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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

Så läggs ännu ett år till handlingarna, ett år som liksom
förra året har präglats av pandemin.

par seminarier med olika teman under året. Särskilt
uppskattat var seminariet om att möta människor med
ett rättshaveristiskt beteende.

Vi har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer
om hemarbete. Vi planerade för en återgång till kontoret
efter den 30 september, men när pandemin tog fart
igen pausades det arbetet. I stort sett all personal har
arbetat hemma större delen av året och vi har beslutat
att möjliggöra för hemarbete i hög grad även efter
pandemin. Det här är en del av ett större arbete för
att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Våra medlemmar är också viktiga för oss och för att ta
reda på vad våra arbetslösa medlemmar tycker om oss
genomförde Kantar Sifo för vår räkning under hösten en
undersökning om hur nöjda medlemmarna är med oss,
ett så kallad nöjd kund-index, NKI. Urvalet gjordes slumpmässigt bland medlemmar som hade fått ersättning de
senaste tre månaderna.
Resultatet visar att våra medlemmar är fortsatt nöjda
med oss. Vårt NKI hamnade på 70. Resultat visar tydligt
att vi mer än väl har lyckats med vårt arbete under året.
Vi kan även se att arbetet med att hålla våra väntetider
så korta som möjligt, bland annat genom att lägga stort
fokus på arbetssätt och rutiner, har gett resultat.

Under året har vi försökt att ha ett ännu större fokus
på en god arbetsmiljö. I det arbetet är HealthWatch ett
viktigt redskap för att fånga upp hur personalen mår
och få indikationer på om något är fel, särskilt nu när
vi inte har kunnat träffas dagligen. Varje år genomför
vi dessutom två stora medarbetarundersökningar, en
på våren och en på hösten. Resultatet av dessa var
bättre än tidigare år. Arbetsglädjen är däremot oförändrad
mot förra året (65 procent) och vi jobbar därför vidare
mot att nå målet på 70 procent. Arbetsglädje är ett bra
övergripande mått på om arbetssituationen är tillfredsställande. Arbetstrivsel handlar om hur man upplever
sin närmaste chef och sina kolleger, verksamhetens
effektivitet, måltydlighet och om man känner stolthet
över sitt arbete. Ju högre arbetsglädje, desto högre
skattar man kvaliteten på sitt arbete och verksamhetens
kvalitet. För att hålla arbetsglädjen uppe har vi haft ett

All personal har arbetat hårt för att våra medlemmar
ska känna att ett medlemskap hos oss är värdefullt
och vi är glada för att så många har valt att försäkra sin
inkomst hos oss under året. Vi är en av få a-kassor som
ökade sitt medlemsantal förra året.
Våra sidor, a-kassornas nya ärendesystem, har även
förra året varit ett av våra största projekt. Våra sidor är
ett mycket omfattande projekt som alla a-kassor deltar i.
Vi har säkerställt att vi har en plan för hur införandet
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ska genomföras på bästa sätt genom att utse projektledare och deltagare i projektet. Vi har även deltagit i
de utbildningar Sveriges a-kassor har hållit under året.
Införandet av Våra sidor har blivit framflyttat och vi
beräknas gå in under sista kvartalet 2022.

medlemmar och vårt uppdrag, och hälsar Katarina
Holmqvist välkommen som ny ordförande. Ove är kvar
i styrelsen som vice ordförande och Max Tegman är
ny ledamot. Den nya styrelsen har tillsammans med
ledningen tagit fram en ny verksamhetsplan för de
kommande två åren.

På Sveriges a-kassors årsmöte omvaldes Karin Winberg
Augst till Beställargrupp juridik och Björn Varenius valdes
till ordförande för Beställargrupp it. Vi är oerhört stolta
över det förtroende vi har från de andra a-kassorna
och samtidigt glada över att kunna bidra till Sveriges
a-kassors verksamhet.

Vi har sagt det förut, men tål att upprepas. Personalen
är vår viktigaste tillgång och alla ska känna sig uppskattade och veta att de är viktiga. Tack vare personalens
arbetsinsats och stora engagemang har vi klarat av att
genomföra vårt uppdrag under året som gått. Vi har inte
bara klarat av att utföra vårt uppdrag, vi har gjort det bra
också!

Sist men inte minst, på föreningsstämman i maj valdes
en ny styrelse. Vi tackar vår avgående ordförande Ove
Jansson för hans stora engagemang, breda kunskap
och för att han som ordförande har bidragit till att vi
är en väl fungerande organisation med fokus på våra

Till all personal — ett stort tack för din insats under det
gångna året!

