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2011 i korthet 

Antalet medlemmar var vid årets utgång 
641 056 vilket innebär en ökning med  
2,3 procent och betyder att vi har 14 177 fler 
medlemmar jämfört med föregående år.

Antalet medlemmar som vid något tillfälle 
fick ersättning under året var 24 443 vilket är 
3,8 (4,5) procent av antal årsmedlemmar. 

Den utbetalade ersättningen minskade 
med 15,4 procent till 1 167 mnkr jämfört med 
1 380 mnkr föregående år. 

Årets resultat var -24 mnkr. Resultatet ligger 
inom den planerade budgetramen.

”Under året har vi också 
intensifierat våra kontakter 
med bland annat politiker 
och sekreterare i socialför
säkringsutredningen. Allt i 
syfte att ge beslutsfattarna 
ett så korrekt faktaunderlag 
som möjligt. Många besöka
re uppskattar också att få se 
hur försäkringsreglerna går 
att tillämpa i praktiken.”
Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare AEA

   Medlemsökning: 

14 177
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Innehåll
Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering av  statens 
kostnader för utbetald ersättning enligt inkomstbortfalls
försäkringen. Avgiften är 33 procent av under tidigare 
månad utbetald ersättning enligt inkomstbortfallsför
säkringen. Avgiften finansieras inte via medlemsavgiften 
av den som är arbetslös i den  mening som avses i 41 a 
§ LAK. Fr.o.m. juni 2009 görs ett avdrag om 50 kr per 
ickearbetslös medlem och månad.

Direktanslutna De som är medlemmar i AEA utan att ha 
ett medlemskap i ett Sacoförbund eller Vårdförbundet.

Direktaviserade Medlemmar som får sin avgift aviserad 
av AEA. Det gäller de direktanslutna men även vissa 
av dem som är anslutna via Saco:s förbund och Vård
förbundet.

Distrikt AEA:s medlemmar är indelade i distrikt vilka 
motsvarar Saco:s medlemsförbund, Vårdförbundet och 
ett distrikt för direktanslutna medlemmar.

Finansieringsavgift Avgift för delfinansiering av statens 
kostnader för utbetald ersättning enligt inkomstbort
fallsförsäkringen. Avgiften är 131 procent av den under 
det löpande verksamhetsåret genomsnittligt utbetalade 
dagpenningen multiplicerat med antalet medlemmar per 
den sista i den månaden avgiften avser. Finansierings
avgiften och arbetslöshetsavgiften får till sammans högst 
motsvara vad AEA betalat ut i dag penning enligt in
komstbortfallsförsäkringen den  månad avgifterna avser.

Förbundsanslutna De som är medlemmar i AEA via ett 
Sacoförbund eller Vårdförbundet.

Förbundsaviserade Medlemmar som får sin avgift 
 aviserad av sitt förbund.

Förhöjd finansieringsavgift Avgift för samma ändamål 
som finansieringsavgiften. Avgiften betalas för varje 
medlem i AEA som inte var arbetslös i den mening som 
avses i 41 a § LAK under kalendermånaden. Förhöjd 
 finansieringsavgift ersattes från och med den 1 juli 2008 
av arbetslöshetsavgiften.

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är en 
statlig myndighet som utövar tillsyn över bl. a. arbetslös
hetskassorna och utfärdar föreskrifter.

SO Arbetslöshetskassornas samorganisation, är arbets
löshetskassornas intresseorganisation och samordnar 
övergripande försäkrings och datafrågor, anordnar 
utbildningar m.m. 
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AEA årsredovisning 2011Kassaföreståndaren har ordet

”Vi har i dryga tio 
år mätt medlem-
marnas nöjdhet, 
och 2011 har det 
bästa resultatet 
hittills.”

Katarina	Bengtson	Ekström

2011 har vi ägnat åt att ytterligare utveckla och 
förbättra vår service. Den omorganisation som 
genomfördes 2010 har vi kunnat följa under ett 
sammanhållet verksamhetsår och, glädjande nog, 
kunnat konstatera att den har kommit på plats på 
ett bra sätt. 



AEA årsredovisning 2011
5

Kassaföreståndaren har ordet

Att kansliets arbete håller hög kvalitet får vi bland annat 
kvitto på genom de regelbundna medlemsundersökningar 
som genomförs varje månad. Vi har i dryga tio år mätt 
medlemmarnas nöjdhet, och 2011 har det bästa resultatet 
hittills. De två delar där nöjdheten ökat mest är tillgäng
ligheten som får ett genomsnittligt betyg på 8,4 av 10 
möjliga och bemötandet som får fantastiska 8,7 av 10 
möjliga. Det är ingen slump att dessa områden har 
förbättrat sina resultat. 

Vi har under 2011 infört coachning av personalen med 
inriktning på medlemskommunikationen och genomför 
nu för andra gången ett klarspråksprojekt för att utveckla 
skrivandet. Allt för att våra kontakter med medlemmarna 
ska bli än bättre eftersom vi är övertygade om att bra med
lemskommunikation inte bara leder till nöjda medlemmar 
utan också till snabbare och smidigare handläggning.

