshetskassor. Förslaget 
har beräknats genom en beräkningsmodell som regeringen fastställde 2009.  
 
IAF föreslår att följande arbetslöshetskassor får bidrag 2019: 
 
Hamnarbetarnas 
Journalisternas 
Pappersindustriarbetarnas  
Skogs- och lantbrukstjänstemännens 
Sveriges Arbetares 
Säljarnas 

1 148 002 kr 
       7 999 kr 
   586 929 kr 
1 680 392 kr 
   988 122 kr 
1 436 504 kr 
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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 i det här uppdraget ingen bedömning av vilket behov av bidrag som 
föreligger hos de arbetslöshetskassor som föreslås få bidrag. IAF:s synpunkter på 
bidraget finns dock 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 Jessica Idbrant 
deltagit. Generaldirektören har fattat beslut i ärendet. 

Katrineholm den 3 juni 2019 

 

 

Peter Ekborg 
Generaldirektör  Håkan Nordström 
   Utredare 
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1 Beräkningsmodellen 
Till grund för beräkningarna av vilka arbetslöshetskassor som föreslås få bidrag 
2019 ligger uppgift om administrationskostnad i arbetslöshetskassornas 
årsredovisningar 2018 samt uppgift om medlemsantal för 2018 som 
arbetslöshetskassorna har rapporterat till IAF i april 2019. 

Enligt regeringsbeslutet som ligger till grund för beräkningarna 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 medlem1. 

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

Svensk Handels arbetslöshetskassa fusionerades den 1 januari 2019 med 
Unionens arbetslöshetskassa. De ingår i beräkningarna om genomsnittlig 
administrationskostnad och medlemsantal 2018. I enlighet med regeringsbeslutet 
som ligger till grund för beräkningarna kan Unionens arbetslöshetskassa dock inte 
få något bidrag för Svensk Handels arbetslöshetskassa. 

Till den 1 september 2019 planeras fusion mellan Skogs- och 
lantbrukstjänstemännens och Unionens arbetslöshetskassor. Detta har inte 
påverkat förslaget till bidrag eftersom den planerade fusionen inträffar efter att 
förslaget har lämnats. 

                                                 

 
1 Regeringsbeslut A2009/2009/AE 
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2 Förslag till bidrag 
Till grund för förslaget till bidrag 2019 har IAF beräknat genomsnittlig 
administrativ kostnad per medlem för samtliga arbetslöshetskassor (admT) till  
428 kr. Denna har beräknats genom att arbetslöshetskassornas totala 
administrationskostnader 2018 har dividerats med det totala genomsnittliga 
medlemsantalet i arbetslöshetskassorna för 2018 (medlT). 

Den genomsnittliga administrationskostnaden per medlem i respektive 
arbetslöshetskassa (admA) har beräknats genom att administrationskostnaden för 
2018 har dividerats med det genomsnittliga medlemsantalet för 2018 (medlA). Se 
även bilaga. 

 

Tabell 1: Bidrag till arbetslöshetskassor med 0 – 10 000 medlemmar 

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

Hamnarbetarnas 1 327 1 796 1 148 002 

Skogs- och lantbrukstjänstemännens 916 3 089 1 680 392 

Sveriges Arbetares 5 400 886 988 122 

Säljarnas 6 865 922 1 436 504 
 
 
Tabell 2: Bidrag till arbetslöshetskassor med 10 001 – 14 999 medlemmar 

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

Journalisternas 10 819 645 7 999 

Pappersindustriarbetarnas 13 789 813 586 929 
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Bilaga: Genomsnittlig administrationskostnad och 
medlemsantal per arbetslöshetskassa 2018 

 admA medlA 
Akademikernas  231 701 230 

ALFA 623 117 704 

Vision 454 139 650 

Byggnadsarbetarnas  611 116 751 

Elektrikernas 499 27 875 

Fastighets 703 43 772 

Finans- och försäkringsbranschens  414 49 476 

GS  935 48 788 

Hamnarbetarnas  1 796 1 327 

Handelsanställdas  682 166 613 

Hotell- och restauranganställdas 789 72 615 

IF Metalls  373 278 197 

Journalisternas  645 10 819 

Kommunalarbetarnas  389 571 511 

Ledarnas 398 81 882 

Livsmedelsarbetarnas  420 30 153 

Lärarnas 361 156 548 

Pappersindustriarbetarnas  813 13 789 

Sekos 643 77 311 

Skogs- och lantbrukstjänstemännens  3 089 916 

Småföretagarnas  746 111 334 

STs  445 75 269 

Svensk handels  1 251 11 442 

Sveriges arbetares 886 5 400 

Säljarnas  922 6 865 

Transportarbetarnas  464 87 632 

Unionens  350 614 755 

 admT medlT 
 428 3 619 623 
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