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Arbetslöshetskassan Vision bildades 1969 på initiativ av fackförbundet Vision.
Vårt verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda som arbetar med
administrativa funktioner i kommuner, landsting, regioner, bolag och stiftelser
inom det kommunala området samt Svenska kyrkan, andra trossamfund och
ekumeniska organisationer. För vård, skola och omsorg gäller detta även i privatägda verksamheter. Vidare ingår anställda vid Vision och Arbetslöshetskassan Vision.
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Kommentarer till året som gått

Omorganisationen innebär att gruppen Verksamhetsstöd försäkring inte längre finns kvar. Omprövarna
och juristen ingår nu tillsammans med utredarna i
den nya gruppen Försäkringsenheten. Enhetschefen
för den gruppen är också försäkringsansvarig. Vi ser
stora fördelar med att samla alla som arbetar med
handläggning i en grupp och också att enhetschefen
både leder det operativa och juridiska arbetet. Återkravsspecialisterna och utbildaren/granskaren ingår
efter omorganisationen i staben.

Arbetslöshetskassan Vision bildades 1969 och under
året fyllde vi alltså 50 år. Vi är en av de a-kassor
som har ökat i medlemstal varje år sedan 2008 och
under året nådde vi drygt 141 000 medlemmar.
Vårt mål var att öka med 2 500 medlemmar, vilket
vi inte riktigt nådde fram till, men mot bakgrund
av att a-kassan i allmänhet har svårt att rekrytera
medlemmar kan vi ändå inte vara annat än nöjda.
Under året har 97 till 98 procent av våra arbetslösa
medlemmar använt sig av e-tjänsten Mina sidor när
de söker ersättning. Vårt mål var 95 procent och vi
har således uppfyllt målet med råge. De arbetslösa
medlemmar som använder Mina sidor får sin
ersättning snabbare och är också överlag nöjdare.

I gruppen Verksamhetsstöd har tjänsten som
driftansvarig tagits bort. Arbetsuppgifterna har
fördelats på de applikationsansvariga.
I samband med att den nya organisationen trädde
ikraft den 1 juni 2019 införde vi arbetsplatsträffar
(APT) för all personal, i stället för ett APT för varje
grupp. Vi upplever att alla är lika engagerade och
delaktiga som vanligt och ser bara fördelar med att
ha en APT-grupp. Vi kommer att göra en utvärdering
i början av nästa år för att säkerställa att alla är nöjda.

Det här året har präglats av ett arbetsmiljöarbete för
att på bästa sätt driva igenom en omorganisation.
En omorganisation tar tid, kraft och energi. Den
är många gånger nödvändig men faller tyvärr inte
alltid väl ut. Studier visar att en omorganisation
nästan alltid påverkar den psykosociala arbetsmiljön
negativt. Ett grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete har dock en tydlig positiv påverkan på
en omorganisation och därför genomförde vi en
grundlig riskbedömning innan vi fattade beslutet om
omorganisationen som nu visar sig ha fallit väl ut.

Under året har vi fortsatt vårt arbete för att öka arbetsglädjen. Varannan vecka får all personal svara på ett
par korta frågor i verktyget HealthWatch. Det här är
ett bra sätt att stämma av hur personalen upplever
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sin vardag. Vi har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare och kommer under nästa år att lägga ett ökat
fokus på att ytterligare höja arbetsglädjen.

Under våren genomförde vi en enkät om diskriminering
tillsammans med Vision. Vårt arbete med att belysa
diskrimineringsfrågorna fortsatte på personalkonferensen där Charlotte Signahl hade en mycket
uppskattad föreläsning i ämnet.

Den genomsnittliga ersättningen per dag fortsätter
att öka för våra medlemmar, vilket är positivt. Detta
innebär dock att finansieringsavgiften också ökar,
vilket i sin tur påverkar vårt resultat. Årets resultat
blev -2 909 tusen kronor vilket är enligt budget.

Flytten tillbaka till Kungsgatan beräknas ske under
våren 2021. Arbetet med våra nya lokaler kommer
att pågå i olika omfattning ända fram tills vi har
flyttat tillbaka.

Medlemsavgiften har varit 115 kronor per månad
till och med den 31 augusti. Den 1 september höjde
vi avgiften till 118 kronor. Av avgiften har 82,38
kronor per medlem och månad använts till att betala
kostnaden för finansieringsavgiften till Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen.

Vi vill avsluta med att tacka all personal för
insatserna under det gångna året!