Under det år vi lagt bakom oss har arbetslösheten varit 
låg, ca 1,5 procent, och för första gången på många år 
skedde inga förändringar i försäkringens regelverk. Inga 
större tekniska förändringar har heller skett. 

2011 har vi infört ett system och en metod för systema
tisk kontroll av kvaliteten i vår handläggning med syfte 
att säkerställa att vi fattar rätt beslut och betalar ut rätt 
ersättning. Genom granskningen har vi kunnat konstatera 
att kontrollen fungerar och att vi har den höga kvalitet i 
handläggningen som vi eftersträvar. 

Inspirerade av vår debut i Almedalen sommaren 2010 
ordnade vi två seminarier sommaren 2011. Vid det första 
seminariet presenterade vi den aktuella arbetslöshetssta
tistiken från vår arbetslöshetsrapport och fick höra Sandro 
Scocco prata kring arbetslöshetsförsäkringen ur ett natio
nalekonomiskt perspektiv. 

Det andra seminariet inleddes av en debatt mellan  
Tomas Tobé, ordförande i riksdagens arbetsmarknads
utskott (M), och Ylva Johansson, ledamot i arbetsmark
nadsutskottet (S).   

Därefter följde en paneldebatt under rubriken ”Vem har 
ansvaret för ungdomars arbetslöshet? Politikerna, utbild
ningsväsendet, Arbetsförmedlingen, arbetsgivarna eller 
ungdomarna själva. Båda seminarierna var välbesökta  
och väckte stort intresse.

Under året har vi också intensifierat våra kontakter med 
bland annat politiker och sekreterare i socialförsäkringsut
redningen. Allt i syfte att ge beslutsfattarna ett så korrekt 
faktaunderlag som möjligt. Många besökare uppskattar 
också att få se hur försäkringsreglerna går att tillämpa  
i praktiken. 

Året avslutades med en riktad insats mot våra medlemmar 
på Saab. Vi hade experter på plats för information före 
konkursen. Efter konkursbeslutet fanns vi på plats tillsam
mans med bland annat Sveriges Ingenjörer och Arbetsför
medlingen. Hur många av våra medlemmar som kommer 
att ansöka om ersättning vet vi inte men vi står beredda 
för att ge god och snabb service i en svår situation. 

I skrivande stund är osäkerheten stor för hur arbetsmark
naden 2012 kommer att utvecklas för våra medlemmar. 
Men vi bär med oss en mental beredskap för att arbetslös
heten kan komma att öka rejält, och vi är beredda på att 
arbeta snabbt och serviceinriktat – allt för medlemmarnas 
trygghet.

Katarina Bengtson Ekström

Kassaföreståndaren har ordet
Året som gått – en tillbakablick på 2011

8,7
Genomsnittligt betyg 

på bemötande med 

fantastiska 8,7 av 10 

möjliga. 

Medlemsundersökning 2011
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640 000
Medlemsantalet i AEA 2011 var drygt

Detta är AEA
Trygghet för alla akademiker

Akademikernas akassa ska vara den självklara akassan 
för alla akademiker som är yrkesverksamma i Sverige. 
Vi ger trygghet i situationer av arbetslöshet eller risk för 
arbetslöshet. Det är viktigt för oss att våra medlemmar är 
nöjda med vår service och att vi har en rättssäker hante
ring av de ansökningar vi får in.

AEA största kassan med 640 000 medlemmar

Vi är Sveriges i särklass största akassa och vid utgången 
av 2011 hade vi cirka 640 000 medlemmar. För att få 
vara med i Akademikernas akassa krävs, förutom ar
bete, att man är akademiker. Vi räknar den som har 180 
högskolepoäng eller mer som akademiker (120 poäng för 
dem som studerade före 2007). 

Villkoren tas av riksdagen

Villkoren för akassornas verksamhet bestäms av lagen 
(1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) och försäk
ringsbestämmelserna återfinns i lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring (ALF). Inspektionen för arbetslös
hetsersättningen, IAF, har till uppgift att kontrollera att 
akassorna följer reglerna.

AEA grundades på initiativ av Saco

Verksamheten startade 1970 på initiativ av Sveriges 
akademikers centralorganisation, Saco. 2011 hade Saco 
23 förbund vilkas arbetande medlemmar har möjlighet 
att vara med i AEA. Till det kommer Vårdförbundet vars 
medlemmar också erbjuds medlemskap i AEA och alla di
rektanslutna medlemmar som antingen valt att vara med 
endast i akassan eller som är med i fackförbund som AEA 
inte har något upprättat samarbete med. Både anställda 
och företagare kan vara medlemmar i vår akassa.

Medlemmarna är indelade i distrikt delvis utifrån vilket 
fackförbund de är med i. Distrikten fungerar som valkret
sar som utser ombud till AEA:s föreningsstämma. Distrik
ten motsvarar de fackförbund som AEA enligt stadgarna 
samarbetar med. Till det kommer ett distrikt för de direkt
anslutna medlemmarna. De utgör ungefär en fjärdedel av 
det totala medlemsantalet.