Katarina Holmqvist

Sophie Lundin Jansson

Styrelsens ordförande

Kassaföreståndare
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Sammanfattning av 2021

Siffrorna inom parentes nedan avser 2020

Vid årets slut hade vi 147 375 medlemmar, en ökning med 144.
6 994 (7 635) medlemmar har fått ersättning någon gång under året och vi har betalat ut 475 846 (565 284) tusen
kronor i ersättning.
Årets resultat blev ett överskott på 14 224 (9 547) tusen kronor. Överskottet beror framför allt på att den genomsnittliga ersättningen per dag blev lägre än vår prognos.

VISION

MÅL

Vår vision är att alla ska försäkra sin inkomst.

Våra mål för perioden är att:

Vi vill att alla som kan ska se oss som sitt förstahandsval. Samtidigt vill vi bidra till att alla försäkrar
sin inkomst i en a-kassa. Det ska vara lika självklart att försäkra sin inkomst som det är att försäkra
sitt hem eller sin bil.

•
•
•
•
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betala ut rätt ersättning i rätt tid på rätt sätt.
vi ska höja vårt nöjd kundindex, NKI, med två
enheter.
vi ska öka medlemsantal med 500 per år.
vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och har en
arbetsglädje på minst 70 procent per år.
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Organisation
Stämma

Styrelse

LEDNING

Kassaföreståndare

Enhetschef/
Försäkringsansvarig

Enhetschef

Biträdande
kassaföreståndare

Enhetschef

Försäkringsenheten

Medlemsservice

Staben

Verksamhetsstöd

Omprövare

Informatörer

Informationsansvarig

Applikationsansvarig

Löneadministratör

Ekonomiansvarig

Utredare

Regelefterlevnadsansvarig

Utbildare/
granskare

Återkravsspecialister

Arbetslöshetskassan Vision leds av en styrelse. Styrelsen består av sex ledamöter och sex suppleanter. Ordinarie
föreningsstämma väljer fyra ledamöter och deras suppleanter. Mandatperioden för dessa är fyra år. En ledamot och
dennes suppleant utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Utöver detta ska det finnas en arbetstagarledamot och dennes suppleant enligt lagen om styrelserepresentation för privatanställda. Mandatperioden för
dessa får inte vara längre än fyra år.
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 2021 Siffrorna inom parentes nedan avser 2020
Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Vision lämnar härmed följande årsredovisning
för verksamhetsåret 2021.

STYRELSEN
Styrelsen har under året haft 11 (12) ordinarie sammanträden och ett konstituerande sammanträde på vilket
ordförande och vice ordförande valdes. Ett sammanträde
hölls i Stockholm och resten digitalt.

ORGANISATION
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 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.
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 digitalt i Teams den 11 maj
2021.

Kassaföreståndaren har, enligt vår delegationsordning,
fattat beslut om ärenden gällande frånkännande av
ersättningsdagar, uteslutningar ur arbetslöshetskassan
och polisanmälningar.
Försäkringsansvarig eller omprövare har varit föredragande i försäkringsärenden och i övriga försäkringsrelaterade sakfrågor i styrelsen.
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING DEN 1 JANUARI TILL DEN 11 MAJ 2021
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
Bengt-Anders Alvenes, 4e
Eva Debels, statens representant
Annika Johansson, personalens representant

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING DEN 11 MAJ TILL DEN 31 DECEMBER 2021
Ordinarie
Katarina Holmqvist, ordförande
Ove Jansson, vice ordförande
Monika Göl, ledamot
Max Tegman, ledamot
Greger Bååt, statens representant
Sofia Knuts, personalens representant

Suppleanter
Thomas Lund, 1e
Emma Bernhult, 2e
Hans-Jörgen Kronqvist, 3e
Jan-Patrik Holmberg, 4e
Lars Sjöström, statens representant
Sofie Nyholm Häll, personalens representant

REVISORER UNDER VERKSAMHETSÅRET DEN 1 JANUARI TILL DEN 11 MAJ 2021
Ordinarie
Christina Östman, förtroendevald
Per Lundqvist, förtroendevald
Veronica Carlsson, auktoriserad revisor PwC

Suppleanter
Per Vestin, förtroendevald revisor
Marie Holmgren, förtroendevald
Vakant

