
 
 
Nytt system för medlemsavgifter fr o m 1 januari 2011 – Uppdelat i klasser inkl 
Byggettans och a-kassans avgifter. 
 
Vid kongressen i juni, fattades beslut om införande av ett nytt avgiftssystem från 
årsskiftet. 
 
Det nya avgiftssystemet innebär att avgiftsindelningen hel-, halv- och grundavgifts-
betalande försvinner och ersätts av ett avgiftssystem som är indelat i nio avgiftsklasser.  
  
Avgiftssystemet är inkomstrelaterat och baseras på medlemmens sammanlagda 
bruttoinkomst under en månad, dvs. månadsinkomst före skatt.  
 
Med bruttoinkomst avses all inkomst som kommer från medlemmens huvudsakliga 
sysselsättning, under en månad, och avser bruttolön inklusive semesterersättning, 
sjukersättning, aktivitetsersättning, tillfällig sjukersättning, rehabiliteringsersättning etc.  
 
Avgiftsklass 1- 9 i nedanstående tabell visar den förbundsavgift som gäller i olika 
löneintervall (sammanlagd bruttoinkomst per månad) from januari 2011.  
 
Avg. 
klass 

Löneintervall 
(kr/mån) 

Timlön 
*) 

Förb.avg 
kr/mån 

Byggettans 
avgift 

A-kassa medlavg + 
arbetslöshetsavgift 

Totalt 

1 29 001 -  167 357 119 125 + 180 781 
2 22 001 – 29 000 126 307 119 125 + 180 731 
3 20 001 – 22 000 115 273 119 125 + 180 697 
4 18 001 – 20 000 103 239 119 125 + 180 663 
5 16 001 – 18 000 92 205 119 125 + 180 629 
6 14 961 – 16 000 86 171 119 125 + 180 595 
7   8 097 – 14 960 47 154 119 125 + 180 578 
8         0  -   8 096    47 0 125 + 180 el 0 kr 352/172 
9 Avgiftsbefriade 

(gymnasieelever) 
 0 0 Ej med Ej med 

 
I tabellen ovan motsvarar de nya avgiftsklasserna 2 – 6 hel avgift, avgiftsklass 7 halv 
avgift och avgiftsklass 8 grundavgift. Den nionde avgiftsklassen gäller de medlemmar 
som är avgiftsbefriade dvs. gymnasieelever.   
 
De medlemmar som idag betalar halv avgift under 21 år och hel avgift from att de fyller 
21 år kommer automatiskt att integreras i respektive avgiftsklass utifrån bruttoinkomst 
per månad.  
 
De medlemmar som är över 75 år idag är avgiftsbefriade men ska fr.o.m. januari 2011 
betala medlemsavgift enligt avgiftsklass 8, dvs 47 kr/mån. 
 
Avgiften i avgiftsklass 8 (tidigare grundavgift) beslutas av kongressen eller 
förbundsfullmäktige. 
 
Inför det att det nya avgiftssystemet kommer att träda i kraft kommer även 
tillämpningsanvisningarna att uppdateras.  
 
Arbetslöshetsavgiften sänks med 70 kr fr o m årsskiftet (250kr-70=180kr). Om 
medlemmen är arbetslös och uppbär a-kasseersättning är arbetslöshetsavgiften 0 kr 
annars 180 kr. OBS! För de som har autogiro märks inte sänkningen av 
arbetslöshetsavgiften förrän 28 februari. 
 
*) Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 tim/mån. 
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