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Arbetsmarknaden för våra medlemmar är mycket god 
och vi följer utvecklingen av arbetslösheten dagligen. I 
förhållande till den övriga arbetsmarknaden ligger den 
på en mycket låg nivå, 1% mot 6,3%. Trots att arbetslös-
heten sakta ökar ligger den alltså fortsatt mycket lågt.

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 för att du ska få ersättning så fort 
som möjligt.

Framgångar med bättre regler och  
nöjdare medlemmar
Under året fick vi igenom nya regler på tre områden av 
arbetslöshetsförsäkringen. Antalet karensdagar minska-
des från sju dagar till sex. Förtroendeuppdrag som en-
ligt lag ger rätt till ledighet räknas numera som arbete. 
Pensionsavdrag görs nu bara för den som faktiskt tar ut 
pension. Det här är viktiga frågor för våra medlemmar 
där vi varit starkt pådrivande.

När vi mäter nöjd-kund-index (NKI) får Lärarnas  
a-kassa fina siffror som går uppåt. Det har gått upp från 
70 till 73, jämfört med alla a-kassor där det ligger på 70. 
Vi får också bättre betyg när det gäller till exempel för-
väntningar, bemötande och återkopplingstider.

Digitala tjänster - tryggt och tillgängligt 
Vi strävar alltid efter att utnyttja och utveckla digitala 
tjänster för att ge så bra service som möjligt. Med säkra 
och moderna medlemssystem gör vi det enklare för dig 
att få kontakt med oss. De gör också processen snab-
bare för den som söker ersättning. Genom att logga in 

på vår webb kan du hantera dina uppgifter och ärenden 
när det passar dig, direkt i din telefon. Att betala med-
lemsavgiften digitalt (med autogiro eller e-faktura), vil-
ket omkring 70 procent av våra medlemmar redan gör, 
är ett tryggt och enkelt sätt att säkra sitt medlemskap. 

Var med och påverka
Lärarnas a-kassa är en förening. Det innebär att alla med-
lemmar genom en demokratisk process kan påverka vårt 
arbete. Genom att delta i vår digitaliserade valprocess 
kan du som medlem nominera och välja ombud som 
ska representera dig på föreningsstämman varje år. Jag 
vill uppmuntra dig och alla andra medlemmar till att 
delta när det är dags för ombudsval, så att vi kan säkra 
att valen sker demokratiskt och att de beslut som tas på 
stämman är väl grundade hos medlemmarna. 

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 framåt. Rekommendera 
oss gärna till dina kollegor. Fler lärare med bättre för-
utsättningar är en av Sveriges viktigaste politiska utma-
ningar. Tillsammans jobbar vi för att Lärarnas a-kassa ska 
utvecklas och vara så bra som möjligt för dig och dina kol-
legor även i framtiden.

Robert Fahlgren, Ordförande

 Vi är Sveriges a-kassa för lärare, 
skolledare och lärarstudenter
Vi arbetar för att ge våra medlemmar bästa hjälp utifrån deras unika situation. Jag är glad och stolt 
över den utveckling som sker i Lärarnas a-kassa och att ni medlemmar fortsatt känner en stor nytta 
av oss. Det här året har vi jobbat vidare med förbättringar på flera områden för den som behöver vårt 
stöd och för en stark a-kassa. Vi prioriterar alltid 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 2018.

Verksamhet
Lärarnas a-kassa är a-kassan för Sve-
riges lärare, skolledare och lärar-
studenter. Vi bildades den 1 januari 
1996. Våra stadgar och de lagrum 
som utgör verksamhetens regelverk 
är styrande för vår organisation.

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 medlem kan 
söka ersättning och att vi gör allt vi 
kan för att den ska få så hög ersätt-
ning som möjligt utifrån gällande 
regelverk. Medarbetarna på Lärar-
nas a-kassa är professionella och 
kompetenta. Förutom att betala ut 
ersättning till våra medlemmar som 
befinner sig mellan jobb så effek-
tivt och smidigt som möjligt finns 
de också till hands som ett stöd för 
alla våra medlemmar.