REVISORER UNDER VERKSAMHETSÅRET DEN 11 MAJ TILL DEN 31 DECEMBER 2021
Ordinarie
Per Lundqvist, förtroendevald revisor
Christina Östman, förtroendevald
Veronica Carlsson, auktoriserad revisor PwC

Suppleanter
Marie Holmgren, förtroendevald revisor
Lena Nysjö, förtroendevald
Vakant

VALBEREDNING
Eva Vinsa
Mari Sivernäs
Lena Mellbladh

PERSONAL
Vi har haft 38 (38) anställda under året.
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Försäkringsenheten

Försäkringsenheten består av 21 medarbetare; en
enhetschef, tre omprövare och 17 utredare, varav en
är föräldraledig. Utredarna hanterar ersättningsärenden
och omprövarna fattar beslut i omprövningsärenden.

i klarspråk med alla utredare. All vår skriftliga kommunikation ska vara mottagaranpassad och lätt att förstå.
Slutligen har vi haft en genomgång med alla utredare
om hur vi ska dokumentera i ärenden. Syftet är att alla
ska kunna förstå vad som händer i ett ärende.

JO HAR GRANSKAT A-KASSORNA
UTÖKAT KONTROLLARBETE
Justitieombudsmannen, JO, har granskat ett antal
a-kassor med fokus på handläggningstider och beslutens
utformning. Vi hör inte till de granskade a-kassorna,
men JO:s uttalanden i beslutet har påverkan även
på vårt arbete, bland annat genom att det i beslutet
fastslås vilka handläggningstider som är rimliga för
olika sorters ärenden.

Under året har det varit ett ökat fokus på kontroller för
att förhindra felaktiga utbetalningar. A-kassorna har fått
extrapengar för att förstärka kontrollarbetet, och det
har vi gjort bland annat genom ett ökat användande av
Skatteverkets individuppgifter. En utmaning i arbetet
med kontroller är att de flesta av dessa måste göras
manuellt. Sveriges a-kassor arbetar med att hitta lösningar för att kunna automatisera kontrollerna och göra
dem mer träffsäkra. Det utökade kontrollarbetet har
bland annat lett till att har vi gjort fler polisanmälningar
i år än tidigare år. Under 2022 kommer också en ny
myndighet som ska förebygga, förhindra och upptäcka
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen att inrättas.

Enligt förvaltningslagen ska a-kassorna förklara hur de
har kommit fram till ett beslut och den som får beslutet
ska kunna förstå det. Beslutet ska ha en tydlig motivering
som ska vara anpassad efter ärendet, beskriva hur vi
värderat olika bevis och varför vi har fattat beslutet.
Av JO:s granskning framgår att a-kassorna i flera av de
granskade ärendena inte förklarar varför det medlemmen
har anfört inte medförde någon annan bedömning. JO
anser att de grundläggande kraven på motivering av
beslut inte varit uppfyllda i dessa fall. Besluten ska också
individualiseras så att beslutsmallen passar för den
enskilda situationen.

MEDDELANDEN FRÅN
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Arbetsförmedlingen växlade under året upp sitt
kontrollarbete och började skicka fler meddelanden
för de arbetssökande som inte anses söka arbeten
tillräckligt aktivt. Det har inneburit att vi har fått fler
sådana meddelanden från Arbetsförmedlingen.

Av granskningen framkom även att det finns brister
gällande dokumentation, vid omprövningar och vid
beslut när det saknas tidrapporter.

NYA REGLER FÖR DELTIDSANSTÄLLDA
BRANDMÄN

FÖRBÄTTRINGSARBETE MED ANLEDNING
AV JO:S BESLUT

De nya reglerna som började gälla den 31 maj innebär
att beredskap och övningar inte längre påverkar
ersättningen.

Vi håller oss väl inom de angivna handläggningstider
som JO slår fast. Under året har vi fokuserat på det
JO skrev i sitt beslut och haft en utbildning i beslutsmotiveringar för informatörer och utredare. Fokus låg
på vad som är bra motiveringar och i vilka situationer vi
behöver motivera så att medlemmarna förstår varför
vi har fattat beslutet. Vi har också haft en genomgång
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REGELÄNDRINGAR MED ANLEDNING
AV COVID
Regeringen beslutade 2020 om en rad tillfälliga åtgärder
för att fler ska få ersättning. En del av de tillfälliga regler
som regeringen införde förlängs till den 1 januari 2023.
Tillfälliga regler som gäller till den 1 januari 2023:
•

Arbetsvillkoret sänks tillfälligt.

