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Återbetalning av AFA-premier till arbetsgivare 
 
Som tidigare meddelats i medlemscirkulär 2/2012 har Svenskt Näringsliv och LO enats 
om återbetalning av premier för AGS som betalats åren 2007 och 2008.  
Totalt kommer 5,6 miljarder att återbetalas till arbetsgivare inom privat sektor. 
 
Återbetalningen kommer att ske genom Fora med början i november 2012 genom att 
varje arbetsgivare får tillbaka lika mycket som denne betalat i AGS-premie för 2007 och 
2008. 
 
Observera att återbetalningen kommer att ske till den arbetsgivare som betalade 
premien, oavsett om det skett ägarförändringar eller liknande. 
 

Vilka arbetsgivare kommer att få tillbaka pengar? 
Följande kriterier ska vara uppfyllda för att en arbetsgivare ska få tillbaka pengar. 
- Företaget hade ett försäkringsavtal med Fora 2007 och/eller 2008. 
- Försäkringen Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) ingick i försäkringsavtalet* 
- Företaget hade anställda under 2007 och/eller 2008, alternativt hade tecknat 

Företagares egen försäkring med AGS. 
- Företaget är kund hos Fora idag alternativt existerar som giltig juridisk person 

enligt Bolagsverkets register** 
 

*Försäkringen AGS ingår i grundavtalet för företag i privat sektor och kan tecknas i 
Företagares egen försäkring. 
 
**De vanligaste exemplen på att en organisation inte existerar är: 
- Slutförd konkurs 
- Slutförd likvidation 
- Ägare till enskild firma har avlidit 
- Har ej organisationsnummer i Sverige 
Obs! Om företaget/organisationen en utestående skuld till Fora kommer utbetalningen 
att kvittas mot skulden. 
   



Premier som kommer att återbetalas 
AGS-premien var 0,59 av lönesumman för arbetare år 2007.  
AGS-premien var 1,45 % av lönesumman för arbetare år 2008. 
 
Ytterligare information om vilka belopp det kan röra sig om finns på 
www.fora.se/foretag 
 

Tidpunkt för återbetalningen 
Återbetalningen av premierna påbörjas under november 2012. För den arbetsgivare som 
är befintlig kund hos Fora och har registrerat ett bank- eller plusgironummer hos Fora 
sker utbetalningen före årsskiftet. 
 

Tillvägagångssätt för utbetalningen 
För den arbetsgivare som är kund hos Fora är det snabbaste och säkraste sättet är att 
registrera ett gällande bank- eller plusgironummer hos Fora, om detta inte redan är gjort. 
Sådan registrering görs enklast på Mina sidor på www.fora.se. 
 
Observera att utbetalningen endast kan ske till bank- eller plusgironummer som är 
kopplat till ert organisationsnummer. I frånvaro av bank- eller plusgironummer 
utbetalas pengarna på en avi som skickas till den adress som finns registrerad hos Fora 
alternativt till företagets sätesadress om företaget inte är kund hos Fora. 
 
 

* * * 
 
 
Samtliga cirkulär finns på vår hemsida www.li.se. 
 
Det finns möjlighet att få våra cirkulär i arbetsgivarfrågor snabbare via e-post. 
Kontakta Lotte Andersson på tel 08-762 65 18 eller maila till lotte.andersson@li.se och 
ange din mailadress. 
 
 
Med vänlig hälsning 
LIVSMEDELSFÖRETAGEN  

 
 
Anna Nordin 
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