Vår teknikutveckling är intensiv 
och arbetet på Lärarnas a-kassa sker 
med stöd av moderna tekniska verk-
tyg och e-tjänster, specialkompetens 
inom våra medlemmars arbetsom-
råden och med våra medlemmar 
i fokus.

Vi tar stora kliv framåt och arbetar 
hela tiden för att förbättra servicen 
till våra medlemmar. Det är med 
stolthet vi kan säga att Lärarnas  
a-kassa är den bästa a-kassan för lä-
rare, skolledare och lärarstudenter!

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

Medlemsservice ansvarar för första- 
gångsbeslut enligt lagen om ar-
betslöshetsförsäkring (ALF) och 
förstagångsbeslut enligt lagen om 
arbetslöshetskassor (LAK) samt för 
vår internservice. Enheten finns på 
våra kontor i Stockholm, Växjö och 
Vänersborg.

Stöd och utveckling består av om-
prövningshandläggare och speci-
alistfunktioner såsom kassajurist, 
kommunikatörer, ekonomihand-
läggare och IT-ansvariga. Enheten 
ansvarar för vår tillämpning av  
arbetslöshetsförsäkringen, ekonomi, 
vår externa och interna kommuni-

kation samt våra IT-frågor. Enheten 
finns på vårt kontor i Stockholm.

De båda enheterna leds av varsin 
enhetschef och där enhetschefen 
för Stöd och utveckling även är 
biträdande kassaföreståndare. 
Enheten Stöd och utveckling är un-
derställd kassaföreståndaren med 
chefsansvaret delegerat till den  
biträdande kassaföreståndaren.

Vid arbetstoppar, till exempel un- 
der sommaren när flest medlem-
mar söker ersättning, förstärker vi 
organisationen genom att anställa 
tillfällig personal för framför allt 
service till våra medlemmar. Detta 
gör det möjligt för våra handläggare 
att i största möjliga mån ägna sig åt 
handläggning av ersättningsären-
den under denna period.

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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Under 2018 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. 
Hållbarhets- och likvärdighetsfrågor 
är viktiga för oss.

Vid 2018 års slut hade vi 34 tills-
vidareanställda och ett antal extra-
anställda vid arbetstoppar.

Ekonomisk utveckling
Lärarnas a-kassas ekonomiska ut-
veckling under 2018 resulterade i 
ett underskott på -3 864 TKR. En av 
orsakerna är att införandet av vårt 
nya medlemssystem MIR sköts från 
2017 till 2018 vilket medförde att 
även kostnader försköts. Det led-
de till ett överskott 2017 och ett un-
derskott 2018. En annan förklaring 
är att många medlemmar valde att 
avsluta sitt medlemskap i a-kassan 
under 2018 på grund av en myck-
et gynnsam arbetsmarknad, vilket 
medförde lägre medlemsintäkter 
än budgeterat.

Arbetslösheten hos våra med-
lemmar har ökat något under 2018 
men ligger fortfarande på en myck-
et låg nivå och vi räknar med att 
den kommer att fortsätta vara låg 
under överskådlig tid eftersom  

arbetsmarknaden för våra medlem-
mar är extremt god. Vi har inte haft 
några regelförändringar som varit 
så omfattande att de krävt extra  
personalinsatser.

Förändringen av eget kapital mot-
svaras av årets resultat som uppgår 
till -3 864 TKR.

Årets viktigaste händelser
Nytt medlemssystem och ny e-tjänst
I januari 2018 driftsatte vi vårt nya 
medlemssystem och vår nya e-tjänst 
Mitt medlemskap som vi utvecklat 
tillsammans med 13 andra a-kassor. 
Idag hanteras cirka 50 procent av 
inträdes- och utträdesansökningar-
na automatiskt i det nya systemet 
utan någon eller mycket liten hand-
påläggning. Det medför att mer tid 
kan läggas på personlig service till 
våra medlemmar.