Stämma, styrelse och arbetsutskott följer och styr

Föreningsstämman är AEA:s högsta beslutande organ 
och sammanträder en gång per år. Styrelsen följer och 
fattar bland annat beslut om akassans ekonomi, vissa 
förvaltningsärenden och utser dessutom ett arbetsutskott. 
 Arbetsutskottet fattar beslut i särskilda förvaltnings
ärenden och lämnar yttranden till domstolar och myndig
heter på styrelsens ansvar.

En organisation för effektiv service och hög kvalitet

AEA följer noga medlemmarnas och omvärldens krav och 
förväntningar på akassorna och lägger stor vikt vid för
bättringsarbete. Vi anstränger oss för att utveckla arbets
metoder och teknikstöd som effektiviserar verksamheten 
med avsikt att öka nöjdheten hos våra arbetslösa såväl 
som arbetande medlemmar.

AEA:s kansli är organiserat för att ge medlemmarna god 
service med korta handläggningstider till en låg kostnad. 
AEA har cirka 130 anställda som alla arbetar i moderna 
lokaler i centrala Stockholm. Kansliets arbete leds av kas
saföreståndaren som har stöd av en ledningsgrupp bestå
ende av avdelningschefer. De olika avdelningarna är;

Medlemsavdelningen: behandlar och beslutar om 
inträden och utträden i AEA.

Försäkringsavdelningen: behandlar och beslutar om rätt 
till arbetslöshetsersättning

Försäkringsjuridiska avdelningen: handlägger ompröv
ningsärenden och utlandsärenden samt lämnar yttranden 
i arbetslöshets och medlemsärenden.

Tre stödavdelningar; administrativa, informations och 
personalavdelningen, dessa ansvarar för ekonomi, IT och 
intern service, information och personaladministration.
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Organisationsplan

KASSAFÖRESTÅNDARE

Kvalitetssamordnare

Medlemsavdelning

Försäkringsavdelning

Försäkringsjuridisk
avdelning

Administrativ avdelning

Informationsavdelning

Personalavdelning

Handläggarenhet 1 Handläggarenhet 2 Handläggarenhet 3 Informatörsenhet

Organisationsplan AEA
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Ledningsgruppen. 
Överst från vänster: Katarina Bengtson Ekström, Svea Lindgren, Agneta Ekenberg, Tomas Eriksson, 
Anne Majonen, Suzanne Klaiber, Annika Stenberg och Christer Hermelin.
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Styrelsen för Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, 
AEA, org.nr – 802005-4691, avger härmed årsredovisning 
för 2011.

Väsentliga händelser 2011

AEA möter politiker

Regeringen tillsatte våren 2010 en parlamentarisk kom
mitté med uppgift att utreda politiskt breda lösningar för 
hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Kom
mitténs arbete ska slutredovisas senast den 15  maj 2013.

Eftersom kommitténs arbete har avgörande betydelse för 
AEA:s medlemmar och medarbetare har vi valt att aktivt 
arbeta mot kommittén. AEA erbjuder stöd till tjänstemän 
och politiker i form av utbildning i försäkringsbestämmel
ser, rutiner och arbetssätt och diskussioner och exempel 
utifrån våra konkreta erfarenheter.

AEA ser stora vinster med vårt engagemang. Genom att 
erbjuda relevant och korrekt kunskap och statistik bidrar 
vi till väl underbyggda politiska förslag och beslut. Vi är 
inget särintresse och har därför inga andra synpunkter på 
politikernas arbete annat än sådana som tar sikte på effek
tivitet, rättssäkerhet och förutsägbarhet. Under året har vi 
haft ett tjugotal kontakter med riksdagsmän, politiker och 
tjänstemän på parti, riksdags och regeringskanslierna. 

Granskningar av IAF

Under 2011 har IAF genomfört ett antal kartläggningar 
och granskningar som berört AEA. Bl.a. har AEA besva
rat frågor om hur vi arbetar med att förhindra felaktiga 
utbetalningar. Detta har varit en fördjupad del av IAF:s 
analys av kassornas arbete med intern styrning och 
kontroll. Vidare har IAF genomfört ärendegranskningar 
vid två tillfällen i slutet av året. Den första granskningen 
rörde företagarärenden medan den andra gällde hur AEA 
gjort utredningar och bedömningar i ärenden där den 
ersättningssökande har sagt upp sig. Resultatet av dessa 
granskningar väntas under början av 2012.

