
Välkommen till vår a-kassa
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Har du funderat på varför du ska bli medlem i just vår a-kassa? Här har vi samlat 
information om vad ett medlemskap hos oss innebär.

Värdet av att vara med
Vi vet att det är tufft att helt plötsligt stå utan jobb och inkomst. I det läget är 
det viktigt att du tryggar din inkomst tills du får en ny anställning. Genom att 
vara medlem hos oss försäkrar du din inkomst om du skulle förlora ditt arbete. 
Då kan du få pengar under en övergångsperiod tills du hittar ett nytt.

Om du är medlem i fackförbundet Vision ingår en inkomstförsäkring som är 
ett bra komplement till arbetslöshetsersättningen. Ett av villkoren för att kunna 
tal del av den försäkringen är att du också är medlem i en a-kassa.

Kan du bli medlem? 
Vi vänder oss till dig som leder, utvecklar eller administrerar Sveriges välfärd. Du 
arbetar eller arbetade senast i en kommun, ett landsting, ett bolag eller en stif-
telse inom det kommunala området. Du kan också arbeta eller senast ha arbetat 
i en privatägd verksamhet kopplad till skola, vård och omsorg, eller i Svenska 
kyrkan, annat trossamfund eller ekumenisk organisation. 

Vi har låg avgift
Medlemsavgiften är 118 kronor per månad. 

Du får god service
Vårt mål är att alltid ge god service och rättsäkra beslut. Vi arbetar efter värde-
ringarna respekt, engagemang, delaktighet och ansvar. 

Vi kan din bransch 
Alla a-kassor följer samma regelverk, men vi är den a-kassa som kan din bransch 
bäst. Vi har också fördelen av att ha ett nära samarbete med fackförbundet 
Vision.

Det är enkelt att bli medlem
Det är lätt att bli medlem, klicka bara på länken Bli Medlem på vår hemsida. 

Medlemskap



Medlemskap

Du behöver ha en e-legitimation, till exempel ett Mobilt BankID, för att kunna 
skicka ansökan online.

Vi hjälper dig
Om du redan är medlem i en a-kassa och vill byta till oss hjälper vi dig att 
begära utträde ur din nuvarande a-kassa. Du får då tillgodoräkna dig tidigare 
medlemstid. 

Här har vi samlat kortfattad information om reglerna och om hur du söker 
ersättning. 



Försäkring

Vilka intyg ska du skicka in?
Vi behöver alltid ett underlag från dig för att kunna bedöma om du har rätt till 
ersättning. Vi har sammanställt en checklista som du hittar längst bak i broschy-
ren. En utförligare version finns på vår hemsida. Följ den så blir det lättare för 
dig att söka ersättning.

Villkor
För att du ska kunna få ersättning behöver du bland annat uppfylla samtliga 
grundvillkor. Därför är det viktigt att du:
• kan ta ett arbete.
• är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
• även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande.

Lämpligt arbete – vad är det?
Arbetslöshetsförsäkringen är ingen yrkesförsäkring. Det betyder att du inte kan 
tacka nej till ett arbete för att det inte är inom ditt yrkesområde. Du måste alltså 
söka och ta alla lämpliga arbeten och delta i arbetsmarknadsåtgärder.

Råd till dig som blir arbetslös  
och ska söka ersättning:
• Skriv in dig på Arbetsförmedlingen den  

första arbetslösa dagen.

• Sök arbete aktivt på egen hand. 



Vi finns här för dig
Kontakta oss om du har frågor om medlemskapet eller försäkringen.

Ring oss
0771-773 800 vardagar mellan 9.00 och 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.

Skriv till oss
I Mina sidor kan du skicka frågor till oss om din ersättning och 
ditt medlemskap. 

Besök vår hemsida
www.akassanvision.se

Fullmakt
Vi får bara prata med dig om ditt ärende. Om du vill att någon 
annan ska kontakta oss i ditt ärende är det viktigt att du skriver  
en fullmakt åt honom eller henne och skickar den till oss. Det  
finns en blankett på vår hemsida. 





