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Förvaltning, organisation och verksamhet

Förvaltningsberättelse
Struktur och organisation
A-kassans högsta beslutande organ är föreningsstämman som normalt sammanträder en
gång per år. Under 2018 hölls stämman den 14 juni. Mellan stämmorna har styrelsen det
yttersta ansvaret för verksamheten. Under 2018 sammanträdde styrelsen 13 gånger.
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Revisorer
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Revisor
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Revisor
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Förvaltning, organisation och verksamhet

Organisation

Verksamheten 2018
Kommunikationskanaler
Vår e-tjänst Mina sidor är den vanligaste
kommunikationskanalen för våra
arbetslösa medlemmar, 90 (87) procent av
dem sköter sina ärenden digitalt den
vägen. För medlemmarnas säkerhet
arbetar vi aktivt för att styra
kommunikationen från e-post till Mina
sidor.
Under året har intresset för vår chatt ökat
och idag är den en kommunikationskanal
att räkna med. Vi har också etablerat sms
som en viktig kontaktväg till våra
medlemmar.

Digital post
Från och med september 2018 får de
enskilda medlemmarna i Byggnads a-kassa
sina medlemsavgiftsavier till den digitala
brevlådan Kivra, om de valt att ansluta sig
till den.
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Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen (GDPR, The
General Data Protection Regulation) är
EU:s nya dataskyddsförordning som
trädde ikraft i hela EU den 25 maj, och
ersatte därigenom personuppgiftslagen.
Bland många förändringar innebär GDPR
att en organisation inte får samla in eller
behandla personuppgifter utan lagstöd
eller personens medgivande.
På grund av det omfattande
integritetsskydd som gäller våra
medlemmars och anställdas uppgifter har
vi under året arbetat intensivt med att
dokumentera personuppgiftsbehandlingar,
identifiera och fördela ansvar och roller,
samt på styrelsenivå fatta ett antal beslut
om hur vi vill arbeta med dataskydd
framöver.
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Byte av datorer och driftleverantör
Efter att styrelsen beslutat att personalen
på a-kassan ska ha datorer av samma
modell byttes alla datorer ut i slutet av
året. I samband med detta gick vi även
över till att använda operativsystemet
Windows 10. Via Fasab har vi bytt
driftleverantör till en ny leverantör och ett
modernare avtal.

Samarbete med förbundet
Under våren deltog vi vid
Byggnadsförbundets kongress i Göteborg
där vi marknadsförde a-kassan för
förtroendevalda i syfte att öka kunskapen
om vikten av ett medlemskap hos oss.

Verksamheten i siffror 2018
Siffror inom parantes avser år 2017

Utbetald ersättning
Den högsta ersättning per dag i
arbetslöshetsförsäkringen är 910 kronor
under de första 100 ersättningsdagarna
och 760 kronor för de resterande dagarna
av ersättningsperioden. Medelersättning
per dag i Byggnads a-kassa under 2018 var
746 kronor (744). Totalt har a-kassan
betalat ut 461 218 337 kronor
(485 156 953) i ersättning under 2018 och
antal ersättningsdagar var 639 000
(673 136). Antalet medlemmar som någon
gång under året fick ersättning utbetald
var 8 022 vilket är 494 färre än under år
2017.

Meddelanden från Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen skickar ett
meddelande till a-kassan när en
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arbetssökande missar ett möte, inte
lämnar in sin aktivitetsrapport, tackar nej
till jobb eller på annat sätt missköter sitt
arbetssökande.
Arbetsförmedlingen har under 2018
skickat 11 638 (11 300) meddelanden till
Byggnads a-kassa. Av dessa meddelanden
har beslut fattats i 10 841 fall varav 592
tillerkänts ersättning och 7 421 lämnats
utan åtgärd. Beslut om sanktion har fattats
i 2 828 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 2018 begärde 362 (361)
medlemmar sådan omprövning. Antalet
fattade omprövningsbeslut var under året
348 (403), av dessa ändrades det
ursprungliga beslutet i 127 (91)
omprövningar.
A-kassans omprövningsbeslut kan
överklagas till förvaltningsdomstol. Under
året överklagades 26 (53) av a-kassans
omprövningsbeslut till
förvaltningsrätterna. Under 2018 inkom
domar i 52 (39) ärenden till a-kassan.

