Information om medlemskap i Almega Asylboendeföretagen, Almega
Tjänsteföretagen och Svenskt Näringsliv
Almega Asylboendeföretagen är en branschförening inom Almega
Tjänsteföretagen och Föreningen Svenskt Näringsliv som organiserar företag som driver boenden för
asylsökanden i Sverige. För att bli medlem i Almega Asylboendeföretagen krävs att du även har
tecknat kollektivavtal hos Almega Tjänsteföretagen.

Inträdeskrav
Medlemskap i Asylboendeföretagen beviljas företag som har i sin verksamhetsbeskrivning att bedriva
boenden för asylsökande i Sverige. Medlemskap beviljas av styrelsen för Asylboendeföretagen.
Medlemsföretag ska utöver dessa stadgar följa stadgarna för Almega Tjänsteföretagen och FSN.
Almega Tjänsteföretagens för branschen gällande kollektivavtal skall kopplas in från inträdesdatum i
Asylboendeföretagen.
Medlemskap endast i Asylboendeföretagen, utan att företaget erhåller medlemskap i Almega
Tjänsteföretagen, kan beviljas i de fall där företag med branschgemenskap är ansluten till annan
organisation inom FSN. En förutsättning är dock att företaget omfattas av annan organisations
kollektivavtal.
Organisation, myndighet eller företag kan bli stödmedlem

Avgifter
1. ÅRSAVGIFT ASYLBOENDEFÖRETAGEN
Fast grundavgift 100 kr för branschmedlemskapet.
2. ÅRSAVGIFT TILL ALMEGA TJÄNSTEFÖRETAGEN
Grundavgiften för samtliga medlemsföretag är 3 000 kronor. Därutöver utgår en rörlig avgift som
baseras på föregående års lönesumma enligt en trappstegsmodell i fallande skala med början på
0,11 procent.
Lönedelssumma*
0-24 Mkr
25-49 Mkr
50-99 Mkr
100-499 Mkr
500-999 Mkr
1000-2000 Mkr
2000+ Mkr

Avgift
0,11 %
0,10 %
0,09 %
0,085 %
0,08 %
0,07 %
0,06 %

*) Årsavgiften beräknas på föregående års lönesumma för anställda (ej VD, ägare och dennes familjemedlemmar) exklusive sociala
kostnader. Minimiavgift enligt ovan.

3. ÅRSAVGIFT TILL SVENSKT NÄRINGSLIV
Lägsta totala årsavgift är 428 kronor.
För enskilda företag och företag som ingår i koncerner med högst 249 anställda är avgiften
0,077 procent av den totala lönesumman minskat med ett grundavdrag på 500 000 kronor.
För enskilda företag samt för företag som ingår i koncerner med fler än 250 anställda är avgiften
0,060 procent av den totala lönesumman + rörelseresultatet efter avskrivningar (eller
motsvarande).
AVDRAGSRÄTT
93 procent av den totala årsavgiften för arbetsgivarsektionen utgör en serviceavgift som är
momspliktig och avdragsgill i deklarationen.
FAKTURERING
Medlemsavgift betalas från och med inträdesmånaden. Fakturering av årsavgifterna sker i två
fakturaperioder per år och sköts av Svenskt Näringsliv Service AB.

Medlemskap för företag ansluten till annan organisation inom FSN
Medlemskap endast i Asylboendeföretagen, utan att företaget erhåller medlemskap i Almega
Tjänsteföretagen, kan beviljas i de fall där företag med branschgemenskap är ansluten till annan
organisation inom FSN. En förutsättning är dock att företaget omfattas av annan organisations
kollektivavtal.
Utöver de avgifter som medlem enligt FSNs stadgar ska erlägga, ska avgift erläggas till
Asylboendeföretagen.
BRANSCHAVGIFT ASYLBOENDEFÖRETAGEN
För branschsektionen betalar ni en fast grundavgift på 100 kr.
ÅRSAVGIFT TILL SVENSKT NÄRINGSLIV
0,077 procent av den totala lönesumman minskat med ett grundavdrag på 500 000 kronor.
Lägsta totala årsavgift är 428 kronor.

Kollektivavtal

Medlemskap i Almega Tjänsteföretagen innebär inte att företaget automatiskt blir bundet av
branschens kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor m.m. För medlemskap i
branschföreningen Almega Asylboendeföretagen inträder dock skyldighet för ditt företag att teckna
sådant avtal. Har företaget redan ett eget kollektivavtal, innebär medlemskapet att vi ersätter det
med branschens.

Avtalsförsäkringar
Medlemskapet medför skyldighet att teckna:
• Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
Tecknas i något av följande bolag: Alecta*, BLIWA, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic,
SEB Trygg Liv, SEB Pension och försäkring, Skandia Liv eller Idun Liv försäkring.
*Tecknas samtidigt med ITP om man väljer Alecta
Kontakt: Vi hänvisar till Collectums hemsida för att läsa mer om respektive
försäkringsbolags premier och villkor:
https://collectum.se/foretag/teckna-och-andra-avtal/teckna-tgl
• Omställningsavtal för tjänstemän
Omställningsavtalet innehåller regler om såväl omställningsstöd som regler om s k
avgångsersättning AGE.
Kontakt: Försäkringen tecknas via FORA AB, tel 08-787 40 10. www.fora.se

Företag bundna av kollektivavtal är även skyldiga att teckna följande försäkringar:
• Tilläggspension för tjänstemän – ITP
För att teckna pensioneringsavtal, gå in på www.collectum.se och ladda hem blanketten
”Ansökan om pensioneringsavtal”, som sedan skickas till Collectum.
Kontakt: Försäkringen tecknas via Collectum AB, tel 08-508 981 00. www.collectum.se
• Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
TFA måste alltid tecknas för samtliga anställda i företaget, alltså för både tjänstemän och arbetare.
Företag som blir bundet av kollektivavtal för tjänstemän blir samtidigt skyldigt att teckna
fullständiga avtalsförsäkringar också för arbetare. För arbetare ingår de s k AFA-försäkringarna:
Tjänstegrupplivförsäkring TGL, Avgångsbidragsförsäkring AGB,
Avtalsgruppsjukförsäkring AGS, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA samt
Avtalspension SAF-LO.
Kontakt: Försäkringen tecknas via FORA AB, tel. 08-787 40 10. www.fora.se

Observera att företaget måste själv teckna försäkringarna

Om du har några frågor

Snabbast och enklast får du svar på frågor om ditt medlemskap i Almega Asylboendeföretagen/
Almega Tjänsteföretagen genom att ringa 08 - 762 69 00. Du hittar oss också på www.almega.se

