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Vi är Sveriges a-kassa för
lärare, skolledare, lärarstudenter eller yrkesverksamma i utbildningssektorn
2020 var ett tufft år för alla a-kassor och deras medlemmar! Trots det kan jag se att Lärarnas
a-kassa utvecklas och att medlemmarna känner en stor nytta av oss. Det här året har vi jobbat
vidare med områden som underlättar för den som behöver vårt stöd och för att alla medlemmar
ska känna den trygghet som vi ger när de behöver det som mest. Vi är specialiserade på villkoren
för lärare, skolledare och andra grupper inom utbildningsverksamhet och prioriterar att vara
tillgängliga och ge snabb hjälp till alla våra medlemmar.
Tryggheten i ett medlemskap
viktigare än någonsin

även styrelsemöten och utbildningar för förtroendevalda
genomförts digitalt. Vi har dessutom kunnat hålla både
ombudsval och föreningsstämma med framgång med
hjälp av digitala verktyg.
Med våra e-tjänster för ersättning och medlemskap
sköter medlemmarna det mesta som rör deras ärende
vilken tid på dygnet som helst. Att en stor del av våra
medlemmar betalar sin avgift till oss digitalt med autogiro eller e-faktura gör att vi får ett kraftigt minskat antal
medlemmar som missar sin betalning och därmed kan
de fortsätta behålla den trygghet vi kan ge. När medlemskapet löper på automatiskt använder vi våra resurser till
annan service till förmån för medlemmarna!

Vi ser en alltmer föränderlig arbetsmarknad och en hårdnande arbetsbelastning för våra medlemmar. Det har inte
minst covid-19-pandemin och de förändrade villkoren
som tillkommit under året visat. Det kommer fortsatt att
vara ett tufft läge framöver. Det gör att a-kassan behövs än
mer och att ett medlemskap blir viktigare än någonsin. Att
vi behövs har vi sett kvitto på i vårt medlemsantal; under
2020 fick vi välkomna omkring 3000 nya medlemmar,
vilket är en avsevärd ökning i jämförelse med tidigare år.

Digitala tjänster och verktyg underlättar
Lärarnas a-kassa har länge jobbat med teknikutveckling.
Arbetet på Lärarnas a-kassa sker med stöd av moderna
tekniska lösningar, specialkompetens inom våra medlemmars arbetsområden och med våra medlemmar i
fokus. Det gör att vi under 2020 har kunnat leverera
ersättning efter i genomsnitt tre veckors väntetid till de
som behövt det, trots den högre arbetsbelastning som
följt av pandemin.
Tack vare att vi redan hade digitala lösningar på plats
kunde vi snabbt ställa om verksamheten när pandemin slog till. Förutom att vår kärnverksamhet, det vill
säga handläggning av ersättning till medlemmar, så har

Ökade administrativa kostnader
men också ökad trygghet
I samband med att regering och riksdag förstärkte akassan för medlemmarna under 2020 har samtliga akassor fått ökade kostnader. Därför har vi, precis som de
flesta andra a-kassor, behövt justera medlemsavgiften.
Vi har dock bara behövt höja med 20 kronor, vilket gör
att vi med våra 130 kronor fortfarande ligger bland de
a-kassor som har lägst avgift. Det gör oss till det mest
attraktiva och prisvärda valet för våra medlemsgrupper.
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Men de ökade kostnaderna ger alltså också mer trygghet – förstärkningen av a-kassan innebär en höjning av
ersättningen och att fler kan få ersättning. Lärarnas akassa levererar trygghet och snabba utbetalningar till en
låg medlemsavgift. Vi tar ansvar för att våra medlemmar
enkelt kan hantera sina ärenden och att de får ersättning
så snabbt som möjligt så att deras vardag blir hanterbar.

