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Förvaltningsberättelse
Struktur och organisation
A-kassans högsta beslutande organ är föreningsstämman som normalt sammanträder en
gång per år. Under 2020 hölls stämman den 2 juni. Mellan stämmorna har styrelsen det
yttersta ansvaret för verksamheten. Under 2020 sammanträdde styrelsen 8 gånger.

Styrelse per den 31 december 2020
Anneli Jonsson, ordförande
Mats Ekeklint, vice ordförande
Helen Thornberg, ledamot
Glenn Nordström, ledamot
Ulrika Nilsson, ledamot
Jonas Forslind, ledamot
Anette Schierbeck, statens ledamot
Gülseher Aras, arbetstagarnas ledamot
Anki Gerdin, suppleant
Siv Andersson, suppleant
Kenth Konradsdal, suppleant
Henrietta Stein, statens suppleant
Daniel Ivemyr, arbetstagarnas suppleant

Av styrelsen utsedd ledning
Alf Mellström, kassaföreståndare

Revisorer
Sune Johnson, PwC Sverige, auktoriserad revisor
Stefan Zetterlund, revisor
Mikael Andersson, revisor
Birgitta Bjelkberg, PwC Sverige, auktoriserad revisorssuppleant
Gerardo Berrios, revisorssuppleant
Magnus Werner, revisorssuppleant
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Organisation

Personalen i Sekos a-kassa finns på kontor i Stockholm, Sundsvall, Växjö och Göteborg.

Verksamheten i siffror 2020
Siffror inom parentes avser år 2019

Utbetald ersättning
Den högsta ersättning per dag i arbetslöshetsförsäkringen, till och med den 12 april 2020, var
910 kronor under de första 100 ersättningsdagarna och 760 kronor för de resterande dagarna
av ersättningsperioden. Från och med den 13 april var den högsta ersättningen per dag 1 200
kronor under de första 100 ersättningsdagarna och 760 för de resterande dagarna. Den 29
juni höjdes ersättningstaket ytterligare för dag 101 och framåt till 1 000 kronor per dag.
Medelersättning per dag i Sekos a-kassa under 2020 var 839 kronor (756). Totalt har
a-kassan betalat ut 503 827 485 kronor (307 008 305) i ersättning under 2020 och antal
ersättningsdagar var 626 078 (419 602). Antalet medlemmar som någon gång under året fick
ersättning utbetald var 7 333 vilket är 1 963 fler än under år 2019.

Meddelanden från Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen skickar ett meddelande till a-kassan när en arbetssökande missar ett
möte, inte lämnar in sin aktivitetsrapport, tackar nej till jobb eller på annat sätt missköter sitt
arbetssökande.
Arbetsförmedlingen har under 2020 skickat 9 491 (7 578) meddelanden till Sekos a-kassa.
Utifrån dessa har vi fattat 8 906 beslut varav 420 tillerkänts ersättning och 5 497 lämnats
utan åtgärd. Beslut om sanktion har fattats i 2 989 fall.

Omprövningar och överklaganden
Enligt 61 § lagen om arbetslöshetsförsäkring har en sökande som inte är nöjd med beslut som
fattats av a-kassan rätt att begära omprövning av beslutet. Under 2020 begärde 328 (222)
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medlemmar att deras beslut skulle omprövas. Antalet fattade omprövningsbeslut var under
året 308 (233), av dessa ändrades det ursprungliga beslutet i 80 (72) fall.
A-kassans omprövningsbeslut kan överklagas till förvaltningsdomstol. Under året
överklagades 27 (22) av a-kassans omprövningsbeslut till förvaltningsrätterna. Under 2020
inkom domar i 17 (22) ärenden till a-kassan.

Felaktigt erhållen ersättning
A-kassan har under året fattat beslut om återkrav i 1 142 (896) ärenden. I 7 (6) fall har
a-kassan också beslutat att polisanmäla medlemmen enligt bidragsbrottslagen.

Medlemsutveckling
Under 2020 fick Sekos a-kassa 11 062 (6 925) nya medlemmar, samtidigt lämnade 7 642
(7 620) medlemmar a-kassan, varav 1 589 (1 141) utträdde på grund av bristande betalning
och 60 (39) blev uteslutna. Den 31 december 2020 uppgick därmed medlemsantalet till
80 016 (76 604) medlemmar. Antalet kvinnor som var medlemmar i a-kassan ökade under
2020 med 1 051 till 20 226 och utgör 25 procent av det totala antalet medlemmar.

MEDLEMSUTVECKLING
81 000
80 000
79 000
78 000
77 000
76 000
75 000
74 000

2016

2017

2018

2019

2020

Medlemsavgift
Under 2020 var medlemsavgiften 134 kronor per månad för de som enbart hade medlemskap
i Sekos a-kassa. För personer med medlemskap i både a-kassan och fackförbundet Seko var
avgiften 125 kronor per månad.
Av medlemmarna var 62 570 (61 685) anslutna till både Sekos a-kassa och fackförbundet
Seko. Antal enskilt anslutna medlemmar per 31 december 2020 var 17 446 (14 919) stycken.
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Verksamheten 2021 – förväntad framtida utveckling
Pandemin påverkar vår verksamhet också framöver
Av naturliga skäl påverkades verksamheten kraftigt av pandemin under det gångna året.
Förutom en signifikant ökning i arbetsbelastning i form av fler arbetslösa medlemmar, har
våra förutsättningar att utföra vårt uppdrag också förändrats drastiskt, med anledning av
Folkhälsomyndighetens restriktioner avseende bland annat hemarbete. I huvudsak kommer
våra anställda att fortsätta arbeta hemma även under 2021, vilket påverkar såväl personal
som själva verksamheten.

VARPA Våra sidor
Vi börjar närma oss slutet när det gäller utvecklingen av digitaliseringsprogrammet VARPA
Våra sidor som Sveriges a-kassor tagit fram. Den sista fasen inleds under 2021 genom
utrullningen av Våra sidor. Först i leveransschemat står Byggnads a-kassa. Därefter levereras
programmets resultat till samtliga a-kassor. Våra sidor kommer att innebära en välbehövlig
digitalisering och automatisering av alla a-kassors sätt att arbeta.

Arbetslöshet
Pandemins negativa effekter för arbetslösheten kommer enligt flera prognosinstitut att följa
med under flera år. För 2021 räknar vi med en arbetslöshet som är i stort sett densamma som
under 2020, det vill säga en hög arbetslöshet bland medlemmarna i Sekos a-kassa.
Ur ett flerårsperspektiv ser vi minskad sysselsättning i några medlemstunga branscher,
medan andra branscher präglas av fortsatt stabilitet. Sammantaget bedömer vi att
kommande år innebär en förhållandevis hög arbetslöshet även om den bedöms sjunka från
de riktigt höga nivåerna 2020 och 2021.

Lagstiftning och övriga regelverk
Från och med den 1 januari 2021 upphörde vissa tillfälliga regler i arbetslöshetsförsäkringen
att gälla. De tillfälliga reglerna tillkom för att lindra effekterna av den våg av arbetslöshet som
drabbade landet under pandemins inledande fas. Bland annat återinfördes karensvillkoret
från nyårsskiftet, liksom kravet på tolv månaders medlemskap för att vara berättigad
inkomstbaserad ersättning.

Medlemsutveckling
Som en konsekvens av politiska beslut om regellättnader samt oro för arbetslöshet, ökade
antalet medlemmar kraftigt i alla a-kassor under 2020. Sekos a-kassa var inget undantag
även om vi inte tillhör de a-kassor som fick den största medlemsökningen. Vi bedömer dock
att denna kraftiga medlemsökning var av tillfällig natur.
Med utgångspunkt i förväntad utveckling av sysselsättningen i Sekos branscher, bedömer vi
att medlemsutvecklingen kommande år kommer att vara svagt negativ. Den bedömningen
förstärks också av ålderssammansättningen av medlemmarna, där många medlemmar
kommer att uppnå den ålder då man inte längre får vara medlem i en a-kassa.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften höjdes, mot bakgrund av att dagpenningtaket om 1200 kronor består till
och med 2022, med 23 kronor per medlem. Den nya avgiften från och med den 1 januari
2021 är 148 kronor i månaden för de som är medlemmar i både a-kassan och förbundet och
157 kronor i månaden för övriga.
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Förslag till resultatdisposition
Belopp i tusen kronor
2020
73 971

Eget kapital vid räkenskapsårets början

-13 986

Årets underskott
Summa

59 985

Disponeras så att i ny räkning överförs

59 985

Flerårsöversikt
2016
42

2017
42

2018
42

2019
42

2020
41

Nettoomsättning

134 715

132 066

117 472

116 671

122 348

Balansomslutning

133 098

128 393

114 198

123 277

139 282

78 946

89 960

79 871

73 971

59 985

3 607

11 014

-7 799

-5 900

-13 986

59%

70%

70%

60%

43%

Antal anställda

Eget kapital
Resultat efter finansiell int/kost.
Soliditet
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Resultaträkning
Belopp i tusen kronor

2020

2019

Not 1

120 703
1 645
122 348

116 671
0
116 671

Not 2
Not 3

-27 031
-21 320
-205
-48 556

-27 320
-19 288
-211
-46 819

73 792

69 852

AVGIFTER TILL STATEN
Finansieringsavgift
SUMMA AVGIFTER TILL STATEN

-88 849
-88 849

-76 332
-76 332

Resultat före finansiella poster

-15 057

-6 480

1 155
-84
1 071

834
-254
580

-13 986

-5 900

519 039
-519 039

318 723
-318 723

0

0

-13 986

-5 900

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Övriga statliga bidrag
SUMMA INTÄKTER
ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar enligt plan
SUMMA ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Resultat före avgifter till staten

FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
SUMMA FINANSIELLA POSTER

Not 4

Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen
POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN
Statliga bidrag till arbetslöshetsersättning
Kostnad arbetslöshetsersättning
Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning
SUMMA POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

ÅRETS RESULTAT

Not 5
Not 6
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Balansräkning
Belopp i tusen kronor

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier

2020-12-31 2019-12-31

Not 7

238

414

Not 8

8 997
9 235

10 000
10 414

Not 9
Not 10

47 042
3 947
206
1 378
7 842
14 840
1 717
76 972

28 459
2 723
160
1 013
7 633
5 911
1 266
47 165

51 711

64 873

1 364

825

Summa omsättningstillgångar

130 047

112 863

SUMMA TILLGÅNGAR

139 282

123 277

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Fordringar statliga bidrag till arbetslöshetsersättning
Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning
Fordringar ränta felaktig arbetslöshetsersättning
Fordringar medlemsavgifter
Fordringar närliggande organisationer
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Övriga kortfristiga placeringar
KASSA OCH BANK

Not 11

Not 12

8
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets över-/underskott
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning
Summa avsättningar
Skulder
Skulder arbetslöshetsersättning
Skulder finansieringsavgift
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

73 971
-13 986
59 985

79 871
-5 900
73 971

Not 13

3 947
3 947

2 723
2 723

Not 9

47 042
7 873
1 869
15 421
3 145
75 350

28 459
6 336
1 773
6 859
3 156
46 583

139 282

123 277

Not 14
Not 15

99

Org.nr 802005-5003

Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i tusen kronor

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om
arbetslöshetskassor, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) föreskrifter samt
årsredovisningslagen i tillämpliga delar.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter
Medlemsavgifter redovisas såsom intäkter i den period medlemsavgifterna avser.

Finansiella tillgångar
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta alternativet av anskaffningsvärde och verkligt
värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om värdet på
aktien och/eller andelarna minskar och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs en
nedskrivning. Värdering sker enligt portföljmetoden.

Avgifter till staten
Arbetslöshetskassan redovisar kostnad för finansieringsavgift enligt erhållen debitering från
IAF för räkenskapsårets kalendermånader.

Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning och kostnad arbetslöshetsersättning
Arbetslöshetsersättning och statsbidrag till arbetslöshetsersättning som är hänförlig till
räkenskapsåret redovisas som kostnad respektive intäkt oavsett tidpunkten för betalning i
enlighet med IAF:s föreskrifter. En uppskattning av storleken på fordran respektive skuld per
bokslutsdagen görs enligt erhållen beräkning från Sveriges a-kassor.

Fordringar
Fordringar redovisas till det belopp som beräknas bli betalt.

Fordringar och avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning
I enlighet med IAF:s föreskrifter redovisas fordringar felaktig arbetslöshetsersättning och
motsvarande avsättning till det belopp som beräknas bli inbetalt respektive utbetalt.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över bedömd ekonomisk livslängd.
Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Tillämpade avskrivningstider redovisas nedan.
Inventarier
Datainventarier
Datainventarier

5 år
4 år
4 år

10
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1)

MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgift förbundsanslutna
Medlemsavgift enskilt anslutna
SUMMA

2)

PERSONAL
Medeltal anställda
Kvinnor
Män
Löner och arvoden, styrelse och kassaföreståndare
Löner och arvoden, övriga anställda
Sociala avgifter
Pensionskostnader, kassaföreståndare
Pensionskostnader, övriga anställda
Utbildning
Övriga personalkostnader
Byggnads a-kassas del av personalkostnader
Återbäring hög sjuklönekostnad
SUMMA
Antal styrelseledamöter och ledande
befattningshavare (varav män i %)
Styrelseledamöter
Andra ledande befattningshavare

3)

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Revisionsarvode
Lokalkostnader
Hyra anläggningstillgångar
Kontorsmaterial och trycksaker
Aviseringskostnader
Förvaltning, Sveriges a-kassor
Driftskostnader
Telekommunikation och postbefordran
Kostnader för transporter och resor
Kostnader för representation
Information/reklam
Befarade och konstaterade förluster medlemsavgifter
Övrigt
SUMMA

2020
93 698
27 005
120 703

2019
92 767
23 904
116 671

2020
41
33
8

2019
42
34
8

1 106
17 031
6 436
108
2 318
142
1 315
-1 314
-111
27 031

1 102
16 999
6 258
73
1 343
447
2 306
-1 208
0
27 320

8 (38%)
2 (100%)

8 (38%)
3 (67%)

2020
385
3 840
86
297
2 364
536
9 740
1 071
96
1
128
371
2 405
21 320

2019
328
3 691
91
498
2 162
464
8 409
1 397
174
1
102
18
1 953
19 288

Av beloppet avser 2 265 tkr (1 977 tkr) inköp från Seko
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4)

FINANSIELLA INTÄKTER
Ränta på återkrav felaktig arbetslöshetsersättning
Övriga ränteintäkter
SUMMA

5)

STATLIGA BIDRAG TILL
ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING
Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
Periodiserat statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
Återbetald ersättning (till Arbetsförmedlingen)
Förändring värdereglering avstättning felaktig ersättning
SUMMA

6)

7)

KOSTNADER ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING
Arbetslöshetsersättning
Periodiserad arbetslöshetsersättning
Återbetald arbetslöshetsersättning (från
ersättningstagare)
Förändring värdereglering fordran felaktig ersättning
SUMMA

INVENTARIER
Anskaffningsvärde
Årets inköp
Utgående anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning vid årets början
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
SUMMA

8)

LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Institutionella Räntefonden långa placeringar Sverige (A)
SUMMA
Ingående anskaffningsvärde
Köp/Avyttringar under året
Utgående anskaffningsvärde

2020
139
1 016
1 155

2019
408
426
834

2020
503 196
18 583
-2 314
-426
519 039

2019
306 580
13 913
-2 302
532
318 723

2020
503 196
18 583

2019
306 580
13 913

-2 314
-426
519 039

-2 302
532
318 723

2020-12-31
1 876
29
1 905

2019-12-31
1 822
54
1 876

-1 462
-205
-1 667

-1 251
-211
-1 462

238

414

2020-12-31
Bokf.värde
8 997
8 997

2019-12-31
Bokf.värde
10 000
10 000

10 000
-1 003
8 997

10 000
0
10 000
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9)

FORDRINGAR STATLIGA BIDRAG TILL
ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING RESPEKTIVE
SKULDER ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

2020-12-31

2019-12-31

28 459
18 583
47 042

14 547
13 912
28 459

10) FORDRINGAR FELAKTIG
ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING
Ingående ackumulerade fordringar
Årets tillkommande fordringar
Årets inbetalningar
Årets eftergiftsbeslut
Osäkra fordringar
Utgående ackumulerade fordringar

2020-12-31
2 723
3 775
-2 858
-119
426
3 947

2019-12-31
2 900
3 343
-2 713
-275
-532
2 723

11) ÖVRIGA FORDRINGAR
Källskatt, arbetslöshetsersättning
Övriga fordringar
SUMMA

2020-12-31
14 214
626
14 840

2019-12-31
5 787
124
5 911

2020-12-31
Bokf.värde
20 244
7 281
4 000
8 686
4 000
5 000
2 500
0
51 711

2019-12-31
Bokf.värde
20 199
8 000
4 000
18 670
4 000
5 000
5 000
4
64 873

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

12) KORTFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Nordea Ränteplacering
Nordea Global Star
Nordea Multi Asset
Nordea Bond Star Räntefond
Nordea Swedish Star
Nordea PP Kreditbevis US IG 0-25
Nordea Kreditbevis Europa Inv. Grade
Nordea 273441.1
SUMMA

Markn.värde
23 310
11 475
4 396
8 713
4 902
5 606
3 009
0
61 411

13
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13) AVSÄTTNINGAR FELAKTIG
ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING
Ingående avsättningar
Årets tillkommande avsättningar
Årets betalningar
Årets eftergiftsbeslut
Justerat till följd av osäkra fordringar
UTGÅENDE AVSÄTTNINGAR

2020-12-31
2 723
3 775
-2 858
-119
426
3 947

2019-12-31
2 900
3 343
-2 713
-275
-532
2 723

14) ÖVRIGA SKULDER
Källskatt, arbetslöshetsersättning
Källskatt, personal
Arbetsgivaravgifter, personal
Övriga skulder
SUMMA

2020-12-31
14 214
466
504
237
15 421

2019-12-31
5 787
446
485
141
6 859

15) UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Personalkostnader
SUMMA

2020-12-31
3 145
3 145

2019-12-31
3 156
3 156

14
14
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Styrelsens underskrifter
Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter.

Anneli Jonsson

Styrelseordförande

Mats Ekeklint

Helen Thornberg

Glenn Nordström

Ulrika Nilsson

Jonas Forslind

Åsa Nordlund

Alf Mellström

Gülseher Aras

Kassaföreståndare

Arbetstagarnas ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter.

Sune Johnson

Auktoriserad revisor, PwC Sverige

Stefan Zetterlund
Stämmovald revisor

Mikael Andersson
Stämmovald revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Arbetslöshetskassan för Service och Kommunikation, org.nr 802005-5003

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Arbetslöshetskassan för Service och Kommunikation för
år 2020.
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 2020 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.
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 tillämpligt, 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 och kassaföreståndaren avser
att likvidera arbetslöshetskassan, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.

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.
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• 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 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.
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
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

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.

 Signerat

2021-04-26 18:21:24 UTC

Oneflow ID 1813998

Sida 2 / 4

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 för Service och Kommunikation för år 2020.
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. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
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.
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.
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.
Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Sune Johnson
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Stefan Zetterlund
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