•

Det högsta beloppet i grundförsäkringen höjs
tillfälligt från 365 till 510 kronor per dag.

•

Den högsta ersättningen per dag höjs från 910 till
1 200 kronor de första 100 dagarna.

•

Den högsta ersättningen per dag höjs från 760 kronor
per dag till 1 000 kronor från dag 101.

•

Ökad möjlighet till ersättning för vilande företag.
Det går nu att tillfälligt lägga sitt företag vilande flera
gånger utan att det påverkar rätten till ersättning.

•

Arbetslöshetskassornas samverkan.

•

Underrättelser, sanktioner och verkställanden 2020.

•

Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet.

•

Identifierade risker för felaktiga utbetalningar och
bidragsbrott i arbetslöshetsförsäkringen.

Rapporterna finns på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens hemsida. Rapporterna har inte inneburit att
vi behövt göra några ändringar av våra rutiner eller arbetssätt.

FÖRSLAG OM EN NY FÖRSÄKRING
Regeringens förslag om en ny arbetslöshetsförsäkring,
Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU
2020:37) som skulle ha trätt i kraft årsskiftet 2022/2023
är försenad. Vi har fortfarande gott hopp om att ett lagförslag snart kommer att läggas. Sveriges a-kassor har
dock meddelat arbetsmarknadsdepartementet att ny
teknik inte kommer att finnas på plats när den nya
försäkringen föreslås börja gälla.

INSPEKTIONEN FÖR
ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN
GRANSKNINGAR

Regeringen har även tillsatt en utredning som ska se
över ett förslag om en kollektivavtalad a-kassa.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har bland
annat genomfört granskningar inom följande områden
under året:
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Medlemsservice

Medlemsservice består av åtta medarbetare; en
enhetschef och sju informatörer. Under sommaren
hade vi fyra vikarier och under året har vi har haft
vikarier för att täcka upp för två medarbetare som
har varit tjänstlediga. Informatörerna beslutar om
in- och utträden och har den första kontakten, per
telefon eller chatt, med medlemmar, blivande
medlemmar och arbetssökande.

Anledningen till den här omfördelningen av arbetsuppgifter är liksom tidigare att underlätta utredarnas
arbetssituation och möjliggöra för dem att fokusera
på ersättningsärenden.

POSTHANTERING
Under hösten har informatörerna tagit över posthanteringen. Under pandemin hade ledningen hand
om posten.

NYA ARBETSUPPGIFTER
Informatörerna har under året börjat att fatta beslut i
ärenden när medlemmen inte medverkat till att göra en
planering med Arbetsförmedlingen eller när medlemmen
inte har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen vid
överenskommen tidpunkt. Informatörerna har fått
utbildning både i försäkringsregler och i hur man skriver
och motiverar beslut innan de började med de nya arbetsuppgifterna.
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Staben
Staben består av åtta medarbetare; en biträdande kassaföreståndare, en löneadministratör, en informationsansvarig, en regelefterlevnadsansvarig, en utbildare/
granskare och tre återkravsspecialister. En återkravsspecialist har varit föräldraledig under året.

GRANSKNING AV
ARBETSFÖRMEDLINGENS
MEDDELANDEN
Under hösten har vi genomfört en granskning av vår
hantering av de meddelanden vi får från Arbetsförmedlingen som informatörerna fattar beslut i. Granskningsresultatet visar att vi hanterar meddelanden från
Arbetsförmedlingen likvärdigt och korrekt.

GRANSKNINGAR
Granskningar är vårt enskilt bästa sätt att kontrollera att
vi följer regler och rutiner. Inför varje nytt år tar vi fram en
granskningsplan. Alla delar inom organisationen granskas,
men försäkringsenheten är den enhet som granskas mest.
Alla granskningar görs av någon i staben, vanligtvis
utbildaren/granskaren men även av informationsansvarig
och regelefterlevnadsansvarig.

INVENTERING VÅR
BEHÖRIGHETSADMINISTRATION
Vi har inventerat våra system och fört in dem i vårt
interna ärendehanteringssystem Easit. Vi kommer
att säkerställa att vi och våra leverantörer har samma
terminologi och kontrollera så att de behörigheter
leverantörerna har tilldelat stämmer överens med
vad vi har dokumenterat.