Vi jobbar för fler trygga lärare
Avslutningsvis vill jag gratulera dig som är medlem i
Lärarnas a-kassa! Genom oss får du det bästa stödet den
dagen du behöver. Fler trygga lärare och skolledare är
det vi jobbar för!
Stockholm 2021-03-29

Robert Fahlgren, Ordförande
E-post: robert.fahlgren@lararforbundet.se
Twitter: @robfahl

Tack vare att vi redan hade digitala
lösningar på plats kunde vi snabbt
ställa om verksamheten när
pandemin slog till.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och kassaföreståndaren för Lärarnas a-kassa, organisationsnummer 802401-2901,
avger härmed redovisning för verksamheten 2020.
Vår verksamhet

Vår organisation och personal

Lärarnas a-kassa är a-kassan för
Sveriges lärare, skolledare, lärarstudenter och yrkesverksamma inom
utbildningssektorn. 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 utbildningsverksamhet. Våra medlemmar är
verksamma inom lärar- och skolledaryrket eller som studie- och
yrkesvägledare. Även kyrkomusiker
är medlemmar hos oss.
Ett medlemskap i Lärarnas a-kassa
innebär trygghet i hela det yrkesverksamma livet. Vid arbetslöshet gör vi
allt vi kan för att våra medlemmar
ska få så hög ersättning som möjligt
utifrån gällande regelverk. Medarbetarna på Lärarnas a-kassa är professionella och kompetenta och vårt
arbete präglas av att alltid ha medlemmen i fokus. Förutom att betala ut ersättning så effektivt som möjligt till
våra medlemmar som befinner sig
mellan jobb finns vi 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 verktyg och e-tjänster. 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 lärare, skolledare
och lärarstudenter!

Lärarnas a-kassa består av två enheter; Medlemsservice och Stöd
och utveckling.
Medlemsservice ansvarar för
förstagångsbeslut enligt lagen om
arbetslöshetsförsäkring (ALF) och
förstagångsbeslut enligt lagen om
arbetslöshetskassor (LAK) samt för
vår internservice. Enheten finns på
våra kontor i Stockholm och Växjö.
Stöd och utveckling består av
omprövningshandläggare och
specialistfunktioner såsom kassajurist, kommunikatörer, ekonomihandläggare och IT-ansvariga. Enheten ansvarar för vår tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen,
vår ekonomi, vår externa och interna kommunikation 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 underställd
kassaföreståndaren med chefsansvaret delegerat till den biträdande
kassaföreståndaren.
Vid arbetstoppar, till exempel
under sommaren när flest medlemmar 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 ersättningsärenden
under denna period.

Förtroendemannaorganisation

Styrelse

Kassaföreståndare
Bitr. kassaföreståndare

Medlemsservice
– handläggning, ersättning
och medlemskap, internservice. Stockholm och Växjö.
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Stöd och utveckling
– omprövning,
kommunikation, juridik, IT,
ekonomi. Stockholm

Under 2020 har vi genomfört flera
utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser i organisationen utifrån
att det har varit många regelförändringar. På grund av covid-19-pandemin har många tillfälliga regler
tillkommit under året och arbetslösheten hos våra medlemmar har
ökat. Det betyder att vi har haft starkt
fokus på handläggningen så att våra
medlemmar ska få beslut och ersättning inom rimlig tid. Vi har även fått
många nya medlemmar under året
eftersom många har förstått vikten
av att vara med i a-kassan.
Vid 2020 års slut hade vi 34 tillsvidareanställda och ett antal extraanställda vid arbetstoppar.

Vår ekonomiska utveckling
Lärarnas a-kassas ekonomiska utveckling under 2020 resulterade i ett
underskott på knappt 8,2 miljoner
kronor jämfört med ett budgeterat
underskott på 8,6 miljoner kronor.
En bidragande orsak till det är att
kostnaderna för finansieringsavgiften ökade kraftigt under 2020
i och med att ersättningsnivåerna
höjdes och regelverket ändrades så
att fler hade rätt till ersättning. Vi
har dessutom haft höga kostnader
för teknikutveckling inför att vi
ska implementera a-kassornas nya
ärendehanteringssystem Varpa Våra
sidor under 2021.

