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Välkommen till Alfa-kassan
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Till oss är alla välkomna

Alfa-kassan är en fristående a-kassa som inte är knuten 
till något fackförbund, organisation eller inriktad på specifika 
yrkes- och branschområden. Vi välkomnar alla att gå med 
hos oss, såväl arbetslösa som anställda och företagare. 
Hos oss kan du få ekonomisk ersättning om du blir arbetslös. 

Vad gör en a-kassa?
En a-kassa betalar ut ersättning vid 
arbetslöshet. Det finns 28 a-kassor 
i Sverige. Villkoret för medlemskap 
skiljer sig mellan a-kassorna men 
villkoren för ersättning är samma 
hos alla.

Vad gör Alfa-kassan?
Vi betalar ut inkomstrelaterad 
ersättning till dem som är med 
hos oss och uppfyller ersättnings-
villkoren. Vi betalar också ut grund- 
ersättning till dem som inte är med 
i någon a-kassa men som uppfyller 
ersättningsvillkoren. 
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Fördelar med att vara 
med i en a-kassa

Ersättningsnivå 
Ersättningsnivån baseras på hur 
länge du har varit med i en a-kassa.

 
Ersättningsnivån ser ut  
på följande sätt: 

•    Under dag 1–100 kan du få 80 % 
av din tidigare inkomst, maximalt 
910 kronor per ersättningsdag.
 

•    Under dag 101–200 kan du få  
80 % av din tidigare inkomst, 
maximalt 760 kronor per  
ersättningsdag.
 

•    Under dag 201–300 kan du få  
70 % av din tidigare inkomst, 
maximalt 760 kronor per  
ersättningsdag.

 
Om du har barn under 18 år kan 
du under dag 201–450 få 70 % av 
din tidigare inkomst, maximalt 760 
kronor per ersättningsdag.

 

Att vara med i en a-kassa ger dig  
ekonomisk trygghet om du blir arbetslös. 

* Full ersättning innebär att man som mest 
kan få ut 80 % av sin tidigare genom
snittlig månadsinkomst.

Full ersättning*
Dag 1–200

Dag  
201–300

Gå med i Alfa-kassan för  
högre ersättning
När du har varit med hos oss i 12 
månader och uppfyller ersättnings-
villkoren kan du ha rätt till inkomst-
relaterad ersättning som baseras på 
din tidigare inkomst och arbetad tid. 

 
Om du har haft en genomsnittlig 
månadsinkomst upp till 25 025  

kronor innan du blev arbetslös 
kan du få ut 80 % av din tidigare 
inkomst under ersättningsperiod-
ens första 100 dagar. Som mest 
kan du få ut 910 kronor om dagen 
då det är taket för ersättningen. 
Efter dag 200 kan du som mest 
få ut 70 procent av din tidigare 
inkomst. Taket för ersättningen 
är då 760 kronor om dagen.
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Om du inte är med i en a-kassa 
kan du få grundersättning
Om du inte är med i någon a-kassa 
eller inte har varit med i 12 måna-
der kan du ha rätt till grundersätt-
ning, som endast baseras på tidig-
are arbetad tid. Du kan som mest 
få 365 kronor per ersättningsdag. 
   
Ersättningsperiod
Varje ersättningsperiod består av 
300 dagar. Om du har barn under 
18 år förlängs ersättningsperioden 
med ytterligare 150 dagar, totalt 
450 dagar. 

Använd vår e-tjänst Mina sidor  
– för snabbare service
Mina sidor är en e-tjänst för dig 
som tänker söka ersättning eller  
har en pågående ersättningsperiod 
hos oss. Du kan fylla i dina kassa-
kort och formulär elektroniskt och 
slipper därmed portokostnad. 

Du kan även skicka medde-
lande till din handläggare, se dina 
inskickade handlingar och dina 
utbetalningsspecifikationer. För 
att börja använda tjänsten ska du 
vara registrerad hos oss och ha 
e-legitimation.
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Gå med i Alfa-kassan  
redan idag

Vad kostar det att vara  
med i Alfa-kassan? 
Det kostar 120 kronor per månad 
att vara med i Alfa-kassan. På vår 
webbplats hittar du aktuell informa-
tion om månadsavgiften. Du kan 
betala månadsavgiften med vanlig 
pappersfaktura, autogiro eller 
e-faktura. Du kan enkelt anmäla 
autogiro online via din Internetbank 
eller på vår webbplats.
 