Metod för internkontroll fastställd

Sveriges akassor betalade 2011 ut drygt 13 miljarder i 
arbetslöshetsersättning. Vi anser att det är avgörande för 
förtroendet för arbetslöshetsförsäkringen att det finns en 
noggrann kontroll av beslut och utbetalningar eftersom 

arbetslöshetsersättningen fullt ut finansieras av stats
bidrag. Därför välkomnade AEA Inspektionen för arbets
löshetsförsäkringens, IAF,  initiativ när det gäller att ta 
fram regler för systematisk internkontroll. Under 2011 tog 
AEA fram en modell för ärendegranskning som testades. 
Testet utföll så väl att modellen infördes i vår ordinarie 
verksamhet. Ärendegranskningen har visat att den ger  
oss underlag för att bedöma kvaliteten i våra fattade 
beslut. Den har också visat att kvaliteten i de fattade 
 besluten är hög. Ärendegranskningen är en viktig del i 
vårt över gripande arbete med intern styrning och kontroll.

Bemötande och service i fokus

AEA har som mål att våra medlemmar ska vara nöjda med 
den service vi ger. Avgörande för hur nöjda våra medlem
mar är beror på våra handläggningstider och det muntliga 
och skriftliga bemötandet. För att ytterligare förbättra och 
utveckla medlemskommunikationen har vi infört en per
manent organisation där alla medarbetare blir coachade 
individuellt och i grupp på de medlemssamtal man har. 
Förutom på tonen i samtalen tar coachningen sikte på ett 
aktivt bemötande, faktainsamling, informationsgivande 
och hur samtalen avslutas. Vi har också fortsatt att arbeta 
med utvecklingen av vår skriftliga kommunikation. Att vår 
information och våra beslut är korrekt formulerade och 
enkla att förstå är inte bara en fråga om service, vi anser 
att det i allra högsta grad handlar om rättssäkerhet. För att 
våra medlemmar ska få den ersättning som de har rätt till 
måste de ha möjlighet att ta del av instruktioner och regler 
och kunna förstå konsekvenserna av det ena eller andra 
sättet att handla på. Därför har alla medarbetare fått delta 
i både teoretisk och praktisk klarspråksutbildning i hur 
man skriver tydligare och mer målgruppsanpassat.

AEA:s medarbetare nöjdare

Medarbetarna på AEA är mycket nöjda med sin arbets
plats. Det visar resultaten i den medarbetarenkät som 
kansliet genomförde 2011. Den totala nöjdheten är 7,8  
på en tiogradig skala, i mätningen 2010 var nöjdheten 
7,4. Undersökningen ger oss också ett ledarskapsindex 
som visar hur nöjda medarbetarna är med sina chefer, 
även här har vi fått ett förbättrat resultat. 2011 var ledar
skapsindex 7,9 mot 7,3 2010. 

AEA:s medlemmar ännu nöjdare 

Resultatet för 2011 är det bästa vi fått sedan vi började 

Förvaltningsberättelse
 (föregående års uppgifter inom parentes)



Förvaltningsberättelse
10

AEA årsredovisning 2011

mäta, hur nöjda våra medlemmar är med vårt arbete, för 
drygt 10 år sedan. Kassan fick makalösa 8,4 av 10 möjliga 
när det gäller förtroende och 8,0 i total nöjdhet. Två om
råden är extra viktiga för den totala nöjdheten och det är 
handläggningstidens längd och upplevelsen av hur lätt det 
är att ansöka om akassa. När det gäller handläggnings
tiden så finns det mycket att vinna på att hitta arbetssätt 
som hjälper oss att arbeta effektivare. Därför känns det 
helt rätt att vi valt att ha extra fokus på att arbeta med 
just handläggningstiderna i år. 

Medlemsutveckling

I likhet med de tre senaste åren så har medlemsantalet  
i AEA ökat under 2011 och netto kan vi se en ökning på  
14 180 (18 758) nya medlemmar.

Under året har det tillkommit 32 987 (43 117) nya 
medlemmar och 18 807 (17 059) medlemmar har valt att 
lämna akassan. Trenden vi har sett de senaste åren, att 
det är kvinnor som är i majoritet bland våra nya medlem
mar, fortsätter även detta år. 

När vi summerar året så har vårt medlemsantal vuxit till 
641 056 (626 879) medlemmar och vi har således 14 177 
fler akademiker försäkrade i AEA den sista december 2011 
jämfört med samma tid föregående år. 

Av AEA:s medlemmar är 58,4 (58,2) procent kvinnor och 
41,6 (41,8) procent män.

AEA:s andel av det totala medlemsantalet i samtliga 
arbetslöshetskassor har fortsatt att stiga och uppgår nu 
till 18,9 (18,6) procent. Av de 18 807 medlemmar som 
lämnade AEA under förra året uteslöts 34 (37) medlem

mar och 2 692 (1 950) utträdde på grund av bristande 
betalning.

Den största gruppen av våra medlemmar är i åldern 3544 
år. Under 2011 var merparten av våra nya medlemmar 
under 35 år, de står för 68 (63) procent av ökningen. När 
det gäller utträden så står åldersgruppen över 60 år för 58 
(60) procent av utträdena.