I september 2020 justerade vi
budgeten utifrån de nya förutsättningarna och styrelsen fattade
beslut om att höja medlemsavgiften
den 1 oktober, från 110 kr till 130 kr
per månad. Lärarnas a-kassa är efter
höjningarna fortfarande en av de
a-kassor som har lägst avgift.
Vi har under året haft fler extraanställda inne än tidigare för att fortsatt kunna ge en bra service till våra
medlemmar när arbetslösheten har
ökat och många har behövt stöd. Det
har betytt att våra handläggare i större
utsträckning har kunnat ägna sig
åt handläggning. Arbetslösheten har
ökat under 2020 och många branscher har drabbats hårt. Arbetslösheten för våra medlemmar har också
ökat men varit förhållandevis låg i
jämförelse med andra branscher.
Arbetslösheten för våra medlemmar
låg i december 2020 på 1,6 procent att jämföra med 8,2 procent
för riket i stort.
Under 2019 placerade vi enligt vår
placeringspolicy delar av vårt eget
kapital för att undvika minusränta.
Placeringen har under 2020 resulterat i en värdeökning på cirka 2,4
miljoner kronor vilket påverkar storleken på det egna kapitalet positivt.
Förändringen av det egna kapitalet
motsvaras av årets resultat som uppgår till -8,2 miljoner kronor. Utöver
det tillkommer värdeökningen på det

Eget
kapital

Årets
resultat

Summa
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 (tkr)
Disposition av föregående års resultat (tkr)
Årets resultat (tkr)

30 867
-3 551

-3 551
-3 551
-8 158

27 316
0
-8 158

Utgående balans per 31 december 2020 (tkr)

27 316

-8 158

19 158
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egna kapitalet, som nämnts tidigare.
I och med höjningen av medlemsavgiften i oktober 2020 har vi budgeterat för ett överskott under 2021 för att
kompensera för underskottet 2020.

Årets viktigaste händelser
Vi ställde inte in – vi ställde om!
Året som gått har varit mycket speciellt i och med att världen och vi drabbades av en pandemi. På Lärarnas
a-kassa var vi snabba att ställa om
för att säkra verksamheten och våra
medarbetare. På Folkhälsomyndighetens rekommendationer erbjöd vi
medarbetarna att arbeta hemifrån
för att minska risken för smittspridning och vi säkrade våra lokaler utifrån ett smittskyddsperspektiv och
för att kunna hålla avstånd. Tack vare
att vi sedan tidigare är vana att arbeta
digitalt så gick omställningen smidigt
och det fanns ett stort engagemang i
organisationen att hitta bra lösningar.
Förändrade regelverk medförde
intensivt arbete
Under året tog Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bort föreskriften om ferielön samtidigt som
regeringen införde tillfälliga regler i
arbetslöshetsförsäkringen och höjde ersättningsnivåerna vilket medförde ett intensivt arbete på kassan
både vad gäller IT, kommunikation
och handläggning.

Vi ställde inte in
– vi ställde om!

Vi höjde medlemsavgiften
med 20 kronor
På grund av förändrade regler
och höjda ersättningsnivåer fick
a-kassorna under 2020 ökade kostnader för finansieringsavgiften till
staten vilket medförde att de flesta
a-kassorna tvingades höja sina
medlemsavgifter. Även vår styrelse
beslutade om att höja medlemsavgiften. Den 1 oktober 2020 ändrades
avgiften från 110 kronor till 130
kronor. Efter avgiftsändringen är vi
fortfarande en av de kassor som har
lägst medlemsavgift.
Vi arbetar intensivt med att informera om vikten av att vara medlem
Vi arbetar intensivt med att våra
medlemmar ska uppleva att vi är
den bästa a-kassan för dem och att
de förstår vikten av att vara med
i a-kassan och behålla sitt försäkringsskydd under hela sitt yrkesverksamma liv. Det här året har det
kanske varit viktigare än någonsin
tidigare. Vi vill vara det självklara
valet för alla Sveriges lärare, skolledare och lärarstudenter och vi ser
om och om igen att våra medlemmar
ger oss ett mycket högt betyg i våra
medlemsundersökningar. Under
2020 ökade vi vårt medlemsantal
med ungefär 3000 medlemmar.
Rimlig väntetid trots ökat antal
medlemmar med ersättning
Trots ett ökat antal ersättningssökande har vi under året haft en
väntetid på tre veckor i genomsnitt

och vi har arbetat hårt med att ge
en bra service till våra medlemmar
trots den pågående pandemin.
Väntetid är tiden det tar från det att
en medlem ansöker om ersättning
hos a-kassan tills hen får pengar.
Målsättningen är att den ska vara
så kort som möjligt, så att medlemmen inte ska vara utan inkomst utan
kunna betala sina räkningar i tid. I
väntetiden räknas både den tid som
a-kassan hanterar ärendet och den
tid som ärendet är hos medlemmen
för att komplettera uppgifter.
Vi lade ner vårt kontor i Vänersborg
I slutet av 2020 lade vi ner vårt kontor
i Vänersborg, vi har nu kontor i Stockholm och Växjö. I och med denna
förändring kommer vi att spara in
kostnader för lokaler och resor.