Spara pengar genom att gå med 
i Alfa-kassan
Om du inte är med i Alfa-kassan 
och får ersättning betalar du en 
administrationsavgift på 10 kronor 
per ersättningsdag. Det innebär att 
du betalar upp till ca 210 kronor* 
i avgift per månad. 120 kronor 
mot- svarar cirka tolv ersättnings-
dagar. Om du har fler än tolv 
ersättningsdagar per månad är 
det alltså ekonomiskt fördelaktigt 
för dig att gå med hos oss. 

 

Använd vår e-tjänst  
Alfaportalen – för information 
om din anslutning 
Som ansluten har du tillgång till vår 
e-tjänst Alfaportalen. Här hittar du 
uppgifter om din anslutning, dina 
fakturor, inbetalda avgifter och 
kontaktuppgifter. För att logga in 
anger du ditt personnummer och 
det fyrsiffriga lösenordet som finns 
på varje faktura.

Du går med snabbt och enkelt hos oss genom att fylla 
i formuläret ”Ansökan om anslutning” som finns på vår 
webbplats. När du har fyllt i formuläret och skrivit under 
det med din e-legitimation skickas det direkt till oss. Du 
får en kopia på din ansökan skickad till din e-postadress.

*  Beräknat på en månad innehållandes 21 utbetalda 
ersättningsdagar à 10 kronor i administrations
avgift

Gå med i  
Alfa-kassan idag
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Kontakta oss

Webbplats
På vår webbplats  
www.alfakassan.se kan du bland 
annat få mer information om hur du 
ansöker om ersättning och hur du 
kan gå med i Alfa-kassan. Du kan 
även upp datera din adress.

Maila till oss
Du kan alltid komma i kontakt  
med oss genom att skicka ett  
meddelande till adressen 
post@alfakassan.se 

Besök oss
Besök ditt närmaste lokal-
kontor och få hjälp med ditt 
ärende. Du hittar våra besöks-
tider för  respektive kontor på 
vår  webbplats. 

Alfa-kassan Sundbyberg
Löfströms Allé 5

Alfa-kassan Borås
Åsboholmsgatan 6

Alfa-kassan Hemse
Färgerigatan 2

Alfa-kassan Ljusdal
Bokhandlargränd 8 
 
 

Ring vår kundservice
Du når vår kundservice  
på 0771-55 00 99 (knappval 6).

 
Öppettider måndag–fredag  
klockan 08.00–16.00. Dag före 
afton eller helgdag har vi öppet 
klockan 08.00–12.00.

 
Talsvar
Ring 0771-55 00 99 för att komma 
till vårt talsvar. Där kan du få 
information om arbetslöshets-
försäkringen och anslutning till  
Alfa-kassan.



10

    Anmäl dig som arbetslös  
på Arbetsförmedlingen  
 
Meddela också Arbetsförmed
lingen att du ska ansöka om 
ersättning hos oss.

 
    Skicka in formuläret Anmälan  
om arbetslöshet via e-tjänsten 
Mina sidor.  
 
Det är viktigt att du besvarar alla 
frågor på formuläret och att du 
fyller i dina kontaktuppgifter så 
att vi lätt kan nå dig. 

    Skicka in kassakort för de två 
första veckorna via Mina sidor.  
 
Observera att samtliga dagar  
ska fyllas i och att veckorna ska 
ha passerat. 

    Skicka in intyg som visar vad du 
har gjort de senaste 12 måna-
derna innan du anmälde dig på 
Arbetsförmedlingen. 

    Om du har arbetat, kontakta de 
arbetsgivare du haft under de 
senaste 12 månaderna och be 
dem fylla i blanketten Arbets-
givarintyg.  
 
Om du haft flera anställningar 
ska du skicka ett arbetsgivar
intyg för varje anställning. 

Med e-tjänsten www.arbetsgivar-
intyg.nu kan din arbetsgivare få 
hjälp med att fylla i arbetsgivarintyg 
elektroniskt. 
 
Skicka in eventuella blanketter 
och intyg på papper till:
Alfa-kassan 
827 82 Ljusdal

Checklista för dig som vill 
ansöka om ersättning

Använd checklistan nedan som steg för steg 
visar hur du ska ansöka om ersättning hos oss. 

Så ansöker du 
om ersättning
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www.alfakassan.se
post@alfakassan.se  
  
Vi tar emot besök  
vid våra kontor i  
Sundbyberg, Borås, 
Hemse och Ljusdal 