Ove Jansson

Sophie Lundin Jansson

Styrelsens ordförande

Kassaföreståndare
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Sammanfattning av 2019

Siffrorna inom parentes nedan avser 2018

Vid årets slut hade vi 141 417 medlemmar, en ökning med 1 204.
6 216 (5 991) medlemmar har fått ersättning någon gång under året
och vi har betalat ut 389 492 (366 280) tusen kronor i ersättning.
Årets resultat blev ett underskott på -2 909 (5 156) tusen kronor.

VÅR VISION

VÅRA MÅL

Vår vision är att alla ska försäkra sin inkomst.

Våra mål för de kommande två åren är att:

Vår vision är grunden för vår verksamhet.
Det ska vara lika självklart att försäkra sin
inkomst som det är att försäkra sitt hem
eller sin bil. Vi vill att alla ska se oss som sitt
förstahandsalternativ. Samtidigt vill vi bidra
till att alla försäkrar sin inkomst i en a-kassa.

• Öka medlemsantalet med 1 000 medlemmar
(netto) per år.
• Höja vårt nöjd kund index (NKI) med två
enheter över genomsnittet.
• Vara en attraktiv arbetsgivare och ha en arbetsglädje på över 70 procent per år (genomsnitt).
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Organisation

Stämma

Styrelse

LEDNING

Kassaföreståndare

Försäkringsenheten
Enhetschef/
Försäkringsansvarig

Medlemsservice
Enhetschef

Staben
Biträdande
kassaföreståndare

Verksamhetsstöd
Enhetschef

Jurist

Informatörer

Intern
Controller

Applikationsansvarig

Omprövare

Kommunikatör

Ekonomiansvarig

Utredare

Löneadministratör

Utbildare/
granskare

Återkravsspecialister

Arbetslöshetskassan Vision leds av en styrelse.
Styrelsen utses av föreningsstämman.
Kassaföreståndaren ansvarar för att verksamheten
bedrivs enligt uppsatta mål. Ledningen består av
alla chefer och ansvarar för det dagliga arbetet.
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Verksamheten 2019

Siffrorna inom parentes nedan avser 2018

Styrelsen och kassaföreståndaren för
Arbetslöshetskassan Vision lämnar härmed följande
årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

STYRELSEN
Styrelsen har under året haft 12 (12) sammanträden
varav 1 (1) telefonsammanträde.

ORGANISATION

Styrelsen har fattat beslut om budget, medlemsavgift,
verksamhetsberättelse och årsbokslut. Styrelsen har
även fattat beslut i omprövningsärenden, betalningsbefrielser och i ärenden om prövning av rätt till fortsatt
medlemskap på grund av särskilda skäl, med mera.

Arbetslöshetskassan Visions uppdrag och ansvar är
att erbjuda de som tillhör vårt verksamhetsområde
medlemskap i Arbetslöshetskassan Vision och
därmed rätt till arbetslöshetsersättning i enlighet
med lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
(ALF). Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen
(1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) och
Arbetslöshetskassan Visions stadgar.

Styrelsen har följt den löpande verksamheten,
medlemsutvecklingen, utvecklingen av arbetslösheten och den ekonomiska utvecklingen inom
Arbetslöshetskassan Visions verksamhetsområde
samt medverkat i arbetet med omvärldsbevakning
och verksamhetsplanering med mera.

FÖRENINGSSTÄMMA
Vår föreningsstämma hölls i Westmanska palatset
i Stockholm den 21 maj 2019. Gästföreläsare var
Carl Melin, Futurion, som talade om ”Kompetens
för framtidens arbetsmarknad? - om robotar,
automatisering och ett arbetsliv i konstant
förändring” och Alexander Augst, Sveriges a-kassor,
som berättade om Sveriges a-kassors fokusområden
för 2019; digitalisering och automatisering, att
bevaka en ny arbetslöshetsförsäkring och att
synliggöra a-kassan.

Kassaföreståndaren har, enligt vår delegationsordning, fattat beslut om ärenden gällande frånkännande av ersättningsdagar, uteslutningar ur
arbetslöshetskassan och polisanmälningar.
Försäkringsansvarig eller jurist har varit föredragande i försäkringsärenden och i övriga
försäkringsrelaterade sakfrågor i styrelsen.
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019
Ordinarie
Ove Jansson, ordförande
Katarina Holmqvist, vice ordförande
Monika Göl, ledamot
Thomas Lund, ledamot
Greger Bååt, statens representant
Sofia Knuts, personalens representant

Suppleanter
Michael Karlsson, 1e
Liselotte Ehn, 2e
Maria Lindeberg, 3e
Beng-Anders Alvenes, 4e
Eva Debels, statens representant
Annika Johansson, personalens representant

