
0771-773 800 
Vardagar mellan 9.00 och 15.00.

www.akassanvision.se

Funderar du på 
det där med 

a-kassa?

Har du råd att inte försäkra din inkomst?
Vi vet att det är tufft att helt plötsligt stå utan jobb och inkomst. Genom att vara             
medlem kan du få pengar under en övergångsperiod tills du hittar ett nytt arbete.

Vi är a-kassan för dig!
Vi är a-kassan för dig som leder, utvecklar eller administrerar Sveriges 
välfärd. Du som jobbar eller senast jobbade inom vårt verksamhetsområde 
kan bli medlem hos oss. 

Så här blir du medlem!
Det är lätt att bli medlem. Du behöver bara ha en e-legitimation, till exempel ett Mobilt 
BankID, för att ansöka online på www.akassanvision.se. 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.

Ännu bättre med Visions inkomstförsäkring!
Är du även med i Vision och har rätt till den kompletterande inkomstförsäkringen kan 
du få en ersättning som är beräknad på 80 procent av din lön före skatt. Men då behö-
ver du vara med i en a-kassa.
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