Betala direkt
I samband med att vi implemente-
rade vårt nya medlemssystem börja-
de också våra medlemmar att betala 
medlemsavgiften direkt till oss. Tidi-
gare hade aviseringarna hanterats av 
Lärarförbundet för de medlemmar 
som även hade ett medlemskap där. 
Vi har under 2017 och 2018 haft stora 
informationsinsatser kring föränd-
ringen och även extrapersonal an-
ställd för att kunna möta upp och 
besvara medlemmarnas frågor.

Idag betalar drygt 70 procent av våra 
medlemmar sin medlemsavgift elek-
troniskt via autogiro eller e-faktura, 
vilket är ett både enkelt och säkert 
sätt att försäkra sin inkomst.

GDPR
Den 25 maj 2018 trädde den nya data- 
skyddsförordningen GDPR i kraft. 
Vi har under året arbetat med att  
utveckla arbetet med hantering och 
behandling av personuppgifter i vår 
verksamhet utifrån de nya kraven.

Egen telefoniplattform
I slutet av 2018 implementerade vi 
vår nya telefoniplattform för att kun-
na ge ännu bättre service till våra 
medlemmar. Tidigare ingick vi i Lä-
rarförbundets växel. Nu har vi stör-
re möjligheter att styra och påverka 
olika funktioner och tjänster utifrån 
våra medlemmars behov.

Eget nätverk
I slutet av 2018 och början av 2019 
implementerade vi eget nätverk på 
alla våra kontor. Tidigare hyrde vi in 
oss i Lärarförbundets nät. Målsätt-
ningen är att det nya nätet, med hö-
gre kapacitet, ska ge kortare ledtider 
i våra system. Det medför en snab-
bare hantering i handläggningen 
och en bättre arbetsmiljö för med-
arbetarna.

Eget  
kaptal

Årets  
resultat

Summa 
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2018 25 191 9 541 34 732
Disposition av föregående års resultat 9 541 -9 541 0
Årets resultat -3 864 -3 864

Utgående balans per 31 december 2018 34 732 -3 864 30 868
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Tillsammans jobbar vi för att  
Lärarnas a-kassa ska utvecklas  
och vara så bra som möjligt för dig 
och dina kollegor även i framtiden.



Ännu nöjdare medlemmar
Vartannat år genomför Sveriges  
a-kassor en medlemsundersökning 
för alla a-kassor. 2018 var det dags 
igen. Våra redan mycket goda resul-
tat förbättrades ytterligare i den se-
naste undersökningen vilket betyder 
att våra medlemmar har ett stort för-
troende för oss och att man gene-
rellt sett är mycket nöjda med den 
service vi ger.

Utblick
Arbetsmarknaden för våra medlem- 
mar är extremt god och det råder 
stor brist på lärare. Allt tyder på 
att den bristen kommer att hålla i 
sig under många år framöver. När  
Arbetsförmedlingen listar inom vil-
ka yrken det behövs mest folk inom 
de närmaste åren anger man lärar-
yrket generellt. Läraryrket nämner 
man som ett av de hetaste yrkena i 
framtiden. 

Men 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 in-
komst genom medlemskap i Lärar-
nas a-kassa. Om de av olika skäl inte 
kan vara kvar på sin nuvarande  
arbetsplats, om de blir utförsäkrade 
från sjukförsäkringen och ska prö-
vas mot hela arbetsmarknaden eller 
om de får en period mellan två an-
ställningar är det viktigt att de har 
sitt medlemskap i a-kassan.

Vi har under det senaste året sett 
att en del av våra medlemmar av-
slutar sitt medlemskap hos oss 
för att de tycker att arbetsmarkna-
den är så god så att de inte behö-
ver ha ett försäkringsskydd i form av  
a-kassa. Samtidigt ser vi att allt fler 
av våra medlemmar lämnar sina 
jobb av arbetsmiljöskäl och ansö-
ker om ersättning från oss. Därför 
vill vi uppmana alla Sveriges lärare 
att försäkra sin inkomst i form av 
ett medlemskap i Lärarnas a-kassa.