Vi blickar utåt och framåt
Arbetsmarknaden för våra medlemmar fortsätter att vara god men vi
kan också se att det sker en omställning inom skolvärlden i samband
med pandemin. Distansstudier bedrivs i större utsträckning och extraanställda får kortare anställningsperioder än tidigare. När vi
nu går in i 2021 så tror vi att den
här situationen kommer att hålla i
sig i alla fall under första halvåret,
vilket kommer att kunna påverka
arbetslösheten hos våra medlemmar. För framtiden råder det fortsättningsvis stor brist på lärare
och Arbetsförmedlingen listar att
läraryrket är ett av de yrken där det
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kommer behövas mest folk inom de
närmaste åren.
Men även om arbetsmarknaden
och framtiden för våra medlemmar
och för Sveriges lärare ser ljus ut
är det ändå av största vikt att de
fortsätter att försäkra sin inkomst
genom att vara med i Lärarnas akassa. Om de av olika skäl inte kan
vara kvar på sin nuvarande arbetsplats, om de blir utförsäkrade från
sjukförsäkringen och ska prövas
mot hela arbetsmarknaden, eller
om de hamnar i en period mellan
jobb, är det viktigt att de har sitt
medlemskap i a-kassan.
Lärarnas a-kassa har en av de
lägsta medlemsavgifterna och om
man är medlem i hela sitt yrkesverksamma liv och får ut maximal
ersättning per dag räcker det med
att man sammanlagt får a-kassa i
tre månader under hela sitt yrkesliv för att medlemskapet ska löna
sig ekonomiskt.
Vi fortsätter att arbeta för att vara
det självklara valet för Sveriges lärare,
skolledare och lärarstudenter!

Årets föreningsstämma
hölls i oktober
Den ordinarie föreningsstämman
för 2020 hölls den 20 oktober 2020.
Stämman var digital som en följd av
pandemiläget och genomfördes på
ett mycket bra sätt. 22 ombud deltog och utöver det var styrelseledamöter, ledamöternas suppleanter, revisorer samt personal från Lärarnas
a-kassa närvarande.

Våra förtroendevalda under 2020 – styrelse, arbetsutskott och revisorer
Styrelsen
Styrelsen har bestått av följande personer fram till stämman:

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet har bestått av följande personer:

Robert Fahlgren, ordförande
Ingela Zetterberg, vice ordförande
Anna-Karin Frend Öfors, kassaföreståndare och sekreterare
Angelika Molander, ledamot
Marie Wall Almquist, ledamot
Sandra Asp Axelsson, ledamot
Johan Bäck, ledamot
Lars Sjöström, statens representant
Mats Fredriksson, personalrepresentant
Ditte Karlsson, suppleant för styrelseledamöterna
Lena Fredin, suppleant för styrelseledamöterna
Stefan Pärlhem, suppleant för statens representant
Anna Larsson, suppleant för personalrepresentanten

Robert Fahlgren, ordförande
Ingela Zetterberg, vice ordförande
Anna-Karin Frend Öfors, kassaföreståndare och sekreterare

Styrelsen har bestått av följande personer efter stämman:

Gunnel Ahlgren, revisor
Anna Söderlund, revisor
Johan Lindhagen, revisorssuppleant
Stefan Person, revisorssuppleant
Ernst & Young AB, auktoriserad revisor

Revisorer
Följande personer har varit revisorer fram till stämman:
Gunnel Ahlgren, revisor
Anna Söderlund, revisor
Johan Lindhagen, revisorssuppleant
Anna Sundberg, revisorssuppleant
Ernst & Young AB, auktoriserad revisor
Följande personer har varit revisorer efter stämman:

Robert Fahlgren, ordförande
Ingela Zetterberg, vice ordförande
Anna-Karin Frend Öfors, kassaföreståndare och sekreterare
Marie Wall Almquist, ledamot
Sandra Asp Axelsson, ledamot
Ditte Karlsson, ledamot
Lena Fredin, ledamot
Lars Sjöström, statens representant
Mats Fredriksson, personalrepresentant
Jenny Andersson Barkman, suppleant för styrelseledamöterna
Mikael Forsberg, suppleant för styrelseledamöterna
Stefan Pärlhem, suppleant för statens representant
Anna Larsson, suppleant för personalrepresentanten

Så representeras vi i samarbetet med andra a-kassor
Lärarnas a-kassa deltar aktivt i
Sveriges a-kassors arbete, bland
annat genom att delta i styr- och
arbetsgrupper samt testgrupper

Under året har styrelsen haft 9 protokollförda möten
och arbetsutskottet 11 stycken.

i samband med utveckling av
a-kassornas gemensamma applikationer. Under 2020 har arbetet
intensifierats i och med pandemin
och a-kassorna har samverkat i
ännu högre grad än tidigare. Vår
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biträdande kassaföreståndare sitter
med i valberedningen för Sveriges
a-kassor och en av våra enhetschefer sitter i Sveriges a-kassors
utbildningsgrupp.

Nyckeltal
Medlemmar

2020

2019

2018

2017

2016

Anslutna, kvinnor
Anslutna, män

128 497
27 015

126 116
26 223

127 341
26 468

135 145
27 747

137 972
28 380

Anslutna, totalt
Varav direktanslutna

155 512

152 339

153 809

162 892
20 528

166 352
19 137

1 649
24 922
39 902
50 152
38 887

1 427
23 297
39 962
49 386
38 267

1 560
23 764
41 660
48 938
37 887

1 760
24 909
44 839
49 436
41 948

1 816
25 666
46 585
48 479
43 806

155 512

152 339

153 809

162 892

166 352

Orsak till utträde
Avliden
Egen begäran
Bristande betalning
Uteslutna
Fyllt 65 år1

116
4 317
878
6
2 951

141
5 021
985
9
2 525

127
8 407
6 577
11
2 896

132
5 725
776
6
1 846

127
5 233
617
6
1 871

Totalt antal utträden
Totalt antal inträden

8 268
11 476

8 681
7 227

Årsavgift, förbundsanslutna
Årsavgift, direktanslutna

1 380

1 320

1 320

1 320
1 320

1 260
1 260

Inkomna meddelanden
från Arbetsförmedlingen
Beslut om åtgärd
Ingen åtgärd pga skäl saknas
Ingen åtgärd pga inte sökt ersättning

8 213

6 668

5 810

4 477

4 096

2 518
341
5 160

1 898
249
4 499

1 415
290
3 950

1 142
125
3 134

1 275
116
2 847

Totalt antal beslut under året1

8 019

6 646

5 655

4 401

4 238

Antal beslut om återkrav av felaktigt
utbetald ersättning
Inkomna omprövningar

1 039

923

732

533

563

386

277

304

273

274

Omprövningsbeslut under året
Avslag
Bifall
Delvis bifall

382
229
132
21

281
175
84
22

307
185
89
33

159
86
29

162
89
28

Totalt antal beslut under året1

382

281

307

274

279

41
33
8

31
26
5

34
33
7

27
29
6

33
29
5

Medlemmar per åldersgrupp
18–24
25–34
35–44
45–54
55–64
Totalt

Inkomna överklaganden
Antal domar rörande beslut fattade av kassan
Antal polisanmälningar gjorda av kassan