Det är glädjande att se att alltfler av medlemmarna väljer 
att betala avgiften via autogiro eller efaktura. Dessa 
betalningssätt minimerar risken för medlemmarna att av 
rent förbiseende missa att betala sin medlemsavgift. Sam
tidigt är dessa betalningssätt både kostnadseffektiva och 
miljömässigt positiva.

Arbetslösheten

Den neråtgående trenden i arbetslösheten som påbörjades 
under våren 2010 fortsatte under 2011. Detta ledde till 
att 24 443 medlemmar fick ersättning någon gång under 
2011, vilket kan jämföras med 28 431 året innan. 

Arbetslösheten i form av antal ersättningsfall genom antal 
årsmedlemmar hamnade på låga 3,8 procent (4,5). Så låg 
har andelen ersättningsfall bland AEA:s medlemmar bara 
varit vid ett tillfälle tidigare på 2000talet, det var 2008 
och innan dess 1991. 

Den procentuella arbetslösheten för AEA:s medlemmar 
under 2011 rörde sig mellan 1,3 – 1,4 procent. I genom
snitt fick 8 762 (10 160) medlemmar per månad ersätt
ning från AEA 2011 medan 5 083 (5 642) fick aktivitets
stöd. Både antalet personer som fick ersättning från AEA 
och antalet personer med aktivitetsstöd minskade jämfört 
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med tidigare år. Aktivitetsstödet utbetalas av Försäkrings
kassan utifrån AEA:s beräkningar av ersättningsrätten. 

Tack vare att arbetslösheten har minskat för våra medlem
mar så har vi haft möjligheten att hålla korta handlägg
ningstider, vilket mäts från ärendets ankomstdatum till 
dess att handläggningen har påbörjats, på AEA. 

Som en naturlig följd av lägre arbetslöshet så har även 
vår utbetalade arbetslöshetsersättningen minskat under 
året med 15,4 procent till 1 167 mnkr, jämfört med 1 380 
mnkr 2010. Våra ersättningstagare fick i snitt ersättning 
76 (77) dagar och den genomsnittliga dagpenningen låg 
kvar på 647 kr för 2011. 

Totalt sett så minskade de samlade akassornas utbetal
ningar med nästan 25 procent från föregående år. AEA 
var den fjärde största utbetalande akassan och svarade 
för 8,9 (7,9) procent av samtliga akassors utbetalande 
ersättning.

Finansieringsgrad

Finansieringssystemet för arbetslöshetsförsäkringen har 
ändrats vid ett flertal tillfällen de senaste åren men har 
sen förra året varit oförändrat. Det nu gällande regel
verket innehåller två statliga avgifter för akassorna, dels 
en finansieringsavgift, dels en arbetslöshetsavgift. Sedan 
juni 2009 finns det en rabatt på arbetslöshetsavgiften med 
50 kronor per ickearbetslös medlem och månad. För AEA 
innebär det en total reduktion av arbetslöshets avgiften 
med ca 379 (370) mnkr för 2011. Förutom att vårt 
resultat hade blivit 379 mnkr sämre så hade finansierings
graden istället för 48 procent varit 80 procent.

Väsentliga domar

Av Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden från 2011 
är det framför alla tre domar som är av vikt för arbets
löshetskassornas fortsatta rättstillämpning. I ett mål om 
återbetalningsskyldighet fastställde Högsta förvaltnings
domstolen att en återkallad pension ska betraktas som 
tillerkänd och därmed samordnas med arbetslöshetser
sättningen även för tid efter återkallandet. 

Vidare har domstolen tydliggjort vad som kan vara 
 särskilda skäl för frånkännande i stället för uteslutning. 
Om medlemmen själv rättar sina felaktiga uppgifter innan 
kassan har börjat utreda felaktigheten kan det utgöra 
särskilda skäl för frånkännande. 

Slutligen har Högsta förvaltningsdomstolen klargjort be
visbördan för återbetalningsskyldighet enligt 68 a § ALF 
när en medlem har fått skadestånd från en arbetsgivare 
som skulle kunna motsvara lön.  

Ekonomi och administration

För 2011 budgeterade vi ett underskott om 83 mnkr 
medan utfallet blev 24 mnkr. Anledningen till det bättre 
utfallet kan främst förklaras i att arbetslösheten höll en 
fortsatt väldigt låg nivå under året. På årsbasis ligger ut
betald ersättning ca 14% lägre än budget. Detta resulterar 
i att de avgifter AEA betalar till staten inte blev så höga 
som budgeterat.

Jämfört med 2010 så har våra administrationskostnader 
ökat med knappt 3 procent till 147 mnkr (143), vilket 
dock var 13 mnkr mindre är budgeterat. Den främsta 
anledningen är det förhållandevis lugna arbetsläget på 
kansliet. Vi har många volymrelaterade kostnader som 

 Antal arbetslösa      Andel arbetslösa (procent)
 

Arbetslöshet 1990-2011
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Diagrammet visar hur arbetslösheten har utvecklats under tiden 1990 till 2011. Antal arbetslösa uttrycks i antal 
medlemmar per år som har fått ersättning. Andelen arbetslösa uttrycks i procent i antalet arbetslösa i relation till 
antalet årsmedlemmar.
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finansieringsavgift och administration de senaste 
fem åren.
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hållits nere på grund av lägre kostnader för administra
tion av försäkringen (såsom utbetalningar, utdata, telefoni 
etc). Även personalkostnaderna har blivit lägre främst till 
följd av att de eventuella nyrekryteringar som budgeterats 
för ej har behövt förverkligas.