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

Föreningsstämma
Den ordinarie föreningsstämman 
för 2018 hölls den 29 maj i Alviks-
salen i Lärarnas Hus i Stockholm. 
14 ombud och 1 suppleant deltog.  
Utöver det var styrelseledamöter,  
ledamöternas suppleanter, revisorer 
samt personal från Lärarnas a-kassa 
närvarande.

Styrelse, arbetsutskott  
och revisorer
Styrelsen har under 2018 bestått av 
Robert Fahlgren som ordförande och 
Ingela Zetterberg som vice ordföran-
de. Övriga styrelsen har bestått av 
Per Hellström, Angelika Molander, 

Marie Wall Almquist, Marina Hägg, 
Lars Sjöström (statens representant) 
och Mats Fredriksson (personalre-
presentant). Birger Johansson och 
Sandra Asp Axelsson har varit supp-
leanter för styrelseledamöterna.  
Mikael Ekelund har varit suppleant för 
Lars Sjöström och Agneta Hansson 
har varit 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 varit 
deras suppleanter. Auktoriserad  
revisor har varit Ernst & Young AB.

Under året har styrelsen haft 10 
protokollförda möten och arbetsut-
skottet 9 stycken.

Representation
Lärarnas a-kassa deltar aktivt i Sveri- 
ges a-kassors (tidigare a-kassornas 
samorganisation) arbete, bland  
annat genom att delta i styr- och 
arbetsgrupper samt testgrupper i 
samband med a-kassornas gemen-
samma applikationer. Vår kassafö-
reståndare är ledamot i styrelsen för 
Sveriges a-kassor och vår biträdande 
kassaföreståndare sitter med i val-
beredningen. Utöver det ingår en 
av våra kommunikatörer i Sveriges 
a-kassors kommunikationsgrupp.
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 Nyckeltal

Medlemmar 2018 2017 2016 2015 2014

Anslutna, kvinnor 127 341 135 145 137 972 139 907 141 783
Anslutna, män 26 468 27 747 28 380 28 604 28 978

Anslutna, totalt 153 809 162 892 166 352 168 511 170 761
Varav direktanslutna 20 528 19 137 17 568 16 735

Medlemmar per åldersgrupp
18-24 1 560 1 760 1 816 1 844 1 907
25-34 23 764 24 909 25 666 26 157 26 833
35-44 41 660 44 839 46 585 47 518 48 063
45-54 48 938 49 436 48 479 47 748 47 575
55-64 37 887 41 948 43 806 45 244 46 383

Totalt 153 809 162 892 166 352 168 511 170 761

Orsak till utträde
Avliden 127 132 127 116 140
Egen begäran 8 407 5 725 5 233 4 814 4 701
Bristande betalning 6 577 776 617 648 615
Uteslutna 11 6 6 1 5
Fyllt 65 år1 2 896 1 846 1 871 1 915 1 848

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

Inkomna meddelanden från Arbetsförmedlingen 5 810 4 477 4 096 4 635 6 502
Beslut om åtgärd 1 415 1 142 1 275 1 544 2 038
Ingen åtgärd pga skäl saknas 290 125 116 226 640
Ingen åtgärd pga inte sökt ersättning 3 950 3 134 2 847 3 142 4 277

Totalt antal beslut under året1 5 655 4 401 4 238 4 912 6 975

Antal beslut om återkrav av felaktigt utbetald ersättning 732 533 563 584 715
Inkomna omprövningar 304 273 274 272 396

Omprövningsbeslut under året
Avslag 202 159 162 164 231
Bifall 96 86 89 70 118
Delvis bifall 33 29 28 34 48

Totalt antal beslut under året1 331 274 279 268 397

Inkomna överklaganden 34 27 33 43 44
Antal domar rörande beslut fattade av kassan 33 29 29 33 51
Antal Polisanmälningar gjorda av kassan 7 6 5 3 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 2018 2017 2016 2015 2014

