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Hej!
Du som håller den här broschyren i din hand kan se fram emot
att läsa om vad som hänt i vår verksamhet under 2019.

Vilka är vi?

Våra medlemmar

Vi är 37 anställda med olika kompetenser
som dagligen försöker ge våra drygt 47 000
medlemmar den bästa tänkbara servicen
och bemötande. Vi har kontor på tre olika
orter i landet, i Nässjö, i Östersund och
huvudkontoret i Stockholm.

Våra medlemmar arbetar inom skogsbruk,
träindustri och grafisk bransch.

Vi är en medlemsorganisation med
myndighetsutövning, och är därför inte
en renodlad myndighet som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. I vårt
myndighetsuppdrag ingår att handlägga
och fatta beslut enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller, eftersom vi
har fått mandat av staten att administrera
arbetslöshetsförsäkringen.
Samtidigt är vi också en medlemsorganisation och vill att våra medlemmar får all
den hjälp, information och stöd de behöver.
Vi arbetar ständigt med att anpassa oss till
den digitala tidsålder som vi lever i, och vill
göra det enkelt och tryggt för våra medlemmar att söka ersättning, skicka in uppgifter
och komma i kontakt med oss.
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Vi samarbetar
Vi samarbetar med Sveriges a-kassor som
är en service- och intresseorganisation för
alla a-kassor. De stöttar a-kassorna med
bland annat IT-utveckling, utbildning och
opinionsbildning.

Vi blir granskade
Vårt arbete granskas av Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Våra revisorer
Vår ekonomi och verksamhet granskas av
auktoriserade revisorer från redovisningsbyrån Ernst & Young och förtroendevalda
revisorer.
Trevlig läsning önskar vi på GS a-kassa!

Tryckort
Järfälla 2020
Papper
Inlaga 150 g
Tom & Otto silk
Omslag 250 g
Tom & Otto gloss
Nr 010
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Vad gör våra avdelningar?
Här är en kort beskrivning av vad vi gör och vilka
frågor vi arbetar med på varje avdelning.

Medlemsservice
På medlemsservice arbetar servicehandläggare, ersättningsoch specialisthandläggare. Avdelningen består av en
verksamhetsansvarig, fyra servicehandläggare och femton
ersättningshandläggare, varav två också är teamledare.
Servicehandläggarna har den första kontakten med nya
medlemmar. De beslutar om medlemskap och hjälper
medlemmar som vill byta till och från vår a-kassa och
har frågor om medlemsavgiften och inbetalningar.
Ersättningshandläggarna tar beslut om ersättning och
räknar ut hur mycket ersättningen blir.

Kommunikationsavdelningen

Det är en person som arbetar med projektledning. Projektledaren samordnar
a-kassans projekt och samarbetar sedan med övriga avdelningar.
Projektledaren arbetar också som dataskyddsombud. Ombudets roll är att
informera och kontrollera att organisationen följer dataskyddsförordningen,
GDPR, och är kontaktperson till Datainspektionen.

IT-avdelningen
På IT-avdelningen arbetar en IT-ansvarig och två
applikationsansvariga.
IT-avdelningen har ansvar för applikationerna i våra
datasystem. De har bland annat kontakt med leverantörer,
andra a-kassor och Sveriges a-kassor. De arbetar också
med frågor som informationssäkerhet och IT-strategi.

På kommunikationsavdelningen arbetar en
kommunikationsansvarig och en kommunikatör.

Ekonomiavdelningen

Kommunikationsavdelningen har bland annat till uppgift att
vara ett kommunikativt stöd till övriga avdelningar. De arbetar
med både extern information som vår webbplats, Facebook
och den skriftliga kommunikationen till våra medlemmar, och
med intern information som intranät.

På ekonomiavdelningen arbetar en ekonomiansvarig
och två ekonomihandläggare.
Ekonomiavdelningen ansvarar för årsredovisningen,
fakturor, bokföring och bokning av resor.

Försäkringsavdelningen

HR-avdelningen

På försäkringsavdelningen arbetar idag en försäkringsansvarig, en
försäkringsspecialist, en återkravsansvarig/försäkringsspecialist och
en försäkringsutredare.

På HR-avdelningen arbetar en HR-ansvarig och
en HR-assistent.

Försäkringsavdelningen håller utbildningar inom den lagstiftning vi har att
förhålla oss till. De ansvarar bland annat för intern kompetensutveckling
i försäkringsfrågor och vägleder ersättnings- och servicehandläggarna
i knepiga försäkringsärenden. De skriver försäkringsrutiner så att alla
handläggare handlägger lika, och gör också interna granskningar.
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Projektledning

HR-avdelningens huvudsakliga uppgift är att arbeta
med personalvård och ledningsfrågor. HR hanterar
bland annat frågor om personal, rehabilitering,
arbetsmiljö och organisatoriska frågor på
ledningsnivå.
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Vår arbetsmiljö
Här berättar Lennie Moscoso-Smith,
vår HR assistent om vår arbetsmiljö.

”Omtanke, trygghet och arbetsglädje skapar nöjda medarbetare”

HR-avdelningen och skyddsombuden ingår i
arbetsmiljögruppen. Vi samverkar i alla typer
av arbetsmiljöfrågor för att medarbetarna ska
få inflytande i verksamheten.

Vad gör ni på HR-avdelningen?
Vi samarbetar med ledningen, ansvariga, förtroendevalda och andra partners för att bidra
till att utveckla organisationen. Vi lägger fokus
på organisationens viktigaste område, medarbetarna. Våra huvudsakliga uppgifter omfattar
alla typer av personalärenden, arbetsmiljö,
personalvård och hälsa.

Vi vill främja en god arbetsmiljö och arbeta för
en frisk och säker arbetsplats. Gruppen träffas
kontinuerligt och diskuterar arbetsmiljöfrågor,
tar initiativ till projekt i aktuella arbetsmiljöfrågor och bidrar till att vi kan följa lagar och
förordningar på ett bra sätt.

Vad har hänt 2019?
Under året har vi bland annat utvärderat vår
arbetsmiljö genom att utforma en egen medarbetarundersökning och välja ut specifika frågor
som är aktuella för oss och passar just vår
verksamhet. Det övergripande resultatet visar
goda resultat och vi har fått värdefull feedback
från medarbetarna.

Vår personal mår bra och
det syns inte minst på
sjukfrånvaron.

Vad är syftet med en
arbetsmiljögrupp?

Vad är viktigt att investera i när
det gäller arbetsmiljön?
Lennie Moscoso-Smith
Bor: Hammarby Sjöstad
Familj: Man och två söner
Intressen: Resa, promenader,
Zumba och mina söners
fotbollslag

Att vi tar hand om våra kompetenta medarbetare och arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor.
Att vi tar ansvar, behandlar alla på ett bra sätt
och respekterar varandras olikheter. Medarbetare som mår bra är mer produktiva och
kreativa vilket bidrar till högre kvalité i arbetet.
En välmående organisation är en förutsättning
för att vi ska kunna göra ett bra jobb och hänga
med i utvecklingen. Därför är det en självklarhet för oss att satsa på vår arbetsmiljö.

Kostnader för företagshälsovården

(ergonomi- och skyddsrond är de största kostnaderna)

2019
51 730
Jämförelse från tidigare år:
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2018

71 745

2017

283 186

Sjukfrånvaro
totalt 2019

2,62 %

Medarbetare december 2019
(urval, även de som slutat)
Snittålder
46 år
Kvinnor
31

Män
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Gunilla Nyman Strååth
skyddsombud

Hur ser du på
arbetsmiljön hos oss?
Eftersom vi jobbar framför en skärm
hela dagen så finns risk att få ont i
axlar, nacke, rygg och axlar.
• Här gäller det att arbeta främst
i förebyggande syfte. Jag tycker
vår arbetsgivare är i framkant
när det gäller att medarbetare
behöver bra hjälpmedel eller
fysioterapi.
• Vi genomför dessutom
regelbundet skydds- och
ergonomironder och vi kan alltid
ta upp frågor när det behövs.
• Vi har också friskvårdstid på
arbetstid. Då har alla möjlighet
att gå på gym, simma, ta en
lunchpromenad, eller vad man nu
tycker att man behöver för att
hålla både kroppen och knoppen
i trim. Friskvårdstiden används
till stor del och är mycket
uppskattad av personalen.

9

Vad gör vi för miljön?
Miljön är verkligen en viktig fråga. Än så länge har vi ingen
miljöpolicy, men självklart vill vi också vara med och bidra till
en bättre miljö. Vi arbetar därför med att öka vår kunskap
och att ställa högre miljökrav i vår verksamhet.
Exempelvis väljer vi ofta att åka tåg i stället för
att flyga mellan kontoren Stockholm-Östersund.
Förutom att det är bättre för miljön, är det
billigare och ger mer tid att arbeta. Vi har också
minskat utskick med posten, och använder oss av
mer miljövänliga utskick som är digitala. När vi
skickar uppgifter och brev digitalt behöver vi inte
heller pappersutskrifter, kuvert och porto.

Fler exempel
• Vi skickar brev, fakturor, kallelser, möteshandlingar, information och överklaganden digitalt.
• Vi ber arbetsgivare använda och skicka arbetsgivarintyg via arbetsgivarintyg.nu istället för
att använda och skicka pappersblanketten.
• Vi har digitala möten via Teams och videokonferens, vilket gör att vi reser mindre mellan
kontoren och minskar på övernattningar på
hotell.

Idag jobbar jag på tåget. Jag
är på väg till vårt kontor i
Östersund. Här i tågvagnen
kan jag sitta i lugn och ro,
sköta administrativt arbete,
mejla, boka möten med mera.
Dessutom får jag massor med
tid för reflektion, vilket jag
ibland prioriterar bort i den
fullspäckade vardagen. Trots
en extra hotellnatt, och en
första klass biljett, blev det
billigare än en flygresa tur
och retur. Vi tjänar både tid,
pengar och värnar om miljön
genom att åka tåg istället för
att flyga.

• Vi skriver ut färre pappersutskrifter på
kontoren och ofta på båda sidor.
• Vi återvinner papper, toner och patroner till
skrivare via återvinningsföretag.

Ha en bra dag!

😊

Barbro Andersson, kassachef
Förutom att bidra till en bättre
miljö, så spar vi dessutom
pengar och arbetstid!
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Den digitala utvecklingen går snabbt och vi väljer förstås att hänga med.
Här är utbildning en viktig fråga, främst för våra medarbetare. Idag
digitaliseras till stor del det arbete vi gör genom våra verksamhetssystem
och vår e-tjänst Mina sidor. Med digitaliseringen förenklar vi och
effektiviserar både för oss och för våra medlemmar.
I månadsskiftet oktober/november började vi att skicka sms till nya medlemmar
och be dem logga in på Mina sidor för att läsa sitt beslut om medlemskap där.
Totalt skickade vi 2 558 sms under 2019.

Kommunicera med våra
medlemmar
Genom att kommunicera på Mina sidor får vi
enklare de uppgifter vi behöver, och medlemmen kan snabbare få sin ersättning. Det är ett
säkert sätt eftersom medlemmen loggar in med
sin e-legitimation eller BankID. Medlemmar
kan dessutom ladda upp sina intyg direkt i
Mina sidor, vilket är mer tidseffektivt, billigare
och mer miljövänligt än att skicka med posten.

Skicka arbetsgivarintyg

• Vi använder miljövänligt papper på våra
trycksaker.

• Vi försöker också få våra samarbetspartners
att skicka fakturor till oss via e-post istället
för pappersfakturor.

Hur jobbar vi för att anpassa oss till
den digitala utvecklingen?

Det är bra för våra medlemmar om arbetsgivare
använder sig av e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu
wnär de ska skriva arbetsgivarintyg. Det går
snabbare och blir rätt från början. Arbetsgivarna
får stöd genom hela processen. Även här sparar
alla parter kostnader
för kuvert och porto,
men framför allt tid,
och medlemmen kan
snabbare få sitt beslut
om ersättning.

4 583 personer
använde Mina Sidor för
att ansöka om ersättning
under 2019
Insidan, vårt nya intranät
I slutet av året lanserade vi ett nytt intranät.
Innan lanseringen hade vi en intern tävling
om namn där förslaget Insidan vann.

Varför ett nytt intranät?
Vi sitter på tre kontor utspridda över landet med
olika arbetsuppgifter. Tanken är att alla medarbetare ska hitta information som de behöver på
Insidan för att underlätta och effektivisera sitt
dagliga arbete. Ambitionen är att Insidan ska
vara vår gemensamma informationssajt.
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Vad gör vi för att få
fler medlemmar?
Värva nya medlemmar

Enkelt & tryggt

I nuläget värvar anställda och förtroendevalda
på facket nya medlemmar till oss. Under hösten
2019 har vi tillsammans med GS-facket anlitat
ett företag som gjort en animerad film åt oss,
där syftet är att värva fler medlemmar till både
facket och a-kassan. Filmen ska spridas på
sociala medier.

Vi vill att det ska vara enkelt och kännas tryggt
att vara medlem hos oss. Om du är med i en
annan a-kassa och vill byta till vår hjälper vi
gärna till. På det sättet undviker vi glapp i medlemskapet och du kan känna dig trygg. Ibland
missar en medlem att betala sin avgift och då tar
vi kontakt och reder ut orsaken. Medlemmen får
möjlighet att betala innan medlemskapet avslutas på grund av obetalade medlemsavgifter.

Omorganisationen,
hur blev det?
Omorganisationen som vi gjorde förra året
blev bra, de nya befattningarna har hittat sina
roller i organisationen. Den nya avdelningen,
medlemsservice, kan på ett bättre sätt arbeta
med servicen till våra medlemmar. Eftersom

a-kassorna och försäkringen ständigt förändras,
bland annat med digitalisering, regelverk,
medlemsantal med mera, måste vi alltid se över
vår organisation.

Hur ser arbetslösheten ut
i våra branscher?
Arbetslösheten i våra branscher har varit stabil
under de senaste åren. Vi hoppas förstås att
arbetslösheten inte stiger mer, utan i stället
minskar. Vi vill ju att våra medlemmar ska ha
arbete, och att de ska kunna känna sig trygga
där. Men eftersom vi får rapporter om en

kommande lågkonjunktur, vet vi att det brukar
innebära högre arbetslöshet. De rapporter vi
får om arbetslösheten har visat sig inte vara helt
tillförlitliga, därför är det svårt att förutse hur
det blir i framtiden.

Vi har betalat ut
arbetslöshetsersättning
till 3 784 medlemmar
under 2019.
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Vad händer 2020?
Nya system
Under året kommer en annan a-kassa att
testa nya verksamhetssystemet Våra sidor och
e-tjänsten Mina sidor. Planen är att alla a-kassor
ska börja använda de nya systemen under
första halvåret 2021. I nya verksamhetssystemet
kommer saker som vi idag gör manuellt fungera
digitalt. Även utbildningar för dessa program
kommer till största del vara digitala, vilket
innebär att vi inte behöver resa utan kan sitta på
våra kontor.

Vi vill få fler medlemmar
Vi vill vända den negativa trenden med färre antal medlemmar. Det är viktigt att vi är en stark
och stabil a-kassa. Ju fler medlemmar a-kassorna har, desto stabilare blir arbetslöshetsförsäkringen. Vi fortsätter därför arbeta för att fler ska
vilja bli medlemmar hos oss!
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Information till blivande
arbetslösa
Under 2020 fortsätter vi att informera medlemmar som blivit varslade och uppsagda från sina
jobb, om vad de behöver veta när de blir arbetslösa. I många fall är det första gången medlemmen har personlig kontakt med oss på a-kassan,
och på det här sättet vill vi underlätta och ge ett
bra stöd. Vi informerar ofta ute på arbetsplatser
där facket eller omställningsföretag har bjudit
in oss. Vi arbetar med att använda digital teknik
när det är lämpligt, eftersom det är både resursoch kostnadseffektivt och mer miljövänligt.

Förslag om ny försäkring
På en konferens under 2019 där alla a-kassors
chefer deltog, berättade några representanter
från utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring. Utredningen ska vara klar och redovisas

senast den 15 maj 2020. Planen är en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, och som är grundad
på inkomst.

Internt arbete
Vi fortsätter att arbeta med personalfrågor, vår
arbetsmiljö och förbättra våra rutiner och riktlinjer för att öka tydligheten i vår organisation.
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Sågen i Gällö
Här berättar Marlene Nilsson, teamledare på GS a-kassa
om sitt besök på Gällo Timber, sågen i Gällö.
Gällö ligger ca 30 minuters resa söder om Östersund och 2015 hade samhället (enligt Wikipedia)
757 invånare. Hit åker jag för att få en rundvandring på ”sågen” som det kallas i folkmun.
Jag möts upp av en av de ansvariga på Gällö
Timber, som förser mig med en varselväst,
hjälm och hörselproppar. Säkerheten är hög. Jag
noterar att alla jag möter under mitt besök har
hörselkåpor på sig. Det är ett måste för att inte
hörseln ska ta skada.
Får veta att det jobbar totalt ca 110 personer här,
varav 80 är kollektivanställda, inkluderat tjänstemän och personal som jobbar på Gelfa, som
också tillhör Gällö Timber.

Efter en rundvandring på sågverket stannar
vi till slut vid justerverket. Där jobbar Anders
Olofsson 52 år. Han har jobbat på sågen sedan
1986. Han berättar att han började på sågen när
han fick ett erbjudande som han inte kunde säga
nej till, och sedan dess har han varit kvar. Innan
han blev anställd hade han sommarjobbat några
år på sågen. Han är noga med att påpeka att de
som börjar sommarjobba på sågen får information att de ska vara med i a-kassan. ”Det är
viktigt att vara försäkrad”, säger Anders.
Anders jobb är att justera, kontrollera och mäta
virket innan paketering.

Hur har dina arbetsuppgifter
förändrats sedan du började?
Arbetsuppgifterna har inte förändrats så mycket,
utan det är produktionen som har genomgått
de största förändringarna. När jag började 1986
producerades samma mängd på ett år, som idag
produceras på en månad. Vi ska producera
mer på kortare tid, men inte på bekostnad av
kvaliteten.

Vad är den största skillnaden?
Att arbetsmiljön har blivit mycket bättre. Det är
svårt att skada sig i produktionen, det finns ljusbommar som gör att maskinen stoppas om ljuset
bryts. Farorna är det vi pratar om mest idag,
säger Anders. Om stress och hur vi ska hantera
den, och att alla reagerar olika på stress.

Finns det några risker ur
arbetsmiljösynpunkt?
Det finns en del risker som stress, buller och
damm. Det är saker som vi egentligen inte kan
påverka så mycket. Stress påverkar ju oss olika.
Inom de olika skiften jobbas det för att det ska
bli så bra som möjligt.

Hur har utvecklingen sett ut
inom sågverksindustrin?
Utrustningen har förändrats mycket, den har
också blivit dyr vilket gör att det innebär stora
kostnader att satsa på sågverken. Rationaliseringarna har gjort att det blivit färre anläggningar, men de som är kvar har blivit större.
forts. nästa sida
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Hur ser utvecklingen ut i
branschen, finns det unga
personer som vill arbeta i
skogen?
Jag ser inte att det finns ett problem med återväxten inom sågverksindustrin. På sågen jobbar
det många som är unga, både killar och några
tjejer. Det är en populär arbetsgivare och man
har bra lön. Alla har samma lön.

Hur ser könsfördelningen ut?
Det är mest män, men det finns några kvinnor.
Åldersspannet är jämnt fördelat, det var i alla fall
ett tag sedan det var någon som gick i pension.
Det är många som jobbar idag som är i åldern
20–30 år.

Det varma mottagandet, att få se sågen och träffa medlemmar
som trivs och är stolta över sin arbetsplats. Det var en häftig upplevelse.
Marlene Nilsson

Hur tror du att det ser ut framåt
för sågen?
En avgörande investering för sågverkets fortsatta
existens skedde redan åren 1998–99 när en ny
såglinje installerades. Den investeringen innebar
en helt ny sågteknik och effektivare produktion,
vilket lade grunden för fortsatt utveckling av
företaget.
En annan investering som gjordes i fjol var en
installation av en ny panna som ser till att virkestorkarna håller kvalitetsmåttet och också styr
värmen på hela sågen.
Investeringarna har möjliggjort att jag har jobbet
kvar, vilket är en trygghet för mig och för alla
andra på sågen.
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Vilka är våra medlemmar?

Kenneth Andersson, 50 år
Vad jobbar du med?
Maskinförare Sveaskog
Varför är du med
i a-kassan?
Precis som jag väljer att teckna en bra
försäkring på bilen så väljer jag att vara
med i a-kassan. Ser den som en bra
omställningsförsäkring vid eventuell
arbetslöshet.

Ulf Westerlund, 53 år
Vad jobbar du med?
Jag arbetar som storformatsoperatör
på ett tryckeri.
Varför är du med i a-kassan?
Jag är med i a-kassan först och främst
för att det är en trygghet för mig och
min familj, men jag tycker också att det
är en solidaritetsfråga med de som är
arbetslösa.

Jörgen Henriksson
Vad jobbar du med?
Arbetar på Gällö Timber på justerverket
med att köra truck.

Visste du att vi har
medlemmar som jobbar med:
• sömnad
• penseltillverkning
• kottplockning

Varför är du med i a-kassan?
En trygghet om det skulle hända något
med jobbet.

Antal medlemmar december 2019
Kvinnor
8 241

Män
38 891

2678 personer sökte medlemskap digitalt under 2019
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Redaktionens slutord
Vi hoppas att du som läsare känner att du fått en inblick i vår verksamhet.
Vi arbetar ständigt med att förbättra oss för att ge våra medlemmar den
allra bästa servicen.
Under året som gått har vi arbetat intensivt för att bli klara med vårt nya
intranät och i december 2019 var det äntligen dags att öppna upp för alla
medarbetare. Fokus har varit att det ska vara tydlig struktur och bra sökfunktion, så att vi snabbt och enkelt hittar rätt information.
Vi har också tillsammans med GS-facket anlitat en extern byrå som hjälpt
oss att ta fram en kampanjfilm i syfte att värva medlemmar. Den kommer att lanseras i början av 2020. Vi själva är mycket stolta över filmen
och hoppas den får ett varmt mottagande. Framför allt så hoppas vi att få
välkomna fler medlemmar till oss!

Vi tar gärna emot dina synpunkter!
Har du synpunkter på informationen i vår broschyr eller kanske ett
tips om ett reportage till nästa års broschyr?
Mejla till kommunikation@gsakassa.se
Vi ser fram emot dina synpunkter!
Redaktionen
Camilla, Sanna och Marlene
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Vill du eller
någon annan
vara med i
vår a-kassa?
På vår webbplats kan du enkelt
fylla i en ansökan om medlemskap
digitalt och signera med e-legitimation
eller BankID. Där hittar du också svar
på många frågor om a-kassan.
Du är alltid välkommen att ta
kontakt med oss om du behöver
hjälp eller har några frågor!
010-470 68 00
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