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Vi höjer medlemsavgiften från 1 juli  
 
Den 1 juli 2020 höjer vi vår medlemsavgift från 135 till 150 kronor per månad. Detta är 
en följd av att ersättningsnivåerna höjts under vårens coronakris.  

−  Flera av a-kassorna behöver höja medlemsavgiften för att täcka upp den ökade 
kostnaden efter att ersättningen höjts, berättar Wolfgang Ramstedt, kassaföreståndare 
på Journalisternas a-kassa 
 
Ersättningen som betalas ut från a-kassan finansieras till viss del av den avgift som 
medlemmarna betalar varje månad. När nu ersättningsnivåerna höjts kraftigt i samband med 
regeringens stödåtgärder behöver även medlemsavgiften höjas för att täcka upp den ökade 
kostnaden.  

−  Sedan högsta dagpenning höjdes från 910 till 1200 kronor i mitten av april har den 
genomsnittliga ersättningen stigit med 72 kronor och denna förväntas fortsätta stiga 
ytterligare under kommande månader säger Wolfgang Ramstedt, kassaföreståndare på 
Journalisternas a-kassa.  
 
Fler kan få ersättning snabbare 
Förutom att höja ersättningen har regeringen även presenterat ytterligare stödåtgärder som 
gör att fler nu kan få rätt till ersättning snabbare. Det så kallade arbetsvillkoret som styr hur 
mycket du behöver arbeta innan arbetslösheten är sänkt från 80 till 60 timmar per månad 
och tiden som medlemmen behöver vara med för att kunna få rätt till en högre ersättning har 
kortats ner från ett år till tre månader. Detta har gett ett stort antal nya medlemmar under 
våren.  
– Vi är väldigt glada över att se en ökning av antalet medlemmar. För att fortsätta ge våra 
medlemmar bra och snabb service har vi anställt en ny handläggare, säger Wolfgang 
Ramstedt  
 
Fortsatt en av de snabbaste a-kassorna 
Det ökade antalet ärenden, både vad gäller medlems- och ersättningsärenden, har inte 
påverkat våra genomströmningstider som fortsatt ligger på tre veckor.  

− Vi har än så länge klarat av denna kris bra. Våra handläggare har trots den ökade 
arbetsmängden lyckats att hålla nere handläggningstiden. Vi är fortsatt en av de a-kassor 
som har snabbast handläggning. Detta är något vi är mycket stolta över, avslutar Wolfgang 
Ramstedt. 
 
 
För mer information, kontakta gärna  
Wolfgang Ramstedt, kassaföreståndare 070-306 56 56  
eller wolfgang.ramstedt@sjf.se 
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