Antal ersättningsdagar 301 125 254 046 243 554 288 032 356 295
Inkomstrelaterad 289 714 245 002 237 046 278 572 343 881
Grundbelopp 11 412 9 044 6 508 9 460 12 414

Antal ersättningstagare
Kvinnor 2 950 2 544 2 512 2 918 3 628
Män 1 218 1 133 1 151 1 351 1 541

Totalt 4 168 3 677 3 663 4 269 5 169

Ersättningstagare per åldersgrupp
18-24 53 48 48 48 66
25-34 710 585 588 731 966
35-44 994 908 936 1 096 1 343
45-54 1 164 994 973 1 087 1 333
55- 1 247 1 142 1 118 1 307 1 461

Totalt 4 168 3 677 3 663 4 269 5 169

Dagar/ersättningstagare 72 69 66 67 69
Utbetald inkomstrelaterad ersättning/ersättningstagare 52 449 49 469 47 277 42 611 42 059

Antal utförsäkrade 376 400 622 944 1 044

Antal beslut om avstängning 45 dagar enl. 45 § ALF i dess 
lydelse tom 31 augusti 2013
Antal beslut om avstängning 45 dagar enl. 43 b § ALF i dess 
lydelse from 1 september 2013

62 56 55 56 50

Utbetald inkomstrelaterad ersättning (tkr)  218 732 181 896 173 177 181 905 217 405
Utbetald grundersättning 3 069 459 2 399 613 1 720 252 2 355 633 3 029 038
Dagpenning, snitt (kr) 757 746 718 641 610,18
Dagpenning, högst (kr) 760/910 760/910 760/910 680/910 680

Utbetald inkomstrelaterad ersättning/årsmedlem 1 422 1 117 1 041 1 080 1 273
Utbetald inkomstrelaterad ersättning/årsmedlem/månad 118 93 86,75 90,00 106,10

Avdragen preliminärskatt 61 432 595 50 962 828 48 508 849 49 349 553 58 137 370

Nyckeltalverksamhet (tkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Eget kapital 30 868 34 732 25 191 21 297 15 872
Försäkringskostnader -378 231 -342 113 -332 836 -334 243 -363 449

Årets resultat -3 864 9 541 3 894 5 424 9 571
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Vi prioriterar alltid 
att säkerställa våra 
medlemmars rätt till 
en trygg och tillgänglig 
a-kassa. 



 Resultaträkning

INTÄKTER NOT 2018 2017

Medlemsavgifter 1 206 611 218 955
Övriga intäkter 2 954 0

Summa intäkter 207 565 218 955

ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Personalkostnader 12 -23 294 -23 230
Övriga externa kostnader 3 -31 902 -25 266
Avskrivningar enligt plan 15, 16 -1 353 -43

Summa administrationskostnader -56 549 -48 539

RESULTAT FÖRE AVGIFTER TILL STATEN 151 016 170 416

Avgifter till staten
Finansieringsavgift -154 745 -160 886

Summa avgifter till Staten -154 745 -160 886

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -3 729 9 530

Finansiella poster
Finansiella intäkter 4 24 19
Finansiella kostnader -158 -1

Summa finansiella poster -134 18

RESULTAT FÖRE POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN -3 863 9 548

Poster arbetslöshetsförsäkringen
Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning 5 223 486 181 227
Kostnad arbetslöshetsersättning 6 -223 486 -181 227
Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning -1 -7

Summa poster arbetslöshetsförsäkringen -1 -7

ÅRETS RESULTAT -3 864 9 541
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Balansräkning

TILLGÅNGAR NOT 2018-12-31 2017-12-31

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar 16 11 802 10 885
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 15 105 114

Summa anläggningstillgångar 11 907 10 999

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Fordringar
Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning 11 16 271 14 401
Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning 7 1 826 2 858
Fordringar medlemsavgift 2 242 1 044
Fordringar närliggande organisationer 0 15 497
Övriga fordringar 8 607 441
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 713 967