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

2020

2019

2018

2017

2016

Antal ersättningsdagar
Inkomstrelaterad
Grundbelopp

529 928
507 371
22 557

351 584
336 315
15 269

301 125
289 714
11 412

254 046
245 002
9 044

243 554
237 046
6 508

Antal ersättningstagare
Kvinnor
Män

4 490
1 807

3 270
1 317

2 950
1 218

2 544
1 133

2 512
1 151

Totalt

6 295

4 587

4 168

3 677

3 663

Ersättningstagare per åldersgrupp
18–24
25–34
35–44
45–54
55–

145
1 079
1 529
1 722
1 820

54
721
1 114
1 313
1 385

53
710
994
1 164
1 247

48
585
908
994
1 142

48
588
936
973
1 118

Totalt

6 295

4 587

4 168

3 677

3 663

84
68 331

76
56 227

72
52 449

69
49 469

66
47 277

502

476

376

400

622

66

75

62

56

55

430 143
8 165 616
852
760/910/
1000/1200

257 912
4 330 635
768
760/910

218 733
3 069 459
757
760/910

181 897
2 399 613
746
760/910

173 177
1 720 252
718
760/910

2 766

1 693

1 422

1 117

1 041

230

141

118

93

86,75

50 962 828

48 508 849

Dagar/ersättningstagare
Utbetald inkomstrelaterad
ersättning/ersättningstagare
Antal utförsäkrade
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
Utbetald inkomstrelaterad ersättning (tkr)
Utbetald grundersättning
Dagpenning, snitt (kr)
Dagpenning,
högst (kr)
Utbetald inkomstrelaterad
ersättning/årsmedlem
Utbetald inkomstrelaterad
ersättning/årsmedlem/månad
Avdragen preliminärskatt

Nyckeltal verksamhet (tkr)
Eget kapital
Försäkringskostnader
Årets resultat

2020

2019

2018

2017

2016

19 158
-625 120

27 317
-423 899

30 868
-378 231

34 732
-342 113

25 191
-332 836

-8 158

-3 551

-3 864

9 541

3 894
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Vi fortsätter att arbeta för att
vara det självklara valet för
Sveriges lärare, skolledare
och lärarstudenter!

Resultaträkning (tkr)
INTÄKTER

NOT

2020

2019

1
2

213 949
1 861

201 614
539

215 810

202 153

-25 195
-26 977
-1 339

-23 601
-27 256
-1 353

-53 511

-52 210

RESULTAT FÖRE AVGIFTER TILL STATEN

162 299

149 943

Avgifter till staten
Finansieringsavgift

-170 446

-153 452

Summa avgifter till staten

-170 446

-153 452

-8 147

-3 509

63
-15

4
-24

48

-20

-8 099

-3 529

454 674
-454 674
-59

270 447
-270 447
-22

-59

-22

-8 158

-3 551

Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar enligt plan

3
4
8,9

Summa administrationskostnader

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER
Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5

Summa finansiella poster

RESULTAT FÖRE POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN
Poster arbetslöshetsförsäkringen
Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
Kostnad arbetslöshetsersättning
Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning

6
7

Summa poster arbetslöshetsförsäkringen

ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR

NOT

2020

2019

8

9 180

10 491

9

35

63

10

22 000

22 000

31 215

32 554

13
14

38 221
2 436
1 033
10 658
1 334

21 498
2 414
1 504
5 789
1 341

15

0

3 000

53 682

35 546

Kassa och bank

5 158

20 129

Summa

5 158

20 129

Summa omsättningstillgångar

58 840

55 675

Summa tillgångar

90 055

88 229

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

27 316
-8 158

30 867
-3 551

Summa eget kapital

19 158

27 316

2 436

2 414

2 436

2 414

11

38 221

21 498

17
18

15 156
1 474
10 603
3 007

12 997
14 872
5 082
4 049

Summa skulder

68 461

58 498

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder

90 055

88 228

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar
Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning
Fordringar medlemsavgift
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

11
12

Summa

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Avsättningar
Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning
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Summa avsättningar
Skulder
Skulder arbetslöshetsersättning
Skulder till finansieringsavgift
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Tilläggsupplysningar
REDOVISNINGSPRINCIPER

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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).

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Dessa skrivs av systematiskt
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
		
IT-utrustning och andra tekniska anläggningar		
Inventarier och verktyg		

Byte av redovisningsprincip, förstagångstillämpning av IAFFS
2018:1. Detta är första gången arbetslöshetskassan tillämpar
IAFFS 2018:1. Övergången innebär att fordringar felaktig
arbetslöshetsersättning redovisas till det belopp som beräknas
inflyta samt att den skuld till staten som är förknippad med
felaktigt utbetalda ersättningar redovisas enligt samma princip
under rubriken avsättning. Jämförelsesiffrorna har inte justerats.
Övergången har inte inneburit att det egna kapitalet påverkats.

