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LATHUND för beräkning av medlemsavgifter 2023 
Infomediaavtalet 
 
Grafiska Företagens Förbund 
Rörlig årsavgift 0,48 % av 2022 års lönesumma minskad med ett grund- 
 avdrag på 500 000 kr. Detta belopp fördelar sig enligt  

följande: 
 
• Serviceavgift (avdragsgill del) 0,43 % av lönesumman  
• Medlemsavgift (ej avdragsgill del)   0,05 % av lönesumman 
 
Minimiavgift 1 000 kr, varav 896 kr är avdragsgillt. 
 
Fast årsavgift 
 
Lönesumma 2022 
upp till 1 699 kkr  1 000 kr 
mellan 1 700 och 2 999 kkr   1 500 kr 
mellan 3 000 och 6 499 kkr  2 000 kr 

 mellan 6 500 och 12 499 kkr  2 500 kr 
mellan 12 500 och 25 499 kkr  3 000 kr 
mellan 25 500 och 100 499 kkr 4 000 kr 
mellan 100 500 och 999 999 999 kkr  5 000 kr 
 

 
Föreningen Svenskt Näringsliv 
Enskilda företag samt företag som 0,077 % av lönesumman minskad med ett grundavdrag 
ingår i koncerner med högst 249  på 500 000 kr. Detta belopp fördelar sig enligt följande:  
anställda 
 
• Serviceavgift (avdragsgill del)  0,006 % av lönesumman 
• Medlemsavgift (ej avdragsgill del)  0,071 % av lönesumman 
 

Enskilda företag samt företag som  0,060 % på summan av lönesumman och rörelse- 
ingår i koncerner med fler än 249  resultatet efter avskrivningar. Rörelseresultatet efter 
anställda     avskrivningar begränsas till ett belopp motsvarande 
    lönesumman. Endast positiva rörelseresultat med- 
    räknas. Detta belopp fördelar sig enligt följande:  
 
• Serviceavgift (avdragsgill del)  0,004 % av lönesumman 
• Medlemsavgift (ej avdragsgill del)  0,056 % av lönesumman 
  
Minimiavgift 428 kr 
 

    
Branschföreningar 
Sveriges Grafiska Medieförening  1 100 kr per företag och år 
Svenska Bokbinderiföreningen  1 100 kr per företag och år 
Svenska Stämpelfabrikantföreningen  2 500 kr per företag och år 
 

 
    
 
 
 



                                                                                                                                                                  

 
Kommentarer  
 
Avtalsförsäkringspremier enligt kollektivavtal 
Medlemskapet i Grafiska Företagens Förbund innebär att företaget blir bundet av kollektivavtal, 
dels med GS facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, dels med tjänstemannaorganisationerna 
Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Om företaget inte tidigare varit bundet av s.k. hängavtal 
inträder nu bl.a. en skyldighet för företaget att teckna AFA-försäkringar, Avtalspension SAF-LO 
och ITP-försäkringar för sina anställda. Företaget skall snarast göra anmälan till de berörda 
försäkringsbolagen. Om anmälan dröjer kommer retroaktiv debitering att ske.  
 
AFA Försäkring är en gemensam organisation för AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och 
AFA Trygghetsförsäkring, men det är Fora som är administratören. 
 
Arbetare omfattas av omställningsförsäkring, AGS, TGL, TFA och Avtalspension SAF-LO.  
Försäkringsavtalet tecknas genom Fora, 08-787 40 10. Totalkostnaden kommer att variera stort 
mellan olika företag p.g.a. ålders- och lönesammansättning bland personalen. 
 
Tjänstemän omfattas av försäkringarna ITP, TGL, Omställningsavtal och TFA. ITP och TGL 
tecknas via Collectum, 08-508 980 00. TGL via Collectum innebär försäkringsbolaget Alecta,  
08-441 62 00. TGL kan även tecknas hos något av försäkringsbolagen: Bliwa, Folksam, Skandia, 
Länsförsäkringar samt SEB Trygg liv. Grafiska Företagens Förbund rekommenderar företag som 
inte har haft hängavtal att fylla i rutan om ITP 1 via Collectum (den s.k. nya ITP-planen). TFA 
tecknas hos Fora, 08-787 40 10. Anmälan till Fora ger också en direkt anslutning till 
Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsrådet. 
 
Det bör påpekas att premierna för tjänstemän beräknas individuellt och att de kan variera kraftigt 
beroende på ålder och inkomst hos den anställde.  
 
Försäkringsavtalet träder i kraft med retroaktiv verkan från och med den dag kollektivavtalet 
tecknats. 
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