
 

 General 

Kjelles krönika – 22 maj - 2022  
 

Hej igen! 

 

Peos krönika 

Nya ordförande Peo kommer så småningom att ta över denna krönika, men 

tillsvidare lägger jag in lite nyheter. 

 

 

Händelser vecka 20. 

 

Karskäringen 

Sista nummret av Karskäringen gjordes i veckan innan sommaruppehållet.  

Avgående redaktör Kjell Johansson fick äran att göra sitt sista nummer av 

Karskäringen efter många års arbete och som ansvarig för den. 

Som vanligt hade han stöd av Johanna Hansson Pierre, Ola Carlson och 

Michael Wallin. Per Thollin var på teambulding. 

 

Det som inte kom med i detta nummer var de nya lönerna som gäller from 1 

april.  

De kommer att läggas upp på Papperstreans hemsida i närtid och 

presenteras i nästa nummer av Karskäringen som kommer ut den 1 

september. 

 

 

Medlemskap i Pappers 

Nu kan du enkelt söka medlemskap i Pappers via Papperstreans hemsida. 

Antingen går du in under "Vill du bli medlem i Pappers avd 3 Karskär" och 

söker via webben eller 

kontaktar du Tarja på Pappers expedition så hjälper hon dig. 

 

 

A-Kassan informerade i veckan om skattereduktion för avgift till A-

kassan. 

Riksdagen har beslutat att anta regeringens förslag om skattereduktion för 
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avgift till arbetslöshetskassa. 

Skattereduktionen innebär att den som är med i en a-kassa får göra en 

avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade 

avgiften. Skattereduktionen syftar till att underlätta och uppmuntra till att 

fler ansluter sig till arbetslöshetsförsäkringen eftersom det är viktigt att 

enskilda omfattas av ett försäkringsskydd vid arbetslöshet som i sin tur 

upprätthåller konsumtionsförmågan och köpkraften. 

 

Enligt förslaget bidrar en hög anslutningsgrad, förutom till ekonomisk 

stabilitet under lågkonjunkturer, även till att upprätthålla legitimiteten och 

försäkringsmässigheten i arbetslöshetsförsäkringen. 

 

Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas på avgifter som 

betalas efter den 30 juni 2022. 

Beslutet innebär att a-kassorna ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket. 

 

 

Sköt om er och ha de! 

 

// Kjelle  

 


