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Förslag till medlemsavgifter till IT&Telekomföretagen 2019 
 
 

1 Förslag till årsavgift för IT&Telekomföretagens 
branschverksamhet  

IT&Telekomföretagen styrelse föreslår följande medlemsavgift för företag som 
enbart är medlem i branschsektionen för 2019: 

• Avgift till branschsektion:  0,04% av lönesumman (oförändrat) 
• Minimiavgift 5.000 kr. Maxavgift 370.000 kr (oförändrat) 
• I tillägg erbjuds för företag med 1-10 anställda en tillfällig rabatt med 

10% av branschavgiften  

Efter en översyn av IT&Telekomföretagens branschverksamhet föreslår 
styrelsen en ny fördelning av avgiften mellan medlemsavgift och serviceavgift 
från och med 1 januari 2019 enligt följande:  

• 50% av den totala avgiften utgör en medlemsavgift (2018: 10%) 
• 50% utgör en serviceavgift. (2018: 90%)  

Medlemsavgiften är en icke avdragsgill kostnad för medlemsföretaget, medan 
serviceavgiften är avdragsgill.   
 
 

2 Förslag till årsavgift för Almega-gemensam verksamhet   

Den gemensamt finansierade verksamheten omfattar Almegas 
arbetsgivarverksamhet och är gemensam för samtliga Almega-förbund.  
Avgiften som består av två delar, serviceavgift respektive medlemsavgift, är lika 
för samtliga medlemsföretag i Almega-familjen.  Avgiften sänktes med ca 10% 
från och med år 2018.  
 
Almega AB och IT&Telekomföretagens styrelse föreslår för år 2019   
• En oförändrad avgiftsnivå och avgiftsmodell jämfört med 2018.   
• En ändrad fördelning av medlemsavgift och serviceavgift enligt nedan. 

Under 2018 fördelades den totala avgiften som 90% serviceavgift och 
10% medlemsavgift.  

  



  
 

Medlemsföretagens avgift för gemensam verksamhet inom Almega utgår från 
en avgiftstrappa, med avgiftsuttag beroende på lönesumma. För lönesummor 
mellan 0 och 25 miljoner kr är avgiften 0,11% av företagets lönesumma, på 
nästa steg är avgiften 0,10% av företagets lönesumma, osv enligt 
nedanstående tabell.  Utöver detta finns en grundavgift om 3000 kr för 
samtliga medlemsföretag.  
 
 

 
Avgiftsmodell Förslag 2019   

Fast grundavgift 3 000 kr   

Avgiftstrappa Procent 
av lönesumma 

  

Intervall 0 - 24 999 Kkr 0,11%   
Intervall 25 000 - 49 999 Kkr 0,10%   
Intervall 50 000 - 99 999 Kkr 0,09%   
Intervall 100 000 -  499 999 Kkr 0,085%   
Intervall 500 000 - 999 999 Kkr 0,08%   
Intervall 1 000 000 - 1 999 999 Kkr 0,07%   
Intervall 2 000 000 Kkr - 0,06%   

 
Figur 1. Förslag till avgift för 2019. 

 

3 Förslag till fördelning mellan Almega-gemensam medlemsavgift 
och serviceavgift 2019 

Förslag till medlemsavgift: 
Medlemsavgiften fördelas till IT&Telekomföretagen och finansierar i huvudsak 
förbundets verksamhet avseende utveckling och förhandling av kollektivavtal 
samt Almega-gemensamt påverkansarbete. 
 
Medlemsavgiften föreslås utgöras av: 

• En fast grundavgift om 3000 kr per medlemsföretag.  
• En rörlig avgift om 15% av den totala avgiften i avgiftstrappan.   
• Medlemsavgiften är en icke avdragsgill kostnad för medlemsföretaget.  

 
Förslag till serviceavgift: 
Serviceavgiften fördelas till Almega AB och finansierar Almegas 
arbetsgivarservice till alla medlemsföretag i samtliga Almega-förbund.    
 
Serviceavgiften föreslås utgöras av 

• En rörlig avgift om 85% av den totala avgiften i avgiftstrappan. 
• Serviceavgiften är avdragsgill för medlemsföretaget.  

 
Koncernrabatt 
Koncernrabatt utgår om en koncern tillsammans har mer än 500 miljoner kr i 
lönesumma. Avgiften beräknas då på den sammanlagda lönesumman för 
koncernen. 
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