Våra finansiella intäkter hamnade på ett underskott på  
ca 5 mnkr, vilket är 12 mnkr sämre än budgeterat. Fram
förallt är det AEA:s kapitalplaceringar som i likhet med 
övriga börsen sjunkit i värde.

I och med 2011 års resultat uppgår det egna kapitalet 
till 255 mnkr vilket fortfarande är högre än styrelsens 
bedömning om nivån på kapitalbehovet för AEA. För 2012 
beräknas ett underskott om ca 60 mnkr vilket gör att 
det egna kapitalet kommer att närmar sig den bedömda 
behovsnivån på ungefär 150 mnkr.

Personal och utbildning

Under 2011 var sjukfrånvaron hos AEA:s personal 3,6% 
(4,2). Satsningen på hälsofrämjande aktiviteter och andra 
förebyggande åtgärder, såsom motionsbidrag, kontorsmas
sage och ergonomiska arbetsredskap är sedan länge en 
självklarhet för AEA i syfte att främja en god arbetsmiljö. 
De stora utbildningsinsatserna under året har varit indi
viduell telefoncoachning samt en vidareutveckling av vår 
”Klarspråksutbildning”. Vi har också satsat på att utbilda 
all handläggande personal i förvaltningsrätt samt gjort en 
generell uppdatering och genomgång av försäkringsfrågor.

Föreningsstämma 2011

AEA höll ordinarie föreningsstämma den 13 juni 2011  
i Stockholm. På stämman deltog 28 ombud. Närvarande 
var även styrelseledamöter och suppleanter, revisorer 
samt anställda vid AEA:s kansli. Anna Ekström avtackades 
efter 10 år som AEA:s ordförande.

Väsentliga beslut

Stämman beslutade liksom tidigare år att bemyndiga 
 styrelsen att fastställa budget och medlemsavgifter för 
2012 under hösten 2011. Dessutom beslutade stämman 
att bemyndiga  styrelsen att justera medlemsavgiften 
under året om det bedöms nödvändigt. 

Val av styrelse och revisorer

Till styrelseledamöter med mandattid t.o.m. förenings
stämman 2013 omvaldes Lars Holmblad, och Per Lander 
samt nyval av Cecilia Herm. Till suppleanter för samma 
mandattid omvaldes Lars Hallenberg (suppleant för Per 
Lander) samt nyval av Ossian Wennström (suppleant för 
SACO:s ordförande). Till styrelsesuppleant med mandat

tid fr.o.m. den 1 februari 2012 t.o.m. föreningsstämman 
2012 gjordes fyllnadsval av Birgitta Rydell.

Till auktoriserad revisor med mandattid t.o.m. förenings
stämman 2012 omvaldes Sverker Rytterstedt, PWC. Till 
förtroendevald revisor nyvaldes AnnCharlotte Juliusson, 
Sacoförbundet Trafik och Järnväg, för samma period. Till 
suppleant för revisorerna omvaldes Sune Johnson, PWC 
(auktoriserad revisor) och nyval av Erik Palmqvist, Natur
vetareförbundet (suppleant för AnnCharlotte Juliusson).

 

Framtid

Vi planerar och arbetar för en fortsatt god medlemstill
strömning även under 2012. Arbetet med fokus på service 
och kvalitet i såväl handläggning som medlemskontakter 
fortsätter så att medlemmar och andra intressenter ska 
känna ett stort förtroende för vår verksamhet.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat tillförs det egna 
 kapitalet enligt nedan.

 tkr

Eget kapital vid räkenskapsårets början  280 036

Årets resultat  24 478

Eget kapital 255 558

Förvaltningsberättelse
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Förvaltningsberättelse
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 Fem år i sammandrag
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  2007 2008 2009 2010 2011

RESULTATRÄKNING (TKR)
			Medlemsavgifter	 1	572	746 1	065	085 816	205 666	799 686	380