Summa 21 659 35 208

Kassa och bank 33 988 30 247

Summa 33 988 30 247

Summa omsättningstillgångar 55 647 65 455

Summa tillgångar 67 554 76 454

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital  
Eget kapital vid räkenskapsårets början 34 732 25 191
Årets resultat -3 864 9 541

Summa eget kapital 30 868 34 732

Avsättningar
Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättningt 9 1 826 2 858

Summa avsättningar 1 826 2 858

Skulder  
Skulder arbetslöshetsersättning 11 12 166 10 399

Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF 12 753 13 457
Skulder till närliggande organisationer 0 1 436
Leverantörsskulder 1 872 4 706
Övriga skulder 10 4 109 3 948
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 3 960 4 918

Summa skulder 34 860 38 864

Summa Eget kapital och skulder 67 554 76 454
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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). Byte av redo-
visningsprincip, förstagångstillämpning av IAFFS 2018:1. Det-
ta är första gången arbetslöshetskassan tillämpar IAFFS 2018:1. 
Övergången innebär att fordringar felaktig arbetslöshetsersätt-
ning redovisas till det belopp som beräknas inflyta samt att den 
skuld till staten som är förknippad med felaktigt utbetalda er-
sättningar redovisas enligt samma princip under rubriken av-
sättning. Jämförelsesiffrorna har inte justerats. Övergången har 
inte inneburit att det egna kapitalet påverkats. 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 arbetslöshetser-
sättning som är hänförlig till räkenskapsåret redovisas i enlighet 
med IAFs föreskrifter som kostnad respektive intäkt oavsett tid-
punkten för betalning.

Fordringar

Fordringar medlemsavgifter

Befarade medlemsförluster är fordringar som kassan inte  
lyckats driva in och bedöms vara osäkra.

Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning

Fordringar felaktig ersättning värderas till vad som beräknas  
inbetalas.

Avsättningt

Avsättning felaktig arbetslöshetsersättning

Avsättning felaktig ersättning värderas på samma sätt som ford-
ringar felaktig ersättning. Avsättningen består av en skuld till 
staten för felaktig ersättning.

Anläggningstillgångar

Materialla 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. Avskrivning påbörjas 
år 2018.

NOTER

Tilläggsupplysningar

1 Medlemsavgifter 2018 2017

Medlemsavgifter anslutna via  
Lärarförbundet

0 190 816

Medlemsavgifter enskilt anslutna 206 611 28 139

Summa 206 611 218 955

3 Övriga externa kostnader

Befarade och konstaterade förluster 
medlemsavgifter

0 -127

Revisionsarvode -124 -85
Lokalkostnader -2 601 -1 399
Datakostnader -18 360 -12 647
Övriga externa kostnader -10 817 -11 008

Summa -31 902 -25 266

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

-4 437 -3 366

2 Övriga intäkter 2018 2017

Övriga intäkter 954 0

Summa 954 0

4 Finansiella intäkter

Ränta återkrav felaktig arbetslös-
hetsersättning

24 18

Övriga ränteintäkter 0 1

Summa finansiella intäkter 24 19
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7 Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning

Ingående ackumulerade fordringar 2 858 3 126
Årets tillkommande fordringar 2 480 1 523
Årets inbetalningar -2 197 -1 791
Årets eftergiftsbeslut 6 0
Osäkra fordringar -1 321 0

Utgående fordringar 1 826 2 858

8 Övriga fordringar

Förskott till medlemmar 3 9
Övriga fordringar 604 432

Summa 607 441

9 Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning

Ingående avsättningar 2 858 3 126

Årets tillkommande avsättningar 2 480 1 523

Årets betalningar -2 197 -1 791

Årets eftergiftsbeslut 6 0
Justering till följd av osäkra ford-
ringar

-1 321 0

Summa 1 826 2 858

10 Övriga skulder 2017 2017

Källskatt arbetslöshetsersättning 4 105 4 002
Källskatt anställda 353 368
Övriga skulder -349 -422

Summa skulder 4 109 3 948

11 Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning  
resp skulder arbetslöshetsersättning

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

10 399 11 914

Årets förändring 1 767 -1 515

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

12 166 10 399

Fordringar statligt bidrag källskatt 4 105 4 002

Totala fordringar statligt bidrag 16 271 14 401

12 Personal

Medelantal anställda
Kvinnor 31 32
Män 6 6

Summa 37 37

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

-937 -969

Löner och andra ersättningar till 
övriga anställda

-14 291 -14 011

Pensionskostnader till kassa- 
föreståndare 

-232 -226

Pensionskostnader till övriga  
anställda

-1 433 -1 481

Övriga sociala kostnader -5 414 -5 496
Övriga personalkostnader -987 -1 047

Summa -23 294 -23 230

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

6 Kostnad arbetslöshetsersättning 2018 2017

Arbetslöshetsersättning 221 802 184 297
Periodiserad arbetslöshetsersättning 1 768 -1 515

Återbetald arbetslöshetsersättning 
(från ersättningstagare)

-1 910 -1 555

Förändring värdereglering fordran 
felaktig arbetslöshetsersättning

1 826 0

Summa 223 486 181 227

5 Statligt bidrag till arbetslöshetsersättningen

Statligt bidrag till arbetslöshets-
ersättningen

221 802 184 297

Periodiserat statligt bidrag till  
arbetslöshetsersättning

1 768 -1 515

Återbetald arbetslöshetsersättning 
från ersättningstagare till Arbets- 
förmedlingen

-1 910 -1 555

Förändring värdereglering avsättning 
felaktig arbetslöshetsersättning

1 826 0

Summa 223 486 181 227
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13 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 2017 2017

Upplupna semesterlöner inkl sociala 
avgifter

-1 989 -1 750

Upplupna sociala avgifter -401 -410
Särskild löneskatt -370 -404
Övriga upplupna kostnader -1 200 -2 354

Summa -3 960 -4 918

14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

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

713 967

Summa förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

713 967

15 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde 3 092 2 985
Inköp 33 107
Försäljning/utrangering 0 0

Summa utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

3 125 3 092

Ingående avskrivningar -2 978 -2 935
Utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar enligt plan -42 -43

Summa utgående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan

-3 020 -2 978

Utgående planenligt restvärde 105 114

16 Immateriella tillgångar

Ingående anskaffningsvärde 10 885 6 076
Inköp 2 228 4 809

Summa utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde

13 113 10 885

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar enligt plan -1 311 0

Summa utgående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan

-1 311 0

Utgående planenligt restvärde 11 802 10 885

Immateriella tillgångar avser nytt medlemsystem, MIR

17 Upplysning om  
operationella leasingavtal 2017 2017

Framtida leasingavgifter
Ska betalas Inom 1 år 2 874 1 581
Ska betalas Inom 1-5 år 11 496 6 324
Ska betalas senare än 5 år - -
Kostnadsförda leasingavgifter 3 129 1 887

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 under verksamhetsåret

Inga väsentliga förändringar har skett efter räkenskapsårets 
slut
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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 2018.

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 
2018 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att förenings-
stämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen. 

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 förtroende-
valda 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 ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

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 Sve-
rige alltid kommer att upptäcka en vä-
sentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska 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 granskningsåt-
gärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för 
våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är hö-
gre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig informa-
tion 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 årsredovisningen.  
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Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om det finns någon vä-
sentlig osäkerhetsfaktor som avser 
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 vä-
sentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysning-
arna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsat-
ser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållan-
den göra att en förening inte läng-
re kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande 
presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de un-
derliggande 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 2018.

Vi tillstyrker att föreningsstäm-
man beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god re-
visionssed i Sverige. 

Vårt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till för-
eningen enligt god revisorssed i Sve-
rige. Vi som auktoriserade revisorer 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga 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 sä-
kerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummel-
ser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet 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 26 april 2019
Ernst & Young AB 

Jens Karlsson, Auktoriserad revisor

Anita Mellberg, Förtroendevald revisor

Gunnel Ahlgren, Förtroendevald revisor
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