Felaktigt erhållen ersättning
A-kassan har under året fattat beslut om
återkrav i 993 (981) ärenden. I 26 (33) fall
har a-kassan också beslutat att
polisanmäla medlemmen enligt
bidragsbrottslagen.
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Medlemsutveckling
Under 2018 fick Byggnads a-kassa 12 283
(11 513) nya medlemmar, samtidigt
lämnade 6 061 (9 140) medlemmar akassan, varav 2 717 (1 997) utträdde på
grund av bristande betalning och 57 (80)

blev uteslutna. Den 31 december 2018
uppgick därmed medlemsantalet till
117 957 (116 050) medlemmar. Antalet
kvinnor som var medlemmar i a-kassan
ökade under 2018 med 233 till 3 352 och
utgör 2,8 procent av det totala antalet
medlemmar.

Medlemsutveckling
120 000
118 000

117 957

116 000

116 050

114 000

114 244

112 000

111 301

110 000
108 000

109 134

106 000
104 000

2014

2015

Medlemsavgift
Under 2018 var medlemsavgiften 119
kronor per månad för de som enbart hade
medlemskap i Byggnads a-kassa. För
personer med medlemskap i både a-kassan
och fackförbundet Byggnads eller
Målareförbundet var avgiften 110 kronor
per månad.
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2016

2017

2018

Av medlemmarna var 80 379 (80 010)
anslutna till både Byggnads a-kassa och
Svenska Byggnadsarbetareförbundet eller
Svenska Målareförbundet. Antal enskilt
anslutna byggnadsarbetare och målare per
31 december 2018 var 37 578 (36 040)
stycken.

Verksamheten 2019

Verksamheten 2019
Arbetslösheten
Vi har under flera år upplevt en stark
högkonjunktur med mycket hög
efterfrågan på arbetskraft. Våra branscher
har tillhört de som till och med haft
problem att hitta kvalificerad arbetskraft.
Trots det har antalet arbetslösa
medlemmar i Byggnads a-kassa inte
minskat med särskilt stora tal under de
senaste åren. Det framstår tydligt att det
finns många medlemmar som trots hög
sysselsättning i våra branscher, har svårt
att komma ur arbetslöshet.
Under de kommande två åren antas
arbetslösheten öka på grund av en
svalnande konjunktur. Vår bedömning är
att arbetslösheten kommer att ligga kvar
på en relativt låg nivå under 2019,
troligtvis endast marginellt högre än under
2018.

Medlemsutvecklingen
Medlemsutvecklingen i Byggnads a-kassa
har varit mycket positiv under de senaste
åren. En tydlig trend är att andelen enskilt
anslutna ökar kraftigt, medan andelen
förbundsanslutna minskar. Med
utgångspunkt i bedömningen av
sysselsättningen för kommande
verksamhetsår, tror vi på en fortsatt
positiv medlemsutveckling också under
2019, dock med en något svagare ökning
jämfört med tidigare år.

Lagstiftning och övriga regelverk
Arbetslöshetsförsäkringen förväntas inte
omdanas i någon större utsträckning
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under 2019. Vårt bästa skydd mot
oönskade förändringar är att utföra vårt
uppdrag med god kvalitet, hög
medlemsnöjdhet, samt på ett sätt som
garanterar bästa möjliga effektivitet.
Under 2016 tillsattes
”Arbetsmarknadsutredningen” (SOU
2016:03) av regeringen. Utredningen, vars
uppdrag var att föreslå förändringar som
kan stärka arbetsmarknadens
funktionssätt, lyfte fram möjligheten att akassorna skulle kunna ta över
Arbetsförmedlingens uppgift att
kontrollera de arbetslösas aktiviteter. En
förändring i linje med förslaget förväntas
dock inte under 2019.

Organisatoriska förändringar
Den 4 februari 2019 fattade styrelsen
beslut om att stänga ner verksamhetens
minsta lokalkontor i Söderhamn. Från och
med den 1 april har därför antalet kontor
minskats med ett.

Vinst och översikt

Förslag till vinstdisposition
Belopp i tusen kronor
2018
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets underskott
Summa

280 303
-24 005
256 298

Disponeras så att i ny räkning överförs

256 298

Flerårsöversikt
Antal anställda
Medlemsintäkter (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Eget kapital (tkr)
Årets resultat (tkr)
Soliditet
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2014
60
167 777
435 038
336 923
6 784
77%

2015
67
173 253
419 113
333 214
-3 709
80%

2016
66
167 592
392 224
312 715
-20 498
80%

2017
63
154 090
347 193
280 303
-32 411
81%

2018
61
158 930
311 580
256 298
-24 005
82%

Det känns skönt att vi med fokuserat arbetssätt och högt
engagemang har visat att våra arbetsinsatser verkligen gör
skillnad. Vår ökning med nära 2 000 medlemmar under 2018
är i allt väsentligt ett resultat av våra egna insatser.
Affe Mellström, kassaföreståndare

Jag handlägger bland annat ärenden där medlemmar sagt
upp sig från sitt jobb utan giltig anledning. I sådana fall
fattar vi beslut om att medlemmen blir avstängd från rätt
till ersättning under 45 dagar. Det är självklart inget
populärt beslut och därför ett av de vanligaste ärenden
som medlemmar vill ompröva.
Vanna Orava, omprövningshandläggare

Jag tillträdde som försäkringschef i början av 2018. Tjänsten var då ny
och till en början lade jag stort fokus på att etablera och utforma den. En
av utmaningarna och drivkrafterna under året har varit att få med mig
organisationen i omställningen den ökade digitaliseringen innebär. Vi är
redan en god bit på väg med detta arbete och fortsätter följa med i
utvecklingen allteftersom samhället i stort digitaliseras.
Alexander Augst, försäkringschef

Det roligaste med att jobba som
medlemshandläggare är de varierande
arbetsuppgifterna och att av olika skäl få
komma i kontakt med våra medlemmar.
Miranda Orbelius, medlemshandläggare och
administratör

Våra medlemmar säger:

It is a fantastic service and overall I
am very satisfied. If I could
recommend an improvement it
would be sms reminder message to
fill in your activity report.

Jag vet inte om a-kassan kan bli
mycket bättre. För mig var det
väldigt bra, allting har funkat
och min handledare eller vad det
nu kallas har varit väldigt
hjälpsam å trevlig.

Höj ersättningsnivån,
får ju inte ens halva
lönen!

Resultaträkning

Resultaträkning
Belopp i tusen kronor
2018

2017

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Not 1
Not 2

158 846
83
158 930

153 962
128
154 090

ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar enligt plan
SUMMA ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Not 3
Not 4
Not 5

-40 393
-30 458
-450
-71 301

-42 486
-30 156
-83
-72 725

87 629

81 364

-114 787
-114 787

-112 227
-112 227

-27 158

-30 862

3 974
-696
3 278

1 069
-862
207

-23 881

-30 656

450 776
-450 776

475 024
-475 024

-124

-1 755

-124

-1 755

-24 005

-32 411

Resultat före avgifter till staten
AVGIFTER TILL STATEN
Finansieringsavgift
SUMMA AVGIFTER TILL STATEN
Resultat före finansiella poster
FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
SUMMA FINANSIELLA POSTER

Not 6

Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen
POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN
Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
Kostnad arbetslöshetsersättning
Kostnad ej statsbidragsberättigad
arbetslöshetsersättning
SUMMA POSTER
ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN
ÅRETS RESULTAT
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Not 7
Not 8

Balansräkning

Balansräkning
Belopp i tusen kronor

2018

2017

Not 5

877

183

Not 9

133 013
133 890

160 343
160 527

Not 10
Not 11

24 661
5 771

32 766
4 974

Not 12
Not 13

803
1 854
7 218
8 954
745

558
399
7 402
10 056
660

Not 14

101 309

121 060

26 375

8 168

Summa omsättningstillgångar

177 690

186 044

SUMMA TILLGÅNGAR

311 580

346 571

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Summa eget kapital

280 303
-24 005
256 298

312 715
-32 411
280 303

Not 15

5 771

4 974

Not 10

24 661
9 778
8

32 766
9 328
3

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
FORDRINGAR
Fordringar statligt bidrag till
arbetslöshetsersättning
Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning
Fordringar ränta återkrav felaktig
arbetslöshetsersättning
Fordringar medlemsavgift
Fordringar närliggande organisationer
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Övriga kortfristiga placeringar
KASSA OCH BANK

Avsättningar
Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning

Skulder
Skulder arbetslöshetsersättning
Skulder finansieringsavgift
Skulder närstående organisation
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Balansräkning

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Not 16
Not 17

593
9 173
5 298
49 511

1 644
10 485
7 068
61 293

311 580

346 571

Noter

Noter till resultat och balansräkning
Belopp i tusen kronor

Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år, förutom att fordringar
och skulder felaktig arbetslöshetsersättning från och med 2018 redovisas till det belopp som
beräknas bli inbetalt respektive utbetalas (i enlighet med IAF:s föreskrifter, IAFFS 2018:1).
Föregående års siffror har även omräknats. Förändringen av redovisningsprincip har inte
påverkat resultatet och eget kapital, utan påverkar fordringar felaktig arbetslöshetsersättning
och avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning med samma belopp.
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om
arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter samt årsredovisningslagen i tillämpliga delar.

Intäkter
Medlemsavgifter redovisas såsom intäkt i den period medlemsavgifterna avser.

Övriga fordringar
Övriga fordringar upptas till de belopp som beräknas bli betalda.

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

Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning och kostnad arbetslöshetsersättning
Arbetslöshetsersättning och statsbidrag till arbetslöshetsersättning som är hänförlig till
räkenskapsåret redovisas som kostnad respektive intäkt oavsett tidpunkt för betalning, i
enlighet med IAF:s föreskrifter. En uppskattning av storleken på utestående fordran
respektive skuld görs enligt Sveriges a-kassors beräkning.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över bedömd ekonomisk livslängd.
Tillämpade avskrivningstider redovisas nedan.
Maskiner och inventarier
5 år
Datorer
3 år

Finansiella placeringar
Värdepapper som är omsättningstillgångar värderas till det lägsta alternativet av
anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav värderas till
anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan antas vara
varaktig görs nedskrivning till detta värde.
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Noter

Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

2018

2017

92 796
66 050
158 846

90 562
63 400
153 962

Övriga intäkter
Övriga intäkter
SUMMA

83
83

128
128

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

45
16

48
15

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

895
24 461
8 056
73
4 517
2 391
40 393

827
25 359
8 346
62
4 358
3 534
42 486

Övriga externa kostnader
Datakostnader/telefoni
Portokostnader/information
Lokalkostnader
Förvaltningskostnader Sveriges a-kassor
Befarade och konstaterade förluster medlemsavgifter
Övriga externa kostnader
SUMMA

10 242
2 665
4 622
7 575
226
5 128
30 458

11 513
1 864
3 953
6 780
549
5 498
30 156

Maskiner och inventarier
Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början
Inköp under året
Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut

425
1 144
1 569

397
28
425

-242
-450
-692

-159
-83
-242

Utgående planenligt restvärde

877

183

Finansiella intäkter
Ränta på återkrav felaktig ersättning
Utdelning
Ränteintäkter kortfristiga placeringar

288
656
360

-38
570
537

Medlemsavgifter
Avgiftskategori 1 - 110 kronor
Avgiftskategori 2 - 119 kronor
SUMMA

Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Årets avskrivningar inventarier
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

Not 6
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Noter

Realisationsvinst värdepappersinnehav
SUMMA
Not 7

Not 8

Not 9

Not 10

Not 11
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Statligt bidrag till arbetslöshetsförsäkringen
Statligt bidrag till arbetslöshetsförsäkringen
Periodiserad arbetslöshetsersättning
Återbetald arbetslöshetsersättning
(från ersättningstagare till Arbetsförmedlingen)
Förändring värdereglering avsättning felaktig
arbetslöshetsersättning
SUMMA
Kostnad arbetslöshetsersättning
Arbetslöshetsersättning
Periodiserad arbetslöshetsersättning
Återbetald arbetslöshetsersättning (från
ersättningstagare)
Förändring värdereglering fordran felaktig
arbetslöshetsersättning
SUMMA
Finansiella Anläggningstillgångar
Ingående bokförda värden
Årets förändringar
- Köp av värdepapper
- Avyttring av värdepapper
Utgående bokförda värden
Marknadsvärde
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
Fordringar felaktig ersättning
Ingående ackumulerade fordringar
Årets fordringar
- Årets tillkommande fordringar
- Årets inbetalningar
- Årets eftergiftsbeslut
- Årets förändring osäkra fordringar
Utgående fordringar

2 670
3 974

0
1 069

461 218
-8 105
-2 224

485 157
-9 092
-2 334

-114

1 293

450 776

475 024

461 219
-8 105

485 157
-9 092

-2 224
-114

-2 334
1 293

450 776

475 024

160 343

160 343

0
-27 330
133 013
142 043

0
0
160 343
179 283

32 766
-8 105
24 661

41 857
-9 092
32 766

4 974

4 066

3 846
-2 751
-183
-114
5 771

4 103
-4 357
-131
1 293
4 974

Noter

Åldersfördelning felaktig ersättning
Fordringar < 1 år
Fordringar > 1 år < 5 år
Fordringar > 5 år < 10 år
Fordringar >10 år
SUMMA (nominellt belopp)

2 047
3 946
423
91
6 507

2 179
2 793
623
0
5 596

736

623

8 596
-1
360
8 954

9 751
0
305
10 056

653
92
0
745

598
41
21
660

101 309
101 309
125 463

121 060
121 060
151 028

Avsättning felaktig arbetslöshetsersättning
Ingående avsättningar
Årets avsättningar
Årets betalningar
Årets eftergiftsbeslut
Justering till följd av osäkra fordringar
Utgående avsättningar

4 974
3 846
-2 751
-183
-114
5 771

4 066
4 103
-4 357
-131
1 293
4 974

Övriga skulder
Källskatt arbetslöshetsersättning
Personalens källskatt
Skatt uppdragstagare
Övriga skulder
SUMMA

8 596
551
20
7
9 173

9 751
594
15
125
10 485

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupen löneskatt
Upplupna sociala avgifter
Övriga interimsskulder
SUMMA

3 885
1 707
668
-962
5 298

3 831
2 022
696
520
7 068

Varav osäkra fordringar
Not 12

Not 13

Not 14

Not 15

Not 16

Not 17
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Övriga fordringar
Källskatt arbetslöshetsersättning
Skattekonto
Övriga kortfristiga fordringar
SUMMA
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetald kostnad
Upplupna ränteintäkter
SUMMA
Kortfristiga placeringar
Aktie/räntefond/värdepapper
SUMMA
Marknadsvärde

Styrelsen

Styrelsen
Stockholm 2019-04-11

Lars Hildingsson
Styrelseordförande

Jan-Olov Gustavsson

Peter Hellgren

Gunnar Holmlund

Peter Svensson

Karin Lindell

Stefan Cedermark

Christer Lindström

Parham Pour Bayramian

Alf Mellström
Kassaföreståndare

Peter Bergroth
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-04-16

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor, PwC
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Lars-Inge Larsson

Pierre Andersson

Revisorerna

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa, org.nr 802005-4741

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa för
år 2018.
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 2018 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.
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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.
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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.
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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.

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 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa för år 2018.
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.
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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 16 april 2019

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor
PwC

Lars-Inge Larsson
Förtroendevald revisor
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Pierre Andersson
Förtroendevald revisor