			Statsbidrag 1	297	128 1	000	259 1	326	795 1	380	277 1	167	062

			Övriga	intäkter 83 170 132 123 373

Summa intäkter 2 869 957 2 065 514 2 143 132 2 047 199 1 853 815

			Försäkringskostnader -2	583	605 -1	904	670 -2	055	177 -1	989	407 -1	726	351

			Administrationskostnader	 -108	364 -126	839 -139	559 -143	210 -146	913

Resultat före finansiella poster 177 988 34 005 -51 604 -85 418 -19 449

			Finansiella	poster 8	843 10	844 15	783 28	386 -5	029

Årets resultat 186 831 44 849 -35 821 -57 032 -24 478

Medelantal anställda 103 111 118 128 133

BALANSRÄKNING (TKR)
Anläggningstillgångar 111	707 132	179 145	081 40	829 170	676

Omsättningstillgångar 430	936 347	291 313	715 345	414 191	324

Eget	kapital 315	344 372	292 337	068 280	036 255	558

Skulder 227	299 106	581 121	728 106	207 106	442

Balansomslutning 542 643 479 470 458 796 386 243 362 000

NYCKELTAL, MEDLEM

Förbundsaviserade,	män* 145	969 147	250 151	563 153	427 153	607

Förbundsaviserade,	kvinnor* 162	149 166	014 173	643 178	978 181	387

Förbundsaviserade, totalt* 308 118 313 264 325 206 332 405 334 994

Direktaviserade,	män* 94	685 98	831 104	615 108	803 113	363

Direktaviserade,	kvinnor* 161	108 167	715 178	306 185	671 192	699

Direktaviserade, totalt* 255 793 266 546 282 921 294 474 306 062

Totalt antal medlemmar* 563 911 579 810 608 127 626 879 641 056

Antal	årsmedlemmar 570	926 570	912 596	429 618	443 635	076

Årsavgift	förbundsaviserade 2	820 1	880 1	280 1	080 1	080

Årsavgift	direktaviserade 2	820 1	880 1	280 1	080 1	080

Årsavgift	arbetslösa	medlemmar 1	080 1	080 1	080 1	080 1	080

NYCKELTAL, ARBETSLÖSHET

Antal	ersättningsdagar 2	080	475 1	609	666 2	113	101 2	203	088 1	867	499

Antal	ersättningstagare 26	826 22	276 26	217 28	431 24	443

Ersättningsdagar/ersättningstagare 78 72 81 77 76

Ersättningsdagar/årsmedlem 3,6 2,8 3,5 3,6 2,9

Utbetald	ersättning	(mnkr) 1	309 1	000 1	326 1	380 1	167

Genomsnittlig	dagpenning	(kr) 643 636 645 647 647

Högsta	dagpenning	(kr) 680 680 680 680 680

Antal	omprövningar 1	411 1	410 1	245 1	320 1	261

			vidhållna	beslut 807 888 661 653 680
			ändrade	beslut 530 507 538 562 533

			övrigt** 72 15 46 105 48

Antal	överklaganden 122 105 112 118 125

			bestridda 109 84 89 106 100

			tillstyrkta 6 4 4 6 11

			övrigt*** 7 17 19 6 14

Antal	underrättelser**** 377 211 138 168 198

			sanktion***** 270 176 114 136 162

			tillerkänd	ersättning 107 35 24 32 36

*									Avser	antal	medlemmar	per	den	31	december.

**							Begäran	om	omprövning	har	återtagits,	avförts,	föranlett	rättelse	eller	var	ej	behandlad	vid	årsskiftet.

***					Överklagandet	har	återtagits,	avförts	eller	var	ej	behandlat	vid	årsskiftet.

****			Här	redovisas	endast	underrättelser	som	rör	medlemmar	som	gör	anspråk	på	ersättning	från	AEA. 			

*****	Ärenden	där	beslut	har	fattats	om	nedsättning,	avstängning	eller	avslag.
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Resultaträkning
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Not nr 2011 2010

tkr tkr
INTÄKTER
			Medlemsavgifter	 1 686	380 666	799

			Statligt	bidrag	till	arbetslöshetsersättning 2 1	167	062 1	380	277

			Annat	statligt	bidrag 0 0

			Övriga	intäkter   373 123

Summa intäkter 1 853 815 2 047 199

FÖRSÄKRINGSKOSTNADER
			Utbetald	arbetslöshetsersättning 3 -1	167	062 -1	380	277

			Utbetald	ej	statsbidragsberättigad	arbetslöshetsersättning -9 -1

			Finansieringsavgift -539	047 -525	149

			Förhöjd	finansieringsavgift 0 0

			Arbetslöshetsavgift -20	233 -83	980

Summa försäkringskostnader -1 726 351 -1 989 407

Resultat före administrationskostnader   127 464 57 792

ADMINISTRATIONSKOSTNADER
			Personalkostnader 4 -75	890 -76	790

			Övriga	externa	kostnader 5 -68	593 -64	758

			Avskrivningar	enligt	plan 8 -2	430 -1	662

Summa administrationskostnader -146 913 -143 210

Resultat före finansiella poster   -19 449 -85 419

FINANSIELLA POSTER
Finansiella	intäkter	från	anläggningstillgångar 6 -8	151 26	829

Övriga	finansiella	intäkter 6 3	129 1	559

Finansiella	kostnader 7 -7 -2

Summa finansiella poster -5 029 28 386

ÅRETS RESULTAT   -24 478 -57 032
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Balansräkning
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Not	nr 2011-12-31 2010-12-31

tkr tkr
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

MATERIELLA	ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 8

Förbättringsutgifter	på	annans	fastighet 7	069 6	499

Inventarier 5	896 5	540

FINANSIELLA	ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andra	långfristiga	värdepappersinnehav 9 157	711 28	790