Försäkring

Kan du få ersättning?
För att kunna få ersättning ska du uppfylla ett så kallat arbetsvillkor. Du upp-
fyller arbetsvillkoret om du har arbetat minst 80 timmar i månaden i minst 6 
månader under en period på tolv månader. Det finns andra sätt att uppfylla 
arbetsvillkoret och det finns andra villkor som också ska vara uppfyllda, läs mer 
på vår hemsida. 

Hur mycket pengar kan du få?
Vid inkomstbaserad ersättning är den högsta ersättningen 910 kronor per dag 
de första 100 ersättningsdagarna och därefter 760 kronor.  För att du ska kunna 
få inkomstbaserad ersättning ska du ha:
• varit medlem i a-kassan i tolv månader eller mer. 
• uppfyllt ett arbetsvillkor under ditt nuvarande medlemskap i  

a-kassan.
Har du inte varit medlem i tolv månader får du grundersättning. Då är den hög-
sta ersättningen 365 kronor per dag före skatt.



Försäkring

Visions inkomstförsäkring
Om du även är medlem i fackförbundet Vision har du en kompletterande 
inkomstförsäkring från Bliwa. Tjänar du över 25 025 kronor i månaden kan 
inkomstförsäkringen komplettera din ersättning från oss så att du får upp till 
80 procent av lönen vid arbetslöshet. Läs mer om Visions inkomstförsäkring på 
www.vision.se.

Hur länge kan du få ersättning?
En ersättningsperiod är längst 300 ersättningsdagar. Är du förälder till barn 
under 18 år när din ersättningsperiod tar slut förlängs perioden med 150 ersätt-
ningsdagar.

Om du arbetar så mycket att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor under ersätt-
ningsperioden kan du få en ny ersättningsperiod när din period tar slut.



Försäkring

Mina sidor
Vi rekommenderar att du använder Mina sidor när du söker ersättning. 
På Mina sidor  fyller du i dina tidrapporter. Du kan också skicka in handlingar 
och ställa frågor till oss om din ersättning. I Mina sidor får du brev, utbetalnings-
specifikationer och kontrolluppgifter från oss. 
   För att använda Mina sidor behöver du ha en e-legitimation,  ett BankID eller 
ett Mobilt BankID. Du loggar in på Mina sidor från vår hemsida akassanvision.se.

Behöver du ett Arbetsgivarintyg?
Om du behöver ett Arbetsgivarintyg kan du be din arbetsgivare att fylla i det 
på www.arbetsgivarintyg.nu. På den sidan får din arbetsgivare hjälp att fylla i 
intyget och få med all information vi behöver. 

Arbetsgivarintyget kan sedan signeras med e-legitimation och skickas 
elektroniskt eller skrivas ut och skickas per post. På akassanvision.se finns mer 
information om tjänsten.



Här kan du läsa mer 
om försäkringen:
• www.akassanvision.se
• www.sverigesakassor.se
• www.iaf.se

Checklista

Checka av punkterna så är du på god väg
Här får du instruktioner om hur du söker ersättning och vilka handlingar du 
behöver skicka in. Använder du checklistan så blir det lättare att göra rätt.

1. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. 

2. Fyll i en ansökan om ersättning på Mina sidor.

3. Be din arbetsgivare att fylla i formuläret Arbetsgivarintyg på 
arbetsgivarintyg.nu.

Har du flera anställningar? Be din arbetsgivare fylla ett Arbetsgivarintyg 
för   varje anställning.

Om du har gjort något annat än arbetat innan du blev arbetslös ska 
duäven skicka in uppgifter för de perioder du inte har arbetat.

4. Skicka in handlingar. Du kan skicka dokument (pdf, png, jpeg) i Mina 
sidor. 

5. Fyll i din tidrapport på Mina sidor.

Har du till exempel studerat, varit företagare, fått avgångsvederlag eller 
pension innan du blev arbetssökande kan du behöva skicka in andra intyg. Mer 
information finns på vår hemsida, men ring oss gärna. 



Varför just vår a-kassa?
• Du får god service
• Vi har låg avgift
• Vi kan din bransch 

Försäkra dig mot inkomstbortfall  

genom att bli medlem hos oss.