Antal år
3 år
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.

Samtliga belopp är angivna i tkr om inte annat anges.

MEDLEMSAVGIFTER

NOTER

Intäkter

1 Medlemsavgifter

Medlemsavgifter redovisas såsom intäkt i den period medlemsavgiften avser.

FINANSIERINGSAVGIFT
Avgifter till staten

2020

2019

Medlemsavgifter enskilt anslutna

213 949

201 614

Summa

213 949

201 614

2 Övriga intäkter

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

Sjuklöneersättning
Övriga intäkter

265
1 596

326
213

STATLIGT BIDRAG

Summa

1 861

539

Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning
och kostnad arbetslöshetsersättning

3 Personal

Arbetslöshetsersättning och statsbidrag till
arbetslöshetsersättning som är hänförlig till räkenskapsåret
redovisas i enlighet med IAFs föreskrifter som kostnad
respektive intäkt oavsett tidpunkten för betalning.

Medelantal anställda
Kvinnor
Män

32
9

31
6

Summa

41

37

FORDRINGAR

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till
-1 022
styrelse och kassaföreståndare
Löner och andra ersättningar
-15 814
till övriga anställda
Pensionskostnader till
-258
kassaföreståndare
Pensionskostnader till
-1 391
övriga anställda
Övriga sociala kostnader
-5 679
Övriga personalkostnader
-1 031

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.

AVSÄTTNING
Avsättning felaktig arbetslöshetsersättning
Avsättning felaktig ersättning värderas på samma sätt som fordringar felaktig ersättning. Avsättningen består av en skuld till
staten för felaktig ersättning.

Summa

17

-25 195

-956
-14 643
-244
-1 269
-5 526
-963
-23 601

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

8 Immateriella tillgångar
4
4

Totalt

8

8

Kassaföreståndare
Kvinnor
Män

1
-

1
-

Summa

1

1

2019

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

13 113
0

13 113
0

Summa utgående ackumulerade
anskaffningsvärde

13 113

13 113

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan

-2 622
-1 311

-1 311
-1 311

Summa utgående ackumulerade
avskrivningar enligt plan

-3 933

-2 622

9 180

10 491

Utgående planenligt restvärde

4 Övriga externa kostnader
Befarade och konstaterade förluster
medlemsavgifter
Revisionsarvode
Lokalkostnader
Datakostnader
Övriga externa kostnader

-184

-1

-167
-2 065
-16 329
-8 232

-94
-2 517
-16 161
-8 483

Summa

-26 977

-27 256

-3 172

-3 724

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

2020

Immateriella tillgångar avser nytt medlemssystem, MIR.
9 Inventarier, verktyg och installationer

5 Finansiella intäkter

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning/utrangering

3 125
0
0

3 125
0
0

Summa utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

3 125

3 125

Ingående avskrivningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan

-3 062
0
-28

-3 020
0
-42

-3 090

-3 062

35

63

Anskaffningsvärde,
långfristig placering

22 000

22 000

Summa marknadsvärde 2020-12-31

24 394

23 856

Ränta återkrav felaktig arbetslöshetsersättning
Övriga ränteintäkter

63

4

0

0

Summa utgående ackumulerade
avskrivningar enligt plan

Summa

63

4

Utgående planenligt restvärde

6 Statligt bidrag till arbetslöshetsersättningen

10 Långfristiga placeringar

Statligt bidrag till
arbetslöshetsersättningen
Periodiserat statligt bidrag till
arbetslöshetsersättning
Återbetald arbetslöshetsersättning
från ersättningstagare till
Arbetsförmedlingen
Förändring värdereglering avsättning
felaktig arbetslöshetsersättning

438 309

262 243

16 722

9 332

-2 793

-2 531

2 436

1 403

Summa

454 674

270 447

11 Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning resp.
skulder arbetslöshetsersättning
Ingående periodiserade
fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning resp. skulder
arbetslöshetsersättning
Årets förändring

7 Kostnad arbetslöshetsersättning
Arbetslöshetsersättning
Periodiserad arbetslöshetsersättning
Återbetald arbetslöshetsersättning
(från ersättningstagare)
Förändring värdereglering fordran
felaktig arbetslöshetsersättning