GRANSKNING AV OMPRÖVARNA
Vi har även genomfört en språkgranskning av omprövarna
för att se om vi skriver för medlemmarna eller för domstolen. Historiskt sätt har det funnits en tendens att vi
vänder oss mer till domstolen än till medlemmen ju
högre upp i hierarkin ett beslut är. Konsekvensen blir
att vår kommunikation blir onödigt komplicerad och
svår att förstå. All vår kommunikation ska vara tydlig,
lätt att förstå och ha en trevlig ton. Medlemmarnas
upplevelse av kontakterna med oss har dessutom en
stor påverkan på vårt NKI. Granskningsresultatet visar
att vi i de flesta fall uttrycker oss på ett trevligt sätt, men
att vi skulle kunna skriva på ett mer lättbegripligt språk.

PROJEKT MED STYRDOKUMENT
Under året har vi startat ett projekt med våra styrdokument.
Syftet är att vi ska ha en tydlig struktur som är överskådlig
och enkel. I dag finns samma information i flera styrdokument vilket försvårar användningen. Styrdokumenten
ska vara levande dokument som ska följas. I samband
med genomgången av styrdokumenten har vi tagit fram
checklistor för arbetet med styrdokument så att det blir
tydligt vem som ansvarar för vad, i vilken instans vi
ska fatta beslut om ett styrdokument, när de fackliga
representanterna ska bli delaktiga och slutligen hur
och när all personal ska få information om nya eller
ändrade styrdokument.

GRANSKNING AV NYANSTÄLLDA
Under året har vi granskat de nyanställda utredarna.
Vi granskade ett urval av de beslut de har fattat i ersättningsärenden och hur de skriver och uttrycker sig i
kontakten med medlemmarna. Granskningen visar
att våra nyanställda får en god introduktion och snabbt
kommer in i arbetet.

GOOGLE ANALYTICS
Under året har vi även bevakat debatten om molntjänster och vissa utlandsägda applikationer och vi
kommer fortsatt att följa den. Denna omvärldsbevakning innebar att vi tidigt under året valde att
byta ut Google Analytics som webbanalysverktyg
för hemsidan mot ett europeiskt verktyg.
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EN TILLGÄNGLIG HEMSIDA

KAKOR PÅ HEMSIDAN

När vi lanserade den nya hemsidan 2019 hade vi ett
stort fokus på tillgänglighet. Visserligen omfattas vi
inte av webbtillgänglighetsdirektivet, men vi följer lagen
i så hög utsträckning som möjligt. Digital tillgänglighet
innebär att all information och alla tjänster ska kunna
användas av alla människor, oavsett funktionsnedsättning. För att hålla oss uppdaterade har vi deltagit
i ett antal webbinarier anordnade av Funka, ett företag
som bland annat hjälper myndigheter med tillgänglighetsfrågor.

Vi har haft diskussioner med vår webbyrå om kakor och
analysverktyg med anledning av den senaste tidens
domar om molntjänster och överföringar till tredje land.
Som ett resultat av detta har vi tagit fram ny information
om kakor på vår hemsida. Det ska vara lätt för alla att
säga ja eller nej till kakor och dessutom att kunna ändra
sitt val.
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Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd består av fyra medarbetare; en enhetschef, två applikationsansvariga/driftansvariga, och en
redovisningsansvarig. En applikationsansvarig har varit
föräldraledig större delen av året och en utredare har
vikarierat för hen. Utredaren har fått en introduktion
innan hen började med sina nya arbetsuppgifter.

VÅRA SIDOR
Inför övergången till Våra sidor och Mimer (Mimer är
ett nav som distribuerar aktuell personinformation, som
adress och telefonnummer, till våra olika applikationer)
har vi rättat medlemskapsposter i Äga, det ärendehanteringssystem som kommer att ersättas av Våra
sidor, så de överensstämmer med uppgifterna i medlemssystemet och även städat data. Vi har också deltagit
i möten och expertanvändarutbildningar i Våra sidor
som Sveriges a-kassor har hållit.

Eftersom majoriteten av personalen har arbetat hemma
har vi mötts av en hel del utmaningar i det dagliga arbetet,
till exempel distributionen av datorer och rutiner för när
någon slutar. Vi har också fått agera teknisk support i en
högre utsträckning än vad vi är vana vid men på det hela
taget har detta gått väldigt bra.

FÖRTROENDEUPPDRAG
INFORMATIONSSÄKERHET

Vi har en representant i Teknikutskottets referensgrupp.
Referensgruppen fattar bland annat beslut om utvecklingen av a-kassornas gemensamma applikationer.

Vi har fortsatt arbetet med informationssäkerhet för att
säkerställa att vår information inte förvanskas och dessutom finns tillgänglig för den som ska ha behörighet att
ta del av den. Årets arbete har fokuserat på att inventera
och säkerhetsklassa vår information. Arbetet hjälper oss
att välja rätt tekniska och organisatoriska åtgärder för
att skydda information.

Vi har även en representant i Sveriges a-kassors avtalsgrupp. Avtalsgruppen utvärderar, prioriterar och förhandlar
för alla a-kassors räkning. Under året har avtalsgruppen
stöttat Sveriges a-kassor i upphandlingen av ett nytt
ramavtal för utdata, som innebär betydligt lägre priser
för alla a-kassor.

EASIT
Easit är vårt felanmälningssystem men där finns också
funktioner som möjliggör olika typer av dokumentation.
Under året har vi gått igenom alla anställdas behörigheter
i samtliga applikationer och system och dokumenterat
dessa i Easit. Vi har även fört över inventariedokumentationen för datorutrustningen till Easit. Slutligen har vi
utvecklat befintliga funktioner i Easit, bland annat genom
att skapa nya formulär för felanmälningar.
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Framtida utveckling

Mot slutet av året kunde vi se att fler valde att avsluta
sitt medlemskap i a-kassan. Vår förhoppning är att fler
inser vikten av att försäkra sin inkomst och att de som
redan är medlemmar väljer att stanna kvar i a-kassan.
Vi kommer lägga ännu större vikt vid att informera
medlemmarna om vikten av att vara kvar i a-kassan,
även om man kanske inte kan få ersättning i dagsläget.

har vi en bit kvar till de mycket låga nivåer vi hade innan
pandemin. Vi kommer att följa utvecklingen noggrant
under året.
Vi kan redan nu se att kostnaderna för de IT-system
som a-kassorna har tillsammans kommer öka framöver.
Utvecklingen av nya system har visat sig vara både
kostsam och tidskrävande, men nödvändiga för att vi
ska kunna ha moderna system som Mina sidor, som
underlättar för medlemmarna när de söker ersättning.
När det gäller våra egna interna IT-system ser vi däremot
möjligheter till billigare och mer effektiva lösningar än de
vi har idag.

Vi är väl rustade att hantera nya utmaningar. Vi har en
mycket god bemanning, väl utvecklade arbetsrutiner
och ett uttalat fokus på en god arbetsmiljö.
Arbetslösheten bland våra medlemmar har varit förhållandevis låg, jämfört med andra branscher, men
ändå högre än tidigare år. Många av våra medlemmar
är anställda av en kommun och under pandemin har
kommunerna har fått utökade statliga bidrag, vilket har
påverkat nivån på arbetslösheten inom vårt verksamhetsområde. Det är svårt att säga hur arbetslösheten
kommer att utvecklas när bidragen upphör och pandemin
mattas av. Vi kan dock se att arbetslösheten har börjat
sjunka något inom vårt verksamhetsområde, men än

Felaktiga utbetalningar från välfärdsystemet innebär att
skattemedel hamnar fel och det urholkar förtroendet för
välfärdssystemen. Granskningar och kontroller har visat
att a-kassorna i hög utsträckning betalar ut rätt ersättning.
För att säkerställa att all ersättning som betalas ut är
korrekt och kommer vi därför fortsätta att utveckla våra
interna kontroller.
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Faktauppgifter

		
		
Nyckeltal
Antal medlemmar
Kvinnor
Män
Inträden
Utträden1

2021

2020

2019

2018

2017

147 375
105 411
41 964
10 748
10 681
77
1 334
5 397

147 231
105 266
41 965
16 611
10 804
67
1 310
5 958

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

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

878
551 224
6 994
79

836
701 350
7 635
92

757
530 184
6 216
85

751
502 835
5 991
84

737
410 950
5 197
79

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

239 095
475 846
169 177
14 224
96 649

220 648
565 284
157 100
9 547
82 425

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

38

38

38

40

41

Uteslutna
Bristande betalning
Begärt utträde

Antal anställda

1 I totalsumman ingår pensionärer, dessa särredovisas inte.
* kommer från iaf.se/statistikdatabasen/
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2021

2020

2019

2018

2017

675

798

495

-

-

Omprövningar
Inkomna omprövningar totalt
Beslut vid omprövning
Ej bifall
Bifall
Delvis bifall
Avvisade mm

460
194
19
24

66 %
28 %
3%
3%

491
235
34
31

62 %
30 %
4%
4%

349
114
10
10

72 %
24 %
2%
2%

261
65
15
15

73 %
18 %
4%
4%

183
58
7
9

Totalt

697

791

483

356

257

Domar rörande överklagande av
beslut

53

38

34

26

17

Överklaganden

46

52

33

48

16

10 132
10 324
6 736
292
3 354

9 148
9 166
5 908
137
3 121

8 484
8 451
5 910
115
2 426

7 296
5 188
189
1 919

5 621
4 066
201
1 354

1409

1 327

1 020

729

564

Polisanmälningar

60

31

30

31

10

Frånkännande av ersättningsdagar

11

20

11

10

10

Meddelanden från
Arbetsförmedlingen
Inkomna under året
Antal beslut under året
Utan åtgärd
Tillerkänd ersättning
Sanktionsärenden

Beslut om återkrav av
felaktigt utbetald ersättning

17

71 %
23 %
3%
4%
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Resultaträkning

Belopp i tkr

				
Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter

2021

239 095
Not 1		
Not 2

707

239 802
Summa intäkter			
Administrationskostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar enligt plan

-30 768
Not 3		
-27 979
Not 4		
-717
Not 12		

-59 464
Summa administrationskostnader			
180 338

Resultat före avgifter till staten

Avgifter till staten			
-169 177
Finansieringsavgift
-169 177

Summa avgifter till staten

2020

220 648
1 156
221 804

-29 366
-25 168
-362
-54 896
166 908

-157 100
-157 100

11 161
9 808
Resultat före finansiella poster				
Finansiella poster
Not 5
3 166
Finansiella intäkter 				
118
Övriga finansiella intäkter
Finansiella kostnader			 0

0
124
-1

Summa finansiella poster			
3 284

123

Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen		
14 445

9 931

Poster arbetslöshetsförsäkringen
454 055
577 293
Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
Not 6		
-454
055
-577
293
Kostnad arbetslöshetsersättning
Not 7			
Kostnad ej statsbidragsberättigad
-221
-384
arbetslöshetsersättning				
-221
Summa poster arbetslöshetsförsäkringen			

-384

14 224
Årets resultat			

9 547
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Balansräkning

Belopp i tkr

		
				

2021

2020

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Not 12

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 13

Summa anläggningstillgångar		

2		
555
1 184
84 120

75 954

86 675

77 138

26 684
6 253
364
888
11 720
1 737
2 072

44 549
4 892
280
903
15 545
1 861
1 525

22 596

17 041

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
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Not 8

Not 9
Not 15

72 314
Summa omsättningstillgångar			
158 989

Summa tillgångar

19

86 596
163 734
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Eget kapital och skulder

Belopp i tkr

				

2021

2020

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
82 425
Årets resultat			
14 224

72 878
9 547

Summa eget kapital			
96 649

82 425

Avsättningar
Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning

Not 10

Summa avsättningar
Skulder
Skulder arbetslöshetsersättning
Skulder finansieringsavgift
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

6 253

4 892

6 253

4 892

26 684
Not 14		

2 344

44 549
13 981
861
15 236
1 790

56 087

76 417

14 076
Not 16		
1 359

11 624
Not 11		
Not 17

Summa skulder		

158 989
Summa eget kapital och skulder			

20

163 734

Tilläggsupplysningar till
resultat- och balansräkning
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Belopp i tkr

REDOVISNINGSPRINCIPER
FORDRINGAR MEDLEMSAVGIFTER

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

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

MEDLEMSAVGIFTER

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Medlemsavgifter redovisas såsom intäkt i den period
medlemsavgiften avser.

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

Övrig intäktsredovisning har bokförts enligt faktureringsprincipen.

Följande avskrivningstider har tillämpats:
Materiella anläggningstillgångar

AVGIFTER TILL STATEN

Inventarier		
Datainventarier

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

5 år
3 år

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

STATLIGT BIDRAG TILL
ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING
OCH KOSTNAD
ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

FINANSIELLA TILLGÅNGAR
OCH LIKVIDA PLACERINGAR

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.

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.

FORDRINGAR OCH AVSÄTTNING
FELAKTIG ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING
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.

Samtliga belopp är angivna i tkr om inte annat anges.

21

Arbetslöshetskassan Vision org nr 802005-4899

Noter
			
Not 1
		

2021			

2020

Medlemsavgifter
239 095
Grundavgift				

220 648

239 095

220 648

266
441

1 066
90

707

1 156

28
10

27
11

38

38

98,08

98,17

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

1 267
19 204
7 357
2 422
518

1 226
18 681
6 631
2 277
551

Summa

30 768

29 366

Summa
Not 2
		
		

Övriga intäkter
Annat statligt bidrag
Övrig intäkt

Summa
Not 3
		
		
		

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 52 169 tkr (46 941 tkr).