REVISORER UNDER VERKSAMHETSÅRET 1 JANUARI – 21 MAJ 2019
Ordinarie
Sten Öberg, förtroendevald revisor
Bo Bergsten, förtroendevald revisor
Veronica Carlsson, auktoriserad revisor PwC

Suppleanter
Ann-Sofie Koivisto, förtroendevald revisor
Per Vestin, förtroendevald revisor
Lena Svensson, auktoriserad revisor PwC

REVISORER UNDER VERKSAMHETSÅRET 21 MAJ – 31 DECEMBER 2019
Ordinarie
Christina Östman, förtroendevald revisor
Joakim Widell, förtroendevald revisor
Veronica Carlsson, auktoriserad revisor PwC

Suppleanter
Per Lundqvist, förtroendevald revisor
Per Vestin, förtroendevald revisor
Vakant

VALBEREDNING
Eva Vinsa
Mari Sivernäs
Lena Mellbladh

PERSONAL
Vi har haft 38 (40) anställda under året. Vi har dessutom köpt tjänster av Vision motsvarande cirka 0,25 (2,5)
årsarbetare inom funktionerna Vision Direkt, Visions personalfunktion, vaktmästeri, växel och reception.
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Försäkringsenheten

Utredargruppen består av 18 medarbetare; en
enhetschef, två omprövare, en jurist och 14
utredare. Utredarna hanterar de ersättningsärenden
som förekommer.

GRANSKNING AV STUDIER
Under våren har vi genomfört en granskning av
studieärenden. En övervägande majoritet av
de granskade ärendena är helt korrekt hanterade.
Under hösten kommer vi ändå att ta fram vissa
skriftliga rutiner i syfte att stärka likabehandlingen.

MEDDELANDE FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN
Under hösten har Arbetsförmedlingen bildat en ny
enhet och därmed centraliserat arbetsuppgiften
för meddelanden till a-kassorna. Vi har efter detta
sett en viss ökning av antalet meddelanden från
Arbetsförmedlingen. Positivt är att meddelandena
har en bättre kvalitet och är mer kompletta, vilket
innebär en snabbare handläggning.

ÖVERSYN AV FÖRSÄKRINGEN
Regeringen har tillsatt en utredning om en ny
arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster som
ska redovisas senast den 15 maj 2020. Utredningen
ska bland annat analysera och lämna förslag till
hur en försäkring grundad på inkomster kan
utformas och även analysera och lämna förslag till
hur villkoren i försäkringen kan utformas så att
fler kvalificerar sig för ersättning. Det finns även
ett tilläggsdirektiv som säger att utredningen ska
analysera och föreslå hur ersättningen kan trappas
ned i takt med arbetslöshetens längd. Sveriges
a-kassor kommer att delta i utredningen.

RINA - EESSI
Vi har börjat använda Rina – EESSI (Electronic
Exchange of Social Security Information). Systemet
ersätter den blanketthantering som förut krävts
mellan EU-länderna.

INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGENS GRANSKNINGAR
Vi har under året blivit granskade av Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen och deltagit i deras
kartläggningar och enkätundersökningar inom bland
annat följande områden:
•
•
•
•

Hantering av meddelanden från Arbetsförmedlingen.
Arbetslöshetsersättning jämsides med studier.
Arbetslöshetskassornas årsredovisningar.
Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella
placeringar.
• Statsbidragshanteringen inom arbetslöshetsförsäkringen.
Rapporterna finns på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens hemsida.
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Staben

Staben består efter en omorganisation av sju
medarbetare; en biträdande kassaföreståndare,
en intern controller, en kommunikatör, en
utbildare/granskare, två återkravsspecialister
och en löneadministratör.

NYTT NOMINERINGS- OCH
RÖSTNINGSVERKTYG
Vi har beslutat att använda oss av EasyVote för
nomineringar och val till föreningsstämman, med
start för föreningsstämman 2021. Under året har
CloudConnected, företaget som har tagit fram
verktyget, anpassat det för våra behov.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Vi har utvecklat vårt arbete för att förhindra att
information läcker ut, förvanskas eller förstörs och
att den finns tillgänglig när den behövs och för rätt
person.

EasyVote kommer att underlätta administrationsarbetet för nomineringar och val. Det kommer också
bli lättare för medlemmarna att använda och vi
hoppas att fler ska engagera sig i både nomineringsoch valprocessen.

INFORMATIONSSÄKERHET
ALMEDALEN

För att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen
och samtidigt ligga i framkant har vi under året
fortsatt vårt informationssäkerhetsarbete. Syftet
med projektet är att säkerställa att all information är
skyddad och att vi har aktuella policyer och rutiner.

I år höll vi, liksom de senaste åren, ett samtal tillsammans med ST:s arbetslöshetskassa. Vid samtalet
deltog företrädare för olika politiska partier, Sveriges
a-kassor och TCO. Temat för samtalet var Bli vid din
läst, framgångsfaktor eller karriärhinder? Ett samtal
om arbetslöshetsförsäkring, omställning och studier.
Vi betonade vikten av att arbetslöshetsförsäkringen
fortsätter vara en omställningsförsäkring, särskilt nu
när arbetsmarknaden ställer större krav på den
enskildes förmåga till omställning och vidareutbildning.

UTBILDNING OCH KVALITETSARBETE
Under året har vi genomfört en rad utbildningar.
Syftet med utbildningarna är att säkerställa att vi
håller en hög nivå.
Vi har bland annat påbörjat en språkgranskning för
att se hur vi uttrycker oss i vår kontakt med medlemmarna. All vår kommunikation ska vara tydlig,
lätt att förstå och ha en trevlig ton. Medlemmarnas
upplevelse av kontakterna med oss har en stor
påverkan på vårt NKI.

NY HEMSIDA
I mars lanserade vi vår nya hemsida. Syftet var att
bygga en hemsida som ska vara informativ och
samtidigt locka nya medlemmar att ansöka om
medlemskap. Arbetet med att utveckla hemsidan
har fortsatt efter lanseringen. Fokus det kommande
året ligger på att göra vår hemsida mer tillgänglig för
de med funktionsvariationer.
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Medlemsservice

Medlemsservice består av sju medarbetare; en
enhetschef och sex informatörer. Informatörerna
beslutar om in- och utträden och har den första
kontakten, per telefon eller mejl, med medlemmar,
blivande medlemmar och arbetssökande.

Informatörerna hanterar numera alla ärenden
som kommer från Kronofogdemyndigheten, en
arbetsuppgift utredarna tidigare skötte.
Informatörerna bemannar också humanchatten.

INFORMATION TILL DE SOM HAR
OBETALDA AVGIFTER

UTBILDNING OCH KVALITETSARBETE
Informatörerna har haft utbildningar i omprövning,
rättelse, återkrav och sanktioner, offentlighet och
sekretess och studier.

Vi har börjat med massutskick per sms och/eller mejl
till de medlemmar som riskerar att förlora eller har
förlorat sitt medlemskap på grund av obetalda avgifter.
Det gör vi för att vi tycker att det är viktigt att man
försäkrar sin inkomst.

NYA ARBETSSÄTT OCH ARBETSUPPGIFTER
Sedan vi fick medlemshanteringssystemet Mir går
medlemshandläggningen så snabbt och effektivt att
vi inte längre behöver några medlemshandläggare
och informatörerna har också fått utrymme för
nya arbetsuppgifter. Under året har vi därför
provat nya arbetssätt. Detta har gjorts i syfte att
ge medlemmarna ännu bättre stöd och service
samt för att utöka kunskapsutbytet inom den egna
organisationen.
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Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd består av fyra medarbetare;
en enhetschef, två applikationsansvariga och en
ekonomiansvarig.

DATORER
Vi har beslutat att köpa ut våra datorer och använda
dem ytterligare några år. Kostnaden för detta
blir betydligt lägre än om vi hade ingått ett nytt
hyresavtal med nya datorer.

MICROSOFTLICENSER
Vi beslutade att byta licensiering av våra Microsoftprodukter. De nya licenserna innebär en högre
grad av säkerhet, bättre möjligheter att uppdatera
applikationer, administrera nya datorer, telefoner
och mycket annat.

CHATTBOT
Den 1 oktober lanserade vi en chattbot. Boten
finns på vår hemsida och i Mina sidor. Tanken är
att boten ska svara på enklare frågor. Om den som
chattar inte är nöjd med botens svar kan hen, under
servicetiden, be att få prata med en människa.

UTVECKLING AV EASIT
Vi har fortsatt att utveckla och investera i vårt
ärendehanteringssystem Easit och höjt vår
kompetens för att kunna fortsätta utveckla detta
system.

Intresset för chattboten har varit stort bland andra
a-kassor. Vår finansiering av projektet kommer
under 2020 till viss del bestå av anslutningsavgiften
för de a-kassor som går in i projektet.

NYTT SYSTEM FÖR LEVERANTÖRSFAKTUROR

BEHÖRIGHETER
Under kommande år kommer vi att ta ett helhetsgrepp på alla behörigheter för att öka säkerheten,
minska komplexiteten och underlätta administrationen.

Vi har investerat i ett nytt system för leverantörsfakturaflödet. Systemet har visat sig vara ändamålsenligt och supporten har fungerat väldigt bra.
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Framtida utveckling

Arbetslösheten har under 2019 ökat något och vi har
skäl att tro att den kommer att fortsätta öka.

Under första kvartalet av 2020 har vi sett en
drastisk minskning, med 10-15 procent av våra
kapitalplaceringar, som en följd av recession på
finansmarknaden.

Vi kan redan nu se att covid-19 har påverkat arbetslösheten. Vi tror att vi kommer att se en ökad arbetslöshet även för våra medlemmar, både för de med
behovsanställningar och de som arbetar i privata
företag kopplade till vård, skola och omsorg. Vi har i
dagsläget kort handläggningstid och står väl rustade
för en periodvis högre arbetsbelastning och längre
handläggningstid. Styrelsen och ledningen följer
utvecklingen och är beredda att vidtaga nödvändiga
åtgärder för att verksamheten ska fungera på bästa sätt.

De senaste åren, med undantag för 2018, har vi
avsiktligt haft ett negativt kassaflöde för att återbetala
en överlikvid till våra medlemmar. Den avgiftshöjning
vi genomförde 2019 innebär ett minskat behov av
realisering av finansiella tillgångar under 2020 och
kommande år. Vi blir i högre grad finansierade med
enbart grundavgiften.
Styrelsen följer utvecklingen av finansieringsavgiften
och ser i dagsläget ingen anledning att realisera tillgångar utifrån ovanstående resonemang.
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Faktauppgifter

		
		
Nyckeltal
Antal medlemmar
Kvinnor
Män
Inträden
Utträden
Uteslutna
Uteslutna
Bristande betalning
Bristande betalning
Begärt utträde
Begärt utträde

2019

2018

2017

2016

2015

141 417
101 466
39 951
12 672
11 474
56
1 594
6 220

140 213
100 606
39 607
13 093
11 130
68
1 578
6 613

138 953
99 457
39 496
13 134
10 170
28
908
7 341

136 157
97 543
38 614
14 593
9 715
41
829
7 051

131 382
94 780
36 602
11 549
8 706
21
727
6 010

Genomsnittlig ersättning per dag
Antal ersättningsdagar
Antal ersättningstagare
Antal ersatta dagar i genomsnitt

757
530 183
6 216
85

751
502 835
5 991
84

737
410 950
5 197
79

711
356 866
4 579
78

646
409 442
4 883
84

Ekonomi (tusental kronor)
Medlemsavgifter/intäkter
Utbetald ersättning/kostnad
Finansieringsavgift/kostnad
Arbetslöshetsavgift
Årets resultat
Eget kapital

196 306
389 492
139 405
-2 909
72 878

192 726
366 280
136 639
5 156
75 787

190 191
292 157
132 220
--4 339
70 631

185 108
243 375
124 708
-2 112
74 970

154 393
258 629
109 660
-16 768
77 082

38

40

41

42

53

Antal anställda

1

En viss differens uppkommer mellan inträden och utträden mot rapporterat till IAF. Detta beror på olika tidpunkter för datauttag.
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2019

2017

2018

2016

2015

Beslut vid omprövning
Ej bifall
Bifall
Delvis bifall
Avvisade mm

349
114
10
10

Totalt

483

72 %
24 %
2%
2%

261
65
15
15

73 %
18 %
4%
4%

183
58
7
9

71 %
23 %
3%
4%

257

356

175
54
10
8

71 %
22 %
4%
3%

247

132
51
5
9

67 %
26 %
3%
5%

197

Domar rörande överklagande
av beslut
26 100 %
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0

15
1
0
1
0

34

26

17

31

24

33

48

16

33

24

Ej bifall
Bifall
Delvis bifall
Avskrivna
Återförvisade

32
2
0
0
0

Totalt
Överklaganden

94 %
6%
0%
0%
0%

88 %
6%
0%
6%
0%

29
2
0
0
0

94 %
6%
0%
0%
0%

21
2
1
0
0

88 %
8%
4%
0%
0%

Meddelanden från
Arbetsförmedlingen
71 %
1%
25 %
0%
0%
3%

4 066
88
1 259
6
1
201

72 %
2%
22 %
0%
0%
5%

3 269
52
1 157
12
0
141

71 %
1%
25 %
0%
0%
3%

3 429
92
1 318
9
4
197

Utan åtgärd
Avslag enligt 9 och 11 §§
Åtgärder enligt 43 §
Åtgärder enligt 43 a §
Åtgärder enligt 43 b §
Tillerkänd ersättning

5 910 70 %
35 <0,5 %
2 388 28 %
3 0,4 ‰
0
0%
115 1,9 %

5 188
104
1 808
5
2
189

Totalt

8 451

7 296

5 621

4 631

5 049

Beslut om återkrav av
felaktigt utbetald ersättning

1 020

729

564

522

502

Polisanmälningar

30

31

10

4

2

Frånkännande av
ersättningsdagar

11

10

10

4

2

15

68 %
2%
26 %
0%
0%
4%
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Resultaträkning

Belopp i tkr

				
Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter

2019

196 306
Not 1		
Not 2

163

2018

192 726
212

196 469
Summa intäkter			

192 938

Administrationskostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar enligt plan

-31 100
-32 269
-11

Not 11		
-31 301
Not 3		
-30 010
Not 12		
-115

-61 426
Summa administrationskostnader			
135 043

Resultat före avgifter till staten

Avgifter till staten			
-139 405
Finansieringsavgift
-139 405

Summa avgifter till staten

-63 380
129 558

-136 639
-136 639

-7 081
-4 362
Resultat före finansiella poster				
Finansiella poster
Not 4
1 691
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar 				
55
Övriga finansiella intäkter
Finansiella kostnader			 -3

12 195
71
-

1 743
Summa finansiella poster			

12 266

Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen		-2 619

5 185

Poster arbetslöshetsförsäkringen
367 392
392 517
Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
Not 5		
-367 392
-392 517
Kostnad arbetslöshetsersättning
Not 6			
Kostnad ej statsbidragsberättigad
-29
-290
arbetslöshetsersättning				
-290
Summa poster arbetslöshetsförsäkringen			

-29

-2 909
Årets resultat			

5 156
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Balansräkning

Belopp i tkr

				

2019

2018

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Not 12

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

Not 13

Summa anläggningstillgångar		

544
17
		
75 954

79 262

76 498

79 279

28 771
3 278
186
1 126
7 484
1 740
1 404

22 782
2 526
151
1 628
8 433
2 803
2 094

7 615

18 666

Omsättningstillgångar
Fordringar
Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättningen
Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning
Fordringar ränta återkrav felaktig arbetslöshetsersättning
Fordringar medlemsavgift
Övriga fordringar
Fordringar till närliggande organisation
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 14
Not 7

Not 8
Not 15

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Kassa och bank

51 604
Summa omsättningstillgångar			
128 102

Summa tillgångar

17

59 083

138 362
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Eget kapital och skulder

Belopp i tkr

				

2019

2018

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
75 787
Årets resultat			
-2 909

70 631
5 156

Summa eget kapital			
72 878

75 787

Avsättningar
Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning

Not 9

Summa avsättningar

3 278

2 526

3 278

2 526

Skulder
Skulder arbetslöshetsersättning
Not 14		
28 771
Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF
Not 16
11 840
Skulder till närliggande organisation Vision			 7
Leverantörsskulder
1 059
Övriga skulder
Not 10		
7 991
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 17
2 278

22 782
23 035
126
3 322
9 133
1 651

51 946
60 049
Summa skulder		
128 102
Summa eget kapital och skulder			

18

138 362

Tilläggsupplysningar till
resultat- och balansräkning

Arbetslöshetskassan Vision org nr 802005-4899

Belopp i tkr

Fordringar och avsättningar för felaktigt utbetald
arbetslöshetsersättning redovisas till det belopp som
beräknas bli inbetalt respektive utbetalas.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med lagen om arbetslöshetskassor,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrift och årsredovisningslagen i tillämpliga delar.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga
anskaffningsvärden och avskrivs linjärt över tiden.
Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

INTÄKTER
Medlemsavgifter redovisas såsom intäkt i den period
medlemsavgiften avser.

Följande avskrivningstider har tillämpats:
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Datainventarier

Övrig intäktsredovisning har bokförts enligt
faktureringsprincipen.

5 år
3 år

LEASINGAVTAL

AVGIFTER TILL STATEN

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är så kallade
finansiella eller operationella, redovisas som
operationell leasing, det vill säga leasingavgifterna
kostnadsförs löpande.

Vi redovisar kostnaden för finansieringsavgiften
enligt erhållen debitering från myndigheten för
räkenskapsårets kalendermånader.

STATLIGT BIDRAG TILL ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING OCH KOSTNAD ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH LIKVIDA
PLACERINGAR
Aktier värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet
och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga
innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om värdet
på aktierna minskat och denna värdenedgång kan
antas vara varaktig görs en nedskrivning. Aktier
värderas ej post för post utan baserar sig på portföljsvärdering, där varje portfölj utgör en homogen
värdepapperskategori.

Arbetslöshetsersättning och statsbidrag till arbetslöshetsersättning som är hänförlig till räkenskapsåret redovisas som kostnad respektive intäkt
oavsett tidpunkten för betalning i enlighet med
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens
föreskrifter.

FORDRINGAR OCH AVSÄTTNING FELAKTIG ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

Samtliga belopp är angivna i tkr om inte annat anges.

I enlighet med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrift regleras fordringar och
avsättningar för felaktig arbetslöshetsersättning
endast med stöd av lagen om arbetslöshetsförsäkring
och lagen om arbetslöshetskassor.
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Noter

			
Not 1
		

2019			

2018

Medlemsavgifter
196 306
Grundavgift				

192 726

Summa
Not 2
		

Övriga intäkter
Övrig intäkt

Summa
Not 3
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Övriga externa kostnader
Befarade och konstaterade förluster
medlemsavgifter
Datakostnader/telefoni
Portokostnader/information
Lokalkostnader
Förvaltningskostnad OAS
Övrigt, till ex medlemsavgift Sveriges a-kassor,
serviceavtal, tjänster från Vision, bankkostnader,
arkivkostnader
Under år 2016 har ett operationellt leasingavtal ingåtts
avseende nyttjande av PC-utrustning
Avtalet löper på 36 månader

Summa
Not 4
		
		
		
		

Finansiella intäkter
Finansiella anläggningstillgångar
Resultat avyttringar
Räntor värdepapper
Återföring/nedskrivningar värdepapper

Summa
		
		

Ränteintäkter
Ränta på återkrav felaktig arbetslöshetsersättning

Summa
		

Räntekostnader

Summa

20

196 306

192 726

163

212

163

212

-3
9 015
2 163
6 347
6 515

-4
11 420
1 817
3 305
8 030

5 973

7 412

-

289

30 010

32 269

676
1 015

12 187
132
-124

1 691

12 195

55

71

55

71

-3

-

-3

-
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Not 5
		
		
		
		
		

2019			

Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
388 839
Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
5 989
Periodiserat statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
-2 600
Återbetald arbetslöshetsersättning (till AF)
Förändring av värdereglering av avsättning för felaktig
289
arbetslöshetsersättning				

Summa
Not 6
		
		
		
		
		

Kostnad arbetslöshetsersättning
Arbetslöshetsersättning
Periodiserad arbetslöshetsersättning
Återbetald arbetslöshetsersättning (från ersättningstagare)
Förändring av värdereglering av avsättning för felaktig
arbetslöshetsersättning

Summa
Not 7
		
		
		
		
		

2018

Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning
Ingående ackumulerande fordringar
Årets tillkommande fordringar
Årets inbetalningar
Årets eftergiftsbeslut
Osäkra fordringar

Utgående fordringar

365 174
5 750
-2 363
-1 169

392 517

367 392

-388 839
-5 989
2 600

-365 174
-5 750
2 363

-289

1 169

-392 517

-367 392

2 526
4 575
-3 369
-165
-289

1 407
3 023
-2 969
-104
1 169

3 278

2 526

Av summan fordringar felaktig arbetslöshetsersättning ingår en reserv för osäkra fordringar om 1 867 tkr (1 578 tkr).

Not 8
		
		

Övriga fordringar
Källskatt arbetslöshetsersättning
Övriga fordringar

Summa

Not 9
		
		
		
		
		

Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning
Ingående avsättningar
Under året tillkommande avsättningar
Årets betalningar
Årets eftergiftsbeslut
Justering till följd av osäkra fordringar

Utgående avsättningar

21

7 212
272

8 189
244

7 484

8 433

2 526
4 575
-3 369
-165
-289

1 407
3 023
-2 969
-104
1 169

3 278

2 526
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Not 10
		
		

2019			

Övriga skulder
7 212
Källskatt arbetslöshetsersättning
779
Övriga skulder				

Summa

2018

8 189
944

7 991

9 133

27
11

29
11

38

40

98,31

97,62

Löner och andra ersättningar, styrelse och kassaföreståndare
Löner och andra ersättningar, övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader

1 207
18 670
7 750
2 446
1 228

1 189
18 686
7 533
2 816
876

Summa

31 301

31 100

Not 11
		
		
		

Medelantal anställda, löner, andra ersättningar
och sociala avgifter
Kvinnor
Män

Summa
Uppgift om frisknärvaro (%)

Den totala behållningen av pensionsstiftelsens förmögenhet, exklusive övervärden på värdepapper, uppgår till 48 370 tkr (47 876 tkr).
En reservation om 429 tkr har gjorts för ingångna avtal om avslut av anställning.

Not 12
		
		
		
		
		
		

Inventarier
Inventarier vid årets början
Inköp under året
Inventarier vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar inventarier
Ackumulerade avskrivningar vid året slut

Summa
Not 13
		
		
		

66
643
709
-49
-116
-165

66
0
66
-38
-11
-49

544

17

Långfristiga värdepappersinnehav
IB Inst, Räntefonden NB
80 277
Utdelning/reinvesterat
0
Årets avyttringar				
-4 323

Utgående anskaffningsvärde

75 954

22

73 895
6 382
0
80 277

Arbetslöshetskassan
Arbetslöshetskassan Vision
Vision org
org nr
nr 802005-4899
802005-4899

			

2019			

2018

-1 015
0
1 015

0
-1 015
0

0

-1 015

Utgående anskaffningsvärde

75 954

79 262

Marknadsvärde långfristiga värdepapper

86 571

79 262

22 782
5 989

17 032
5 750

28 771

22 782

505
555
344

698
684
712

1 404

2 094

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Återföring nedskrivna värdepapper
Utgående nedskrivningar

Not 14
		
		
		
		
		
		
		
		

Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
respektive skulder arbetslöshetsersättning
Ingående periodiserade fordringar statligt bidrag
till arbetslöshetsersättning respektive skulder
arbetslöshetsersättning
Årets förändring
Utgående periodiserade fordringar statligt bidrag till
arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning

Not 15
		
		
		

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Hyror
Datorkostnader
Övrigt

Summa

Av beloppet avser 259 tkr (1 418 tkr) kostnader för köp av tjänster från närliggande organisation, Vision.

Not 16
		
		

Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF
Finansieringsavgift
Övriga skulder till Arbetsförmedlingen

Summa
Not 17
		
		
		
		

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga interimsskulder
Semesterlöneskuld
Arbetsgivaravgifter
Förutbetalda medlemsavgifter

Summa

23

11 690
150

22 997
38

11 840

23 035

769
675
715
119

91
620
763
177

2 278

1 651
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STOCKHOLM DEN 26 MARS 2020

Ove Jansson

Katarina Holmqvist

Thomas Lund

Ordförande

Vice ordförande

Ledamot

Monika Göl

Greger Bååt

Sofia Knuts

Ledamot

Statens representant

Personalens representant

Fredrik Tiderman
Tjänsteförrättande kassaföreståndare

VÅR REVISIONSBERÄTTELSE HAR LÄMNATS DEN 26 MARS 2020

Per Lundqvist

Christina Östman

Veronica Carlsson

Förtroendevald

Förtroendevald

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Arbetslöshetskassan Vision, org nr 802005-4899
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och kassaföreståndaren avser att likvidera
arbetslöshetskassan, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Arbetslöshetskassan Vision för år 2019.

DEN AUKTORISERADE REVISORNS ANSVAR
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor och arbetslöshetskassans
stadgar och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av arbetslöshetskassans finansiella ställning per den
31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter
om arbetslöshetskassor och arbetslöshetskassans stadgar.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare
i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De
förtroendevalda revisorernas ansvar.

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av arbetslöshetskassans interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för
att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och kassaföreståndarens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
kassaföreståndaren använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om arbetslöshetskassans förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp-

Vi är oberoende i förhållande till arbetslöshetskassan enligt
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
STYRELSENS OCH KASSAFÖRESTÅNDARENS ANSVAR
Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om
arbetslöshetskassor och arbetslöshetskassans stadgar. Styrelsen och kassaföreståndaren ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och kassaföreståndaren för bedömningen av arbetslöshetskassans förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift.
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Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

lysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en arbetslöshetskassa inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
STYRELSENS OCH KASSAFÖRESTÅNDARENS ANSVAR
Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för
förvaltningen.
REVISORERNAS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot arbetslöshetskassan.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
arbetslöshetskassan.

DE FÖRTROENDEVALDA REVISORERNAS ANSVAR
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, lag om
arbetslöshetskassor och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av arbetslöshetskassans resultat och ställning.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
den auktoriserade revisorns professionella bedömning och
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för arbetslöshetskassans
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och kassaföreståndarens förvaltning
för Arbetslöshetskassan Vision för år 2019.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
GRUND FÖR UTTALANDE
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till arbetslöshetskassan
enligt god revisorssed i Sverige.

Stockholm den 26 mars 2020
Christina Östman
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Auktoriserad revisor
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KONTAKTA OSS
Man kan kontakta oss på många sätt.
Det enklaste är att skicka ett
meddelande i Mina sidor.
RING OSS
Vårt telefonnummer är
0771-773 800.
Vi har öppet vardagar från
klockan 9.00 till 16.00.
BESÖK OSS
Ring och boka en tid om du vill
besöka oss. Det ger oss en större
möjlighet att sätta oss in i ditt
ärende och hjälpa dig på bästa sätt.