-438 309
-16 722
2 793

-262 243
-9 332
2 531

-2 436

-1 403

Summa

-454 674

-270 447

18

21 498

12 166

16 723

9 332

Utgående periodiserade fordringar
statligt bidrag till arbetslöshetsersättning resp. skulder
arbetslöshetsersättning

38 221

21 498

Totala fordringar statligt bidrag

38 221

21 498

12 Fordringar felaktig
arbetslöshetsersättning

2020

2019

3 583
4 594
-4 937
251

3 140
3 436
-3 296
303

3 491

3 583

Ingående osäkra fordringar
Årets värdereglering

-1 169
114

-1 321
152

Utgående osäkra fordringar

-1 055

-1 169

2 436

2 414

Ingående ackumulerade fordringar
Årets tillkommande fordringar
Årets inbetalningar
Årets eftergiftsbeslut

Utgående redovisat värde

17 Övriga skulder
Källskatt arbetslöshetsersättning
Källskatt anställda
Övriga skulder

-10 386
-450
233

-4 884
-428
230

Summa skulder

-10 603

-5 082

Upplupna semesterlöner
inkl. sociala avgifter
Upplupna sociala avgifter
Särskild löneskatt
Övriga upplupna kostnader

-1 897

-1 873

-486
-391
-233

-449
-358
-1 369

Summa

-3 007

-4 049

19 Upplysning om operationella leasingavtal

Fordran statlig skatt
Övriga fordringar

10 386
272

4 884
905

Summa

10 658

5 789

Framtida leasingavgifter
Ska betalas Inom 1 år
Ska betalas Inom 1–5 år
Ska betalas senare än 5 år
Kostnadsförda leasingavgifter
Företagets operationella leasingavtal består av leasing av 1 st bil,
4 st kopieringsmaskiner, 31 st
laptop samt lokalhyra.

14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga förutbetalda leverantörskostnader, periodiseringar som
t.ex. hyra Lärarförbundet, IT-drift
SolidPark, arkivförvaltning Depona,
Hogia, Softronic

1 334

Summa förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

1 334

1 341

2 479
9 916
2 490

2 615
10 460
3 269

20 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

1 341

15 Kortfristiga placeringar

Inga
Inga

21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Anskaffningsvärde,
kortfristig placering

0

3 000

Summa marknadsvärde 2020-12-31

0

3 006

Inga väsentliga förändringar har skett efter
räkenskapsårets slut.

16 Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning
-3 583
-4 594
4 937
-251

-3 141
-4 041
3 296
303

-3 491

-3 583

Ingående avsättningar
Justering till följd av osäkra fordringar

1 169
-114

1321
-152

Utgående avsättningar

1 055

1 169

-2 436

-2 414

Utgående redovisade avsättningar

2019

18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13 Övriga fordringar

Ingående avsättningar
Årets tillkommande avsättningar
Årets betalningar
Årets eftergiftsbeslut

2020

19

Inga
Inga

Vi tar stora kliv
framåt och arbetar hela tiden
för att förbättra
servicen till våra
medlemmar.

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Lärarnas arbetslöshetskassa, org.nr 802401-2901
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lärarnas arbetslöshetskassa för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade
revisorns ansvar samt De förtroendevalda revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor
har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för
att årsredovisningen upprättas och
att den ger en rättvisande bild enligt

årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ
till att göra något 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 årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt
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eller tillsammans 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 riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än
för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 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 granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi
drar också en slutsats, med grund
i de inhämtade revisionsbevisen,
om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden 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 upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 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 planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser 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

revisionslagen 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 rättvisande bild av föreningens resultat
och ställning.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning av Lärarnas
arbetslöshetskassa för år 2020.
Vi tillstyrker att föreningsstämman
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed
i Sverige. 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 ändamålsenliga 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 uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma
om någon styrelseledamot i något
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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 revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt
god revisionssed i Sverige använder
de auktoriserade revisorerna professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på de auktoriserade revisorernas professionella bedömning och övriga valda revisorers
bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta
för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Ernst & Young AB
Jens Karlsson,
Auktoriserad revisor
Gunnel Ahlgren,
Förtroendevald revisor
Anna Söderlund,
Förtroendevald revisor
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