
Årsrapportering1 2022

Vid frågor om din rapportering ska du skicka mejl till:

arsuppgifter@folksam.se

Här ska du fylla antal resdagar, om ni varit 
utomlands i tjänsten, ange hur många resdagar ni 
varit utomlands. 

Se nästa sida för mer information

OBS att perioden är från 1 januari - 30 september 2022

Här ska du fylla i den totala lönesumman för anställda som 
omfattas av avtal som du ser när du loggat in, om du ser ett
eller flera avtal ska du fylla i den totala lönesumman vid 
respektive avtal, om du saknar anställda vid något av avtalen 
fyller du i 0 kr. 

Du ska bara ta med anställda som är anmälda till Folksam 
och Collectum (0-65 år), och räknas som tjänstemän. 

Om du har anställda som räknas som tjänstemän och inte 
kommer med i KTP2 hos Folksam, t.ex. vikarier, timanställda 
m.fl. deras lönesumma ska tas med i rapporteringen.

OBS att perioden är från 1 oktober - 31 december 2022

Här ska du fylla i den totala lönesumman för anställda som 
omfattas av avtal som du ser när du loggat in, om du ser ett
eller flera avtal ska du fylla i den totala lönesumman vid 
respektive avtal, om du saknar anställda vid något av avtalen 
fyller du i 0 kr. 

Du ska bara ta med anställda som är anmälda till Folksam 
och Collectum (0-65 år), och räknas som tjänstemän. 

Om du har anställda som räknas som tjänstemän och inte 
kommer med i KTP2 hos Folksam, t.ex. vikarier, timanställda 
m.fl. deras lönesumma ska tas med i rapporteringen.



Rapportering av  Läkekostnadsförsäkring vid 
utlandstjänstgöring (LFU)

Vad är Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring (LFU)? 

• När en anställd ska arbeta utomlands, omfattas den anställde 
av läkekostnadsförsäkring (LFU) från utlandstjänstgöringens 
första dag.

• Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring (LFU) ingår i 
kollektivavtalet som ni omfattas av via medlemskapet i Fremia.

Se nästa informationsruta vem ni ska rapportera.

Här ska du fylla antal resdagar, om ni varit utomlands i 
tjänsten, ange hur många resdagar ni varit utomlands. 

Som resdagar anges de dagar då:
✓ anställd har gjort kortare tjänsteresor utomlands.

✓ anställd har fullgjort utlandsuppdrag på kortare tid 
än 12 månader och samtidigt varit inskriven hos 
Försäkringskassan i Sverige.

✓ anställds medförsäkrade make/sambo eller barn 
under 21 år har varit medföljande i utlandet.

Gäller för anställda som rapporteras till Folksam och 
Collectum.

Om ni inte har några resdagar anger ni 0 resdagar. 
(klicka på Fortsätt och därefter på Godkänn). 

Exempel: Två anställda har rest till Paris i 10 dagar, då 
redovisar ni 20 dagar i rutan.

Vid frågor om din rapportering ska du skicka mejl till:

arsuppgifter@folksam.se



Rapportering av Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) (År 2022)

Vem ska du rapportera till TGL?

• Födda 1981 eller senare, de som är 41 år och yngre (41 år under 2022)
• De ska vara anmälda till Collectum (ITP1)
• Har jobbat minst 32 timmar en månad (för den månad ni ska rapportera) 
• Som jobbat minst 8 timmar per vecka (8 timmar per vecka * 4 veckor = 32 timmar en 

månad)

• Du ska INTE ta med anställda du rapporterar till Pensionsvalet (GTP)
• Du ska INTE ta med anställda som finns anmälda till Folksam (KTP2)

• Klicka dig vidare (nästa sida är om du haft någon som är sjuk i mer än 90 dagar (du 
ska bara rapportera dem som uppfyller ”Vem ska du rapportera till TGL”

• Premiebefriade = Sjuka i mer än 90 dagar, de ska vara födda 1981 eller senare (du 
ska inte ta med de som finns anmälda till Folksam KTP2/Pensionsvalet)

• Klicka dig vidare tills du kommer fram till ”Godkänn” 

• Rapportering TGL är nu klar! (Glöm inte att rapportera ”Arbetsgivaruppgift”)

Fyll i antal personer per månad 
(januari-december)
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Vem ska du rapportera till Tjänstegruppliv –TGL? (År 2022)

Den här åldersgrupp ska du rapportera till TGL

• Födda 1981 eller senare, de som är 41 år och yngre (18-41 år under 2022)
• De ska vara anmälda till Collectum (ITP1)
• Har jobbat minst 32 timmar en månad (för den månad ni ska rapportera)
• Som jobbat minst 8 timmar per vecka (8 timmar per vecka * 4 veckor = 32 

timmar en månad)

• Premiebefriade = Sjuka i mer än 90 dagar, de ska vara födda 1981 eller 
senare (du ska inte ta med de som finns anmälda till Folksam KTP2 när du 
kommer fram till fråga om premiebefriade)

• Du ska INTE ta med anställda du rapporterar till Pensionsvalet (GTP)

Den här åldersgrupp ska du INTE rapportera till TGL

• Du ska INTE ta med anställda som finns anmälda till Folksam (KTP2)
• Anställda som finns anmälda till Folksam (KTP2) debiteras redan TGL via 

månadsfakturan.
• Om du tar med denna grupp i TGL rapportering så får du betala dubbel TGL 

avgift.

• Anställda som inte kommer med i KTP2 ska anmälas på blankett E04

• Anställda som är äldre än 65 år anmäls på blankett E04

• Anställda som är äldre än 70 år ska inte anmälas till TGL