Not 4
		
		
		
		
		
		
		
		
		

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

Summa

-0
8 646
1 528
5 972
7 043

-1
8 656
2 595
2 348
7 296

4 790

4 274

27 979

25 168

Av beloppet 4 790 tkr (övrigt) avser 0 kr (0 tkr) kostnader för köp av tjänster från närliggande organisation, Vision.

Not 5
		
		

Finansiella intäkter
Resultat avyttringar
Ränta på återkrav felaktig arbetslöshetsersättning

Summa
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3 166
118

124

3 284
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Not 6
		
		
		
		
		

2021			

Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
475 353
Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
-17 865
Periodiserat statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
-4 131
Återbetald arbetslöshetsersättning (från ersättningstagare till AF)
Förändring av värdereglering av avsättning för felaktig
698
arbetslöshetsersättning				

Summa
Not 7
		
		
		
		
		

454 055
Kostnad arbetslöshetsersättning
Arbetslöshetsersättning
-475 353
Periodiserad arbetslöshetsersättning
17 865
Återbetald arbetslöshetsersättning (från ersättningstagare till AF)
4 131
Förändring av värdereglering av avsättning för felaktig
arbetslöshetsersättning
-698

Summa
Not 8
		
		
		
		
		

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

Utgående fordringar

2020

564 636
15 778
-3 326
205
577 293

-564 636
-15 778
3 326
-205

-454 055

-577 293

4 892
6 718
-4 571
-88
-698

3 278
5 857
-3 888
-150
-205

6 253

4 892

Av summan fordringar felaktig arbetslöshetsersättning ingår en reserv för osäkra fordringar om 2 770 tkr (2 072 tkr).

Not 9
		
		

Övriga fordringar
Källskatt arbetslöshetsersättning
Övriga fordringar

Summa

Not 10
		
		
		
		
		

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

Utgående avsättningar

23

10 993
727

14 607
938

11 720

15 545

4 892
6 718
-4 571
-88
-698

3 278
5 857
-3 888
-150
-205

6 253

4 892
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Not 11

2021

2020

10 993
631

14 607
629

11 624

15 236

1 710
2 088
3 798
-526
-717
-1 243

709
1 001
1 710
-165
-361
-526

2 555

1 184

75 954
-5 834
14 000

75 954
-

84 120

75 954

107 213

90 013

Ingående periodiserade fordringar statligt bidrag
till arbetslöshetsersättning respektive skulder
arbetslöshetsersättning

44 549

28 771

Årets förändring

-17 865

15 778

Utgående periodiserade fordringar statligt bidrag till
arbetslöshetsersättning respektive skulder
arbetslöshetsersättning

26 684

44 549

1 037
736
299

514
665
346

2 072

1 525

Övriga skulder
Källskatt arbetslöshetsersättning
Övriga skulder

Summa
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

Långfristiga värdepappersinnehav
IB Inst, Räntefonden NB
Årets avyttringar
Utdelning / Reinvesterat

Utgående anskaffningsvärde
Marknadsvärde långfristiga värdepapper
Not 14

Not 15

Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
respektive skulder arbetslöshetsersättning

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Hyror
Datorkostnader
Övrigt

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

			
Not 16
		
		

2021			

Skulder Finansieringsavgift
Finansieringsavgift

Summa
Not 17
		
		
		
		

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga interimsskulder
Semesterlöneskuld
Arbetsgivaravgifter
Förutbetalda medlemsavgifter

Summa
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2020

14 076

13 981

14 076

13 981

578
834
819
113

96
769
803
122

2 344

1 790
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DEN DAG SOM FRAMGÅR AV VÅRA ELEKTRONISKA UNDERSKRITER
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Monika Göl

Ordförande
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Ledamot

Max Tegman

Greger Bååt
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Arbetslöshetskassan Vision, org nr 802005-4899
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 2021.

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 misstag. 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 misstag
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 2021 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.
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 misstag.

•

•

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
kassaföreståndaren för bedömningen av arbetslöshetskassans
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är til�lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen

27

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 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 misstag, 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 upplysningarna i årsredovisningen
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•

Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

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 2021.
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 arbetslöshetskassans
enligt god revisorssed i Sverige.

Den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Christina Östman
Per Lundqvist
					

Veronica Carlsson
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 15.00.

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.