Summa anläggningstillgångar 170 676 40 829

Omsättningstillgångar

FORDRINGAR

			Fordringar	statsbidrag 27	978 29	363

			Fordringar	felaktig	arbetslöshetsersättning 10 8	956 7	427

			Fordringar	ränta	återkrav	felaktig	arbetslöshetsersättning

			Fordringar	medlemsavgift 1	416 397

			Fordringar	närliggande	organisationer 11 30	259 30	016

			Övriga	fordringar 705 149

			Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter 12 4	353 4	867

KASSA	OCH	BANK 117	657 273	195

Summa omsättningstillgångar 191 324 345 414

SUMMA TILLGÅNGAR   362 000 386 243

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

			Eget	kapital	vid	räkenskapsårets	början 280	036 337	068

			Årets	resultat   -24	478 -57	032

Summa eget kapital 255 558 280 036

Skulder

			Skulder	till	Arbetsförmedlingen	och	IAF 13 58	843 58	514

			Skulder	till	närliggande	organisationer 2	642 2	756

			Leverantörsskulder 4	685 5	304

			Övriga	skulder 14 31	588 33	071

			Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 15 8	684 6	562

Summa skulder 106 442 106 207

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   362 000 386 243

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga
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Noter till resultat- och balansräkningar
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Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings och värderingsprinciper över
ensstämmer med lagen (1997:238) om arbetslöshetskas
sor, IAF:s föreskrifter och årsredovisningslagen i tillämp
liga delar. Statsbidrag och utbetald arbetslöshetsersättning 
redovisas enligt kontantprincipen (se förklaring nedan).

Om inget annat framgår är principerna oförändrade i 
jämförelse med föregående år.

Fordringar
Fordran på medlemmar, för medlemsavgifter, den förhöjda 
finansieringsavgiften respektive arbetslöshetsavgiften, 
redovisas till det belopp som beräknas bli betalt.

Fordringar felaktig ersättning redovisas i nominella vär
den, enligt IAF:s föreskrift 2010:8.

Övriga fordringar upptas till det belopp, som efter indivi
duell bedömning beräknas bli betalt. 

Statsbidrag och utbetald arbetslöshetsersättning
Posterna redovisas med hänsyn till god redovisnings
sed och nuvarande föreskrift där bilagan till föreskriften 
säger att utbetald arbetslöshetsersättning skall redovisas i 
resultaträkningen. Därav redovisas kostnaden för arbets
löshetsersättningen när utbetalning sker. Motsvarande re
dovisning har använts vid redovisning av statsbidrag och 
avgifter relaterade till utbetald arbetslöshetsersättning.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt 
över bedömd ekonomisk livslängd. Linjär avskrivning 
används för samtliga typer av materiella anläggningstill
gångar. Följande avskrivningsprinciper tillämpas:

Persondatorutrustning och programvara direktavskrivs 
• Datorutrustning (annan än ovan) 3 år 
• Kontorsmaskiner 5 år 
• Möbler m.m 7 år 
• Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år

Persondatorerna kostnadsförs direkt och påverkar inte 
anskaffningsvärdet av anläggningstillgångarna.

Förbättringsutgifter på annans fastighet har en längre 
avskrivningsperiod än vad vårt nuvarande hyreskontrakt 
löper på, då vi har för avsikt att nyttja våra nuvarande 
lokaler under längre tid än så.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, 
d.v.s. leasingavgifterna kostnadsförs löpande. Leasing 
tillämpas för vissa kontorsmaskiner, såsom kopiatorer, 
 kaffemaskiner m.m.

Långfristiga värdepappersinnehav
Värdering av värdepapper har gjorts till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen. 
Innehav av värdepapper värderas post för post. 

Not 1		MEDLEMSAVGIFTER

tkr 2011 2010

Grundavgift 686	353 666	754

Arbetslöshetsavgift 27 45

SUMMA 686 380 666 799

Not 2  STATLIGT	BIDRAG	TILL	ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

tkr 2011 2010

Statligt	bidrag	till	arbetslös-
hetsersättning

1	171	391 1	384	987

Återbetald	arbetslöshetsersättning	(till	
Arbetsförmedlingen)

-4	329 -4	710

SUMMA 1 167 062 1 380 277

Not 3		UTBETALD	ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

tkr 2011 2010

Utbetald	arbetslöshetsersättning -1	171	391 -1	384	987
Återbetald	arbetslöshetsersättning	(från	
ersättningstagare)

4	329 4	710

SUMMA -1 167 062 -1 380 277
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Not 4  MEDELANTAL	ANSTÄLLDA

tkr 2011 2010

Kvinnor 96 90

Män 37 38

133 128

Sjukfrånvaro

Total	sjukfrånvaro 3,6% 4,2%

Sjukfrånvaro	för	kvinnor 3,7% