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Arbetsmarknaden är mycket god för våra medlemmar. 
Genom att vara med hos oss har du försäkrat din in-
komst och ökat din ekonomiska trygghet. Om förutsätt-
ningarna på din arbetsplats skulle ändras eller om du 
drabbas av sjukdom och blir utförsäkrad från sjukför-
säkringen gör vi allt vi kan för att du ska få ersättning 
så fort som möjligt. 

Från och med 2018 betalar du också din medlemsavgift 
direkt till oss. Genom att skaffa autogiro till oss slipper 
du lägga in betalningarna själv och du vet att medlem-
skapet löper på automatiskt, enkelt och miljövänligt!

Nya e-tjänster för din skull
Genom att byta till nya, säkrare och modernare med-
lemssystem gör vi det enkelt för dig att få kontakt med 
oss. Det gör också processen snabbare för dig som sö-
ker ersättning. Jag vill här passa på att slå ett slag för 
våra nya e-tjänster. I e-tjänsten Mina sidor söker du er-
sättning från oss och kommer åt det mesta som rör ditt 
ärende vilken tid på dygnet som helst. I e-tjänsten Mitt 
medlemskap som öppnade i början av 2018 kan du se 
och sköta allt om ditt medlemskap när du vill. Med våra 
nya e-tjänster slipper du också att vänta på brev på pos-
ten utan kan läsa det vi skickar till dig direkt i din tele-
fon – smidigt och bra för både dig och miljön!

En till nyhet är e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu där ar-
betsgivare kan fylla i och skicka sina arbetsgivarintyg 
snabbt och säkert. Det betyder att intyget når oss direkt 
och att handläggningstiden kortas ner. Det ger också den 
som söker ersättning ett snabbare besked.

Ökad demokrati med digitala val
Förra året digitaliserade vi valprocessen till våra demo-
kratiska organ. Det gör att du som medlem kan no-
minera och välja ombud som ska representera dig på 
föreningsstämman varje år. Förra året var ni över 3 600 
medlemmar som röstade, fantastiskt! Jag vill uppmuntra 
alla våra medlemmar till att delta när det är dags för om-
budsval, så att vi kan säkra att valen sker demokratiskt.

Vi är till för lärare
Våra medlemmar arbetar inom utbildningsverksamhet 
och är verksamma inom lärar- och skolledaryrket eller 
som studie- och yrkesvägledare. Även kyrkomusiker är 
med hos oss. Det som gör oss unika är att vi är experter 
på lärare, skolledare och andra grupper inom utbild-
ningsverksamhet och deras speciella villkor. Rekom-
mendera gärna oss till dina lärar- och skolledarkollegor. 
Fler lärare med bättre förutsättningar är en av Sveriges 
viktigaste politiska utmaningar. 

Tack till dig! 
Avslutningsvis vill jag tacka dig för att du är medlem i 
Lärarnas a-kassa och för dina synpunkter som bidrar till 
att driva vår verksamhet i en spännande riktning. Till-
sammans gör vi Lärarnas a-kassa till lärarnas bästa a-kassa.

Robert Fahlgren, Ordförande

 En a-kassa i ständig utveckling
Det har varit ännu ett utvecklande år med många förbättringar för din skull. Med stolthet kan jag se 
att Lärarnas a-kassa drivs framåt och att ni medlemmar känner en stor nytta av oss. Det här året har 
vi jobbat vidare med ny teknik som underlättar för den som behöver vårt stöd. Vi utvecklas fort och 
i varje nytt steg prioriterar vi att säkerställa våra medlemmars rätt till en trygg och tillgänglig a-kassa.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och kassaföreståndaren för Lärarnas a-kassa, organisationsnummer 802401-2901,  
avger härmed redovisning för verksamheten 2017.

Verksamhet
Lärarnas a-kassa bildades den första 
januari 1996. Ramarna för verksam-
heten sätts av våra stadgar och de 
lagrum som utgör verksamhetens 
regelverk.

Vi erbjuder medlemskap för alla 
som arbetar inom utbildnings-
verksamhet. Våra medlemmar är 
verksamma inom lärar- och skol-
ledaryrket eller som studie- och yr-
kesvägledare. Även kyrkomusiker är 
med hos oss.

Ett medlemskap i Lärarnas  
a-kassa innebär att den som är med-
lem kan söka ersättning och att vi 
gör allt vi kan för att den ska få så 
hög ersättning som möjligt utifrån 
gällande lagstiftning. Vi har profes-
sionell och kompetent personal som 
så effektivt och smidigt som möjligt 
betalar ut arbetslöshetsersättning till 
våra medlemmar som står utan jobb. 
De finns även tillhands som ett stöd 
till alla våra medlemmar. Det sker 
med moderna tekniska verktyg och 
e-tjänster, specialkompetens inom 
medlemmarnas arbetsområden och 
med medlemmarna i fokus.

Organisation och personal
Lärarnas a-kassa består av två en-
heter; Medlemsservice och Stöd  
och utveckling.

Medlemsservice ansvarar för för-
stagångsbeslut enligt lagen om ar-
betslöshetsförsäkring (ALF) och 
förstagångsbeslut enligt lagen om 
arbetslöshetskassor (LAK) samt för 

vår internservice. Enheten har kontor 
i Stockholm, Växjö och Vänersborg.

Stöd och utveckling består av om-
prövningshandläggare och specia-
listfunktioner såsom kassajurist 
kommunikatörer, ekonomihand-
läggare och IT-ansvariga. Enheten 
ansvarar för vår tillämpning av ar-
betslöshetsförsäkringen, ekonomi, 
vår externa och interna kommuni-
kation samt våra IT-frågor. Enheten 
finns i Stockholm.

De båda enheterna leds av varsin 
enhetschef och där enhetschefen för 
Stöd och utveckling även är biträ-
dande kassaföreståndare. Enheten 
Stöd och utveckling är underställd 
kassaföreståndaren med chefsan-
svaret delegerat till den biträdande  
kassaföreståndaren.

Vid arbetstoppar förstärker vi or-
ganisationen genom att anställa  
 
 

tillfällig personal för framförallt 
administrativa funktioner och  
service till medlemmar. Detta gör 
det möjligt för våra handläggare 
att i största möjliga mån ägna sig 
åt handläggning av ersättnings- 
ärenden. Vi anställer företrädesvis 
tillfällig personal under sommaren 
eftersom det är då vår högsäsong 
infaller och flest medlemmar  
söker ersättning.

Under 2017 har vi genomfört flera 
utbildningar och kompetensutveck-
lingsinsatser i organisationen enligt 
vår utbildningsplan. Medarbetarna 
har deltagit i olika projekt och arbets-
grupper i syfte att utveckla sig själva 
och verksamheten som på så sätt blir 
ännu bättre för våra medlemmar.

Vid 2017 års slut hade vi 32 tillsvi-
dareanställda och ett antal extraan-
ställda vid arbetstoppar.

Stöd och utveckling
– omprövning,  

kommunikation, juridik, IT,  
ekonomi. Stockholm

Medlemsservice
– handläggning,ersättning  
och medlemskap, intern-
service. Stockholm, Växjö, 

Vänersborg

Kassaföreståndare
Bitr. kassaföreståndare

Styrelse

Förtroendemannaorganisation
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Ekonomisk utveckling
Lärarnas a-kassas ekonomiska ut-
veckling under 2017 resulterade i 
ett överskott på 9 541 TKR, vilket 
är drygt 3,8 miljoner bättre än bud-
geterat. Det beror bland annat på 
att IT-kostnader för uppbyggnad av 
vårt nya medlemssystem skrivs av 
på 10 år istället för att tas på 2017 års 
resultat och lagd budget eftersom 
systemet inte togs i drift förrän 17 ja-
nuari 2018. I samband med att vårt 
nya medlemssystem implementera-
des började även våra medlemmar 
att betala sin medlemsavgift direkt 
till oss. Tidigare har medlemmar 
som även är medlemmar i Lärar-
förbundet betalat medlemsavgiften 
till oss via förbundet. För att möta 
upp frågor och för att ge stöd och 
information till våra medlemmar i 
förändringen har vi anställt extra-
personal. Kostnaden för det ligger 
dock i störst utsträckning på 2018 
eftersom implementeringen av vårt 
nya system flyttades från november 
2017 till januari 2018.

Arbetslösheten hos våra medlem-
mar ligger på en fortsatt jämnt låg 
nivå och vi har inte haft några stora 
regelförändringar som krävt extra 
personalinsatser. Arbetslösheten be-
räknas fortsätta att ligga på en låg 
nivå även under 2018 eftersom ar-
betsmarknaden för våra medlem-
mar är extremt god.

Förändringen av eget kapital mot-
svaras av årets resultat som uppgår 
till 9 541 TKR.

Årets viktigaste händelser
Nytt medlemssystem och ny e-tjänst
Tillsammans med 13 andra a-kas-
sor har vi under 2017 fortsatt arbe-
tet med att bygga och driftsätta vårt 
nya medlemssystem. Ungefär hälf-
ten av involverade a-kassor driftsat-
tes under hösten/vintern 2017 och 
resterande går i drift under vinter/
vår 2018. Hos oss driftsattes med-
lemssystemet den 17 januari 2018 
och våra medlemmar fick då även 
tillgång till den nya e-tjänsten Mitt 
medlemskap. Under projektets gång 
har vi bidragit med resurser till styr-
grupp, prioriteringsråd och till olika 
arbetsgrupper. Vi har även haft ett 
införandeprojekt i vår egen verksam-
het där vi bland annat arbetat till-
sammans med Lärarförbundet kring 
utträdet ur deras medlemssystem.

Betala direkt och Autogiro på tre minuter
I samband med att vårt nya medlems-
system implementerades den 17 janu-
ari 2018 började alla våra medlemmar 
att betala medlemsavgiften direkt till 
oss. Tidigare har de medlemmar som 
även är medlemmar i Lärarförbundet 
betalat medlemsavgiften till oss via 
förbundet. Under 2017 har vi haft sto-
ra informationsinsatser till våra med-

lemmar om förändringen och vi har 
bland annat lanserat kampanjen Auto-
giro på tre minuter. Att betala sin med-
lemsavgift med autogiro är ett enkelt 
och säkert sätt att betala. Det minskar 
risken för att missa någon betalning 
och i och med det har medlemmarna 
sin inkomst försäkrad. Det blir också 
en lägre kostnad för oss vilket bidrar 
till att vi kan hålla fortsatt låg avgift.

Mina sidor och ny e-tjänst
Utvecklingen går mot automatise-
ring och ökad självbetjäning, vilket 
skapar möjligheter för våra medlem-
mar att via inloggning med BankID 
sköta sina kontakter med oss digitalt. 
I Mina sidor som driftsattes i novem-
ber 2017 kan medlemmen kommuni-
cera med oss, fylla i sin tidrapport och 
ladda upp dokument. Det medför att 
kontakten och handläggningen blir 
enklare, säkrare och snabbare.

Ny digital valprocess
2017 var första året med vår nya digi-
tala valprocess där våra medlemmar 
på ett demokratiskt sätt kan gå in och 
nominera och välja ombud inför vår 
stämma. Vi ser mycket fram emot 
den fortsatta utvecklingen.

GDPR 
Dataskyddsförordningen gäller som 
lag i alla EU:s medlemsländer från 
och med den 25 maj 2018. Vi har 

Eget  
kaptal

Årets  
resulatat

Summa 
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2017 21 297 3 894 25 191
Disposition av föregående års resultat 3 894 -3 894 0
Årets resultat 9 541 9 541

Utgående balans per 31 december 2017 25 191 9 541 34 732

7



Vi har en av de lägsta 
medlemsavgifterna och om en 
är medlem i hela sitt yrkesliv och 
får ut maximal ersättning per dag 
räcker det att en sammanlagt får 
a-kassa i tre månader under sitt 
yrkesliv för att medlemskapet 
ska löna sig ekonomiskt.



under 2017 påbörjat arbetet för att 
kunna möta upp de nya kraven när 
de träder i kraft.

Gott förtroende hos medlemmarna
Vi får gott betyg i den medlemsun-
dersökning som Sveriges a-kassor 
genomför vartannat år. Den senas-
te undersökningen visade att våra 
medlemmar tycker att vi inger för-
troende och att vi är bra på att ge 
information och stöd till våra med-
lemmar. Här visar vi på en uppåtgå-
ende trend i förhållande till andra 
a-kassor. Nästa gång undersökning-
en genomförs är våren 2018.

Utblick
Arbetsmarknaden för våra medlem-
mar är extremt god och det råder 
idag stor brist på lärare. Denna brist 
kommer med största sannolikhet att 
hålla i sig många år framöver. Enligt 
Arbetsförmedlingen kommer bris-
ten inte att hinna utbildas bort inom 
överskådlig tid. Läraryrket är ett av 
de yrken där det råder störst brist 
på arbetskraft om fem år så genom 
att utbilda sig till lärare går man 
en ljus framtid till mötes. Efterfrå-
gan är särskilt stor för förskollärare,  
lärare i yrkesämnen, speciallärare 
och specialpedagoger.

Även om arbetsmarknaden och 
framtiden för våra medlemmar och 
för Sveriges lärare ser mycket ljus 
ut är det ändå av största vikt att de 
fortsätter att försäkra sin inkomst 
genom medlemskap hos oss. Om 
de inte kan vara kvar på sin nuva-
rande arbetsplats, om de blir utför-
säkrade från sjukförsäkringen och 
ska prövas mot hela arbetsmarkna-
den eller om de får en period mel-

lan två jobb är det viktigt att de har 
sin inkomst försäkrad genom att 
vara medlem hos oss. 

Vi har en av de lägsta medlems-
avgifterna och om en är medlem i 
hela sitt yrkesliv och får ut maximal 
ersättning per dag räcker det att en 
sammanlagt får a-kassa i tre måna-
der under sitt yrkesliv för att med-
lemskapet ska löna sig ekonomiskt.

Föreningsstämma
Den ordinarie föreningsstämman 
för 2017 hölls den 30 maj i Alvik-
salen i Lärarnas Hus i Stockholm. 
16 ombud och 3 suppleanter deltog. 
Utöver dem var även styrelseleda-
möter, ledamöternas suppleanter, 
revisorer samt personal från Lärar-
nas a-kassa närvarande.

Styrelse, arbetsutskott  
och  revisorer
Styrelsen har under 2017 bestått 
av Robert Fahlgren som ordfö-
rande och Ingela Zetterberg som 
vice ordförande. Övriga styrelsen 
har bestått av Per Hellström, Ang-
elika Molander, Marie Wall Alm-
quist, Marina Hägg, Lars Skoglund 
(representant från tillsynsmyndig-
heten IAF) och Mats Fredriksson 
(personalrepresentant). Birger Jo-
hansson och Sandra Axelsson har 
varit suppleanter för styrelseleda-
möterna. Göran Gräslund har va-
rit suppleant för Lars Skoglund och 
Agneta Hansson har varit suppleant 
för Mats Fredriksson.

Arbetsutskottet har bestått av ord-
förande Robert Fahlgren och vice 
ordförande Ingela Zetterberg till-
sammans med kassaföreståndare 
Anna-Karin Frend Öfors som även 

varit sekreterare i både styrelsen 
och arbetsutskottet.

Revisorer har varit Anita Mellberg 
och Gunnel Ahlgren. Anna Söder-
lund och Johan Lindhagen har va-
rit deras suppleanter. Auktoriserad 
revisor har varit Ernst & Young AB.

Under året som gått har styrelsen 
haft nio protokollförda sammanträ-
den och arbetsutskottet likaså.

Representation 
Lärarnas a-kassa deltar aktivt i 
Sveriges a-kassors (a-kassornas 
samorganisation) arbete, bland 
annat genom att delta i styr- och 
arbetsgrupper samt testgrupper i 
samband med utvecklingen av a-
kassornas gemensamma applika-
tioner. Vår kassaföreståndare är 
även ledamot i styrelsen för Sve-
riges a-kassor och vår biträdande 
kassaföreståndare sitter med i val-
beredningen.

Under året har vi haft ett nära 
samarbete med de andra a-kassorna 
inom TCO (Tjänstemännens Cen-
tralorganisation). Detta samarbete 
resulterade i ett seminarium i Al-
medalen om att ”Framtidens arbets-
löshetsförsäkring måste underlätta 
jobbhopping. Den ökade digitalise-
ringen och kraven på en mer flexi-
bel arbetsmarknad kräver också en 
enkel och tydlig försäkring som inte 
hindrar rörligheten och möjlighe-
ten för vidareutveckling.” Tillsam-
mans har a-kassorna inom TCO 
även genomfört samtal med stats-
sekreterare Irene Wennemo om hur 
arbetslöshetsförsäkringen fungerar 
i praktiken.
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 Nyckeltal

Medlemmar 2017 2016 2015 2014 2013

Anslutna, kvinnor 135 145 137 972 139 907 141 783 142 723
Anslutna, män 27 747 28 380 28 604 28 978 29 219

Anslutna, totalt 162 892 166 352 168 511 170 761 171 942
Varav direktanslutna 20 528 19 137 17 568 16 735 16 222

Medlemmar per åldersgrupp
18-24 1 760 1 816 1 844 1 907 1 836
25-34 24 909 25 666 26 157 26 833 27 357
35-44 44 839 46 585 47 518 48 063 48 163
45-54 49 436 48 479 47 748 47 575 47 662
55-64 41 948 43 806 45 244 46 383 46 924

Totalt 162 892 166 352 168 511 170 761 171 942

Orsak till utträde
Avliden 132 127 116 140 140
Egen begäran 5 725 5 233 4 814 4 701 4 769
Bristande betalning 776 617 648 615 766
Uteslutna 6 6 1 5 4
Fyllt 65 år1 1 846 1 871 1 915 1 848 1 729

Årsavgift, förbundsanslutna 1 320 1 260 1 200 1 200 1 132
Årsavgift, direktanslutna 1 320 1 260 1 200 1 200 1 204

Inkomna meddelanden från Arbetsförmedlingen 4 477 4 096 4 635 6 502 4 174
Beslut om åtgärd 1 142 1 275 1 544 2 038 321
Ingen åtgärd pga skäl saknas 125 116 226 640 878
Ingen åtgärd pga inte sökt ersättning 3 134 2 847 3 142 4 277 2 504

Totalt antal beslut under året1 4 401 4 238 4 912 6 975 3 703

Antal beslut om återkrav av felaktigt utbetald ersättning 533 563 584 715 723
Inkomna omprövningar 273 274 272 396 408

Omprövningsbeslut under året
Avslag 159 162 164 231 246
Bifall 86 89 70 118 120
Delvis bifall 29 28 34 48 36

Totalt antal beslut under året1 274 279 268 397 402

Inkomna överklaganden 27 33 43 44 80
Antal domar rörande beslut fattade av kassan 29 29 33 51 61
Antal Polisanmälningar gjorda av kassan 6 5 3 5 5

1 Det totala antalet beslut kan överstiga/understiga antalet inkomna ärenden beroende på att ärenden som kommer in i slutet av    
 året beslutas först påföljande år.
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Arbetslöshet 2017 2016 2015 2014 2013

Antal ersättningsdagar 254 046 243 554 288 032 356 295 404 542
Inkomstrelaterad 245 002 237 046 278 572 343 881 392 012
Grundbelopp 9 044 6 508 9 460 12 414 12 530

Antal ersättningstagare
Kvinnor 2 544 2 512 2 918 3 628 4 337
Män 1 133 1 151 1 351 1 541 1 707

Totalt 3 677 3 663 4 269 5 169 6 044

Ersättningstagare per åldersgrupp
18-24 48 48 48 66 60
25-34 585 588 731 966 1 294
35-44 908 936 1 096 1 343 1 573
45-54 994 973 1 087 1 333 1 498
55- 1 142 1 118 1 307 1 461 1 619

Totalt 3 677 3 663 4 269 5 169 6 044

Dagar/ersättningstagare 69 66 67 69 67
Utbetald inkomstrelaterad ersättning/ersättningstagare 49 469 47 277 42 611 42 059 40 494

Antal utförsäkrade 400 622 944 1 044 1 203

Antal beslut om avstängning 45 dagar enl. 45 § ALF i dess 
lydelse tom 31 augusti 2013

326

Antal beslut om avstängning 45 dagar enl. 43 b § ALF i dess 
lydelse from 1 september 2013

56 55 56 50 12

Utbetald inkomstrelaterad ersättning 181 896 173 177 181 905 217 405 244 747
Utbetald grundersättning 2 399 613 1 720 252 2 355 633 3 029 038 3 047 198
Dagpenning, snitt (kr) 746 718 641 610,18 605
Dagpenning, högst (kr) 760/910 760/910 680/910 680 680

Utbetald inkomstrelaterad ersättning/årsmedlem 1 117 1 041 1 080 1 273 1 423
Utbetald inkomstrelaterad ersättning/årsmedlem/månad 93 86,75 90,00 106,10 118,62

Avdragen preliminärskatt 50 962 828 48 508 849 49 349 553 58 137 370 64 840 323

Nyckeltalverksamhet (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Eget kapital 34 732 25 191 21 297 15 872 6 302
Försäkringskostnader -342 113 -332 836 -334 243 -363 449 -394 598

Årets resultat 9 541 3 894 5 424 9 571 2 523
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Vi gör  
det svåra  
enkelt!



 Resultaträkning

INTÄKTER NOT 2017 2016

Medlemsavgifter 1 218 955 211 677
Övriga intäkter 0 61

Summa intäkter 218 955 211 738

ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Personalkostnader 12 -23 230 -23 991
Övriga externa kostnader 2 -25 266 -22 992
Avskrivningar enligt plan 15 -43 -31

Summa administrationskostnader -48 539 -47 014

RESULTAT FÖRE AVGIFTER TILL STATEN 170 416 164 724

Avgifter till staten
Finansieringsavgift -160 886 -160 779

Summa avgifter till Staten -160 886 -160 779

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 9 530 3 945

Finansiella poster
Finansiella intäkter 3 19 24
Finansiella kostnader -1 -23

Summa finansiella poster 18 1

RESULTAT FÖRE POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 9 548 3 946

Poster arbetslöshetsförsäkringen
Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning 4 181 227 172 057
Kostnad arbetslöshetsersättning 5 -181 227 -172 057
Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning -7 -52

Summa poster arbetslöshetsförsäkringen -7 -52

ÅRETS RESULTAT 9 541 3 894
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Balansräkning

TILLGÅNGAR NOT 2017-12-31 2016-12-31

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar 16 10 885 6 076
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 15 114 50

Summa anläggningstillgångar 10 999 6 126

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Fordringar
Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning 11 14 401 15 831
Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning 6 2 858 3 126
Fordringar medlemsavgift 1 044 313
Fordringar närliggande organisationer 15 497 16 988
Övriga fordringar 7 441 227
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 967 950

Summa 35 208 37 435

Kassa och bank 30 247 21 866

Summa 30 247 21 866

Summa omsättningstillgångar 65 455 59 301

Summa tillgångar 76 454 65 427

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital  
Eget kapital vid räkenskapsårets början 25 191 21 297
Årets resultat 9 541 3 894

Summa eget kapital 34 732 25 191

Skulder  
Skulder arbetslöshetsersättning 11 10 399 11 914
Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF 8 16 315 16 376
Skulder till närliggande organisationer 9 1 436 2 872
Leverantörsskulder 4 706 1 424
Övriga skulder 10 3 948 4 321
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 4 918 3 329

Summa skulder 41 722 40 236

Summa Eget kapital och skulder 76 454 65 427
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Redovisningsprinciper: 

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
(1995:1554), BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3), Lagen om  
arbetslöshetskassor (1997:239) samt föreskrifter utgivna av 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Uppställnings-
formen för årsredovisningen är i enlighet med IAFFS 2017:6.
Samtliga belopp är angivna i tkr om inte annat anges.

Medlemsavgifter

Intäkter

Medlemsavgifter redovisas såsom intäkt i den period medlems-
avgiften avser.

Finansieringsavgift

Avgifter till staten

Arbetslöshetskassan redovisar kostnad för finansieringsavgift 
enligt erhållen debitering från myndigheten för räkenskapsårets 
kalendermånader.

Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning 
och kostnad arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsersättning och statsbidrag till arbetslöshetsersätt-
ning som är hänförlig till räkenskapsåret redovisas i enlighet 
med IAFs föreskrifter som kostnad respektive intäkt oavsett tid-
punkten för betalning.

Fordringar

Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning

Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning redovisas till nomi-
nellt belopp. Övriga fordringar upptas till det belopp, som efter 
individuell bedömning beräknas bli betalt.

Fordringar medlemsavgifter

Medlemsfordringar avseende medlemsavgifter har värderats en-
ligt faktiskt inbetalade medlemsavgifter i januari 2017 som avser 
2016. Befarade medlemsförluster är fordringar som kassan inte 
lyckats driva in och bedöms vara osäkra.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till  anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar. Dessa skrivs av systematiskt 
över tillgångens  bedömda nyttjandeperiod. Följande avskriv-
ningstider tillämpas:

  Antal år
IT-utrustning och andra tekniska anläggningar  3 år
Inventarier och verktyg  5 år

Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar avser ett medlemssystem som utvecklas 
tillsammans med 14 andra A-kassor. Dessa skrivs av systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningstiden är  
10 år från det att programmet  tas i bruk. Beräknad start är  
början av år 2018.

NOTER

1 Medlemsavgifter 2017 2016

Medlemsavgifter anslutna via  
Lärarförbundet

190 816 187 384

Medlemsavgifter enskilt anslutna 28 139 24 293

Summa 218 955 211 677

2 Övriga externa kostnader

Befarade och konstaterade förluster 
medlemsavgifter

-127 -70

Revisionsarvode -85 -65
Lokalkostnader -1 399 -1 434
Datakostnader -12 647 -10 179
Övriga externa kostnader -11 008 -11 244

Summa -25 266 -22 992

Därav utgörande kostnader för  
köp av tjänster från närstående 
organisation, Lärarförbundet

-3 366 -4 754

3 Finansiella intäkter

Ränta återkrav felaktig arbetslös-
hetsersättning

18 23

Övriga ränteintäkter 1 1

Summa finansiella intäkter 19 24

4 Statligt bidrag till arbetslöshetsersättningen

Statligt bidrag till arbetslöshets-
ersättningen

184 297 175 255

Periodiserat statligt bidrag till  
arbetslöshetsersättning

-1 515 -1 450

Återbetald arbetslöshetsersättning 
från ersättningstagare till Arbets- 
förmedlingen

-1 555 -1 748

Summa 181 227 172 057

Tilläggsupplysningar
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6 Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning

Ingående ackumulerade fordringar 3 126 3 721
Årets förändringar
- Under året tillkommande fordringar 1 523 1 551
- Under året reglerade fordringar -1 791 -2 146

Utgående ackumulerade fordringar 2 858 3 126

Fordringar    -1 år 521 300
Fordringar    1 år-5 år 908 1 266
Fordringar    5 år-10 år 748 790
Fordringar    10 år- 681 770

Summa 2 858 3 126

Av årets reglerade fordringar utgörs 1 tkr som arbetslöshets-
kassan beslutat att efterge med stöd av 68 d § lagen (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkring

Av summan fordringar felaktig arbetslöshetsersättning bedöms 
485 tkr av beloppet vara osäkert

7 Övriga fordringar

Förskott till medlemmar 9 18
Övriga fordringar 432 210

Summa 441 228

8 Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF

Finansieringsavgift till IAF 13 458 13 250
Skulder felaktig arbetslöshets-
ersättning

2 857 3 126

Summa 16 315 16 376

9 Skulder

Skulder till närliggande organisa-
tioner (Lärarförbundet)

1 436 2 872

Summa skulder 1 436 2 872

10 Övriga skulder 2017 2016

Källskatt arbetslöshetsersättning 4 002 3 917
Källskatt anställda 368 330
Övriga skulder -422 74

Summa skulder 3 948 4 321

11 Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning  
resp skulder arbetslöshetsersättning

Ingående periodiserade fordringar 
statligt bidrag till arbetslöshetser-
sättning resp skulder arbetslöshets-
ersättning

11 914 13 364

Årets förändring -1 515 -1 450

Utgående periodiserade fordringar 
statligt bidrag till arbetslöshetser-
sättning resp skulder arbetslöshets-
ersättning

10 399 11 914

Fordringar statligt bidrag källskatt 4 002 3 917

Totala fordringar statligt bidrag 14 401 15 831

12 Personal

Medelantal anställda
Kvinnor 31 32
Män 6 7

Summa 37 39

Löner, ersättningar och  
sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till 
styrelse och  kassaföreståndare

-969 -941

Löner och andra ersättningar till 
övriga anställda

-14 011 -14 191

Pensionskostnader till kassa- 
föreståndare 

-226 -218

Pensionskostnader till övriga  
anställda

-1 481 -1 476

Övriga sociala kostnader -5 496 -5 464
Övriga personalkostnader -1 047 -1 701

Summa -23 230 -23 991

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 5 5
Män 3 3

Totalt 8 8

Kassaföreståndare
Kvinnor 1 1
Män - -

Summa 1 1

5 Kostnad arbetslöshetsersättning 2017 2016

Arbetslöshetsersättning 184 297 175 255
Periodiserad arbetslöshetsersättning -1 515 -1 450
Återbetald arbetslöshetsersättning 
(från ersättningstagare)

-1 555 -1 748

Summa 181 227 172 057

16



13 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 2017 2016

Upplupna semesterlöner inkl sociala 
avgifter

-1 750 -1 827

Upplupna sociala avgifter -410 -386
Särskild löneskatt -404 97
Övriga upplupna kostnader -2 354 -1 213

Summa -4 918 -3 329

14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga förutbetalda leverantörskost-
nader, periodiseringar som tex hyra 
lärarförförbundet, it-drift SolidPark, 
arkivförvaltning Depona, Hogia, 
Softronic

967 950

Summa förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

967 950

15 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde 2 985 3 406
Inköp 107 0
Försäljning/utrangering 0 -421

Summa utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

3 092 2 985

Ingående avskrivningar -2 935 -3 325
Utrangeringar 0 421
Årets avskrivningar enligt plan -43 -31

Summa utgående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan

-2 978 -2 935

Utgående planenligt restvärde 114 50

16 Immateriella tillgångar

Ingående anskaffningsvärde 6 076 0
Inköp 4 809 6 076

Summa utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde

10 885 6 076

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar enligt plan 0 0

Summa utgående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan

0 0

Utgående planenligt restvärde 10 885 6 076

Immateriella tillgångar avser nytt medlemsystem, MIR
Inga avskrivningar då programmet ej har tagits i bruk än

17 Upplysning om  
operationella leasingavtal 2017 2016

Framtida leasingavgifter
Ska betalas Inom 1 år 1 581 1 741
Ska betalas Inom 1-5 år 6 324 6 964
Ska betalas senare än 5 år - -
Kostnadsförda leasingavgifter 1 887 1 751

Företagets operationella leasingavtal består av leasing av 1 st 
bil, 4 st kopieringsmaskiner, 31 st laptop samt lokalhyra 

18 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter   Inga Inga
Eventualförpliktelser Inga Inga

19 Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut

Från januari 2018 byter Lärarnas a-kassa ut sitt tidigare med-
lemssystem MOA, till det nya medlemssystemet MIR. Från års-
skiftet januari 2018 kommer Lärarnas a-kassa även att börja 
avisera alla sin medlemmar och medlemmarna ska nu betala 
direkt till Lärarnas a-kassa. (Tidigare aviserade Lärarförbundet 
de personer som hade medlemskap i både Lärarförbundet och 
Lärarnas a-kassa). 
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 Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Lärarnas arbetslöshetskassa, org.nr 802401-2901 

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsre-
dovisningen för Lärarnas arbetslös-
hetskassa för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsre-
dovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av föreningens finan-
siella ställning per den 31 december 
2017 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs när-
mare i avsnitten Den auktoriserade 
revisorns ansvar samt De förtroen-
devalda revisorernas ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revi-
sor har fullgjort mitt yrkesetiska an-
svar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi 
har inhämtat är tillräckliga och än-
damålsenliga som grund för våra ut-
talanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och 
att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen an-
svarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga fel-

aktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovis-
ningen ansvarar styrelsen för be-
dömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att an-
vända antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tilläm-
pas dock inte om styrelsen avser att 
likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra nå-
got av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt 
International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige.

Vårt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter el-
ler på fel. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen ga-
ranti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en så-
dan finns. Felaktigheter kan upp-
stå på grund av oegentligheter eller 
fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomis-
ka beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.

 Som del av en revision enligt ISA 
använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. 
Dessutom:  
• identifierar och bedömer vi ris-

kerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på 
fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, efter-
som oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande 
av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den 
del av föreningens interna kontroll 
som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgär-
der som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte 
för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de re-
dovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens upp-
skattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämplig-
heten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisning-
en. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om det finns någon vä-
sentlig osäkerhetsfaktor som avser 
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sådana händelser eller förhållan-
den som kan leda till betydande 
tvivel om föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upp-
lysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de re-
visionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättel-
sen. Dock kan framtida händel-
ser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi 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.

Vi måste informera styrelsen om 
bland annat revisionens planera-
de omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt re-
visionslagen och därmed enligt god 
revisionssed i Sverige. Vårt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen 
och om årsredovisningen ger en rätt-
visande bild av föreningens resultat 
och ställning.

Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovis-
ningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning av Lärarnas 
arbetslöshetskassa för år 2017.

Vi tillstyrker att föreningsstäm-
man 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 Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed 
i Sverige. Vi som auktoriserade re-
visorer har i övrigt fullgjort vårt yr-
kesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi 
har inhämtat är tillräckliga och än-
damålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret 
för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av 
förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att in-
hämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna be-
döma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit 
någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god re-
visionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försum-

melser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt 
god revisionssed i Sverige använder 
de auktoriserade revisorerna profes-
sionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på de auktorise-
rade revisorernas professionella be-
dömning 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 för-
eningens situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och an-
dra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 3 april 2018
Ernst & Young AB

Jens Karlsson, Auktoriserad revisor

Anita Mellberg, Förtroendevald revisor

Gunnel Ahlgren, Förtroendevald revisor
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Vår kvalitet är din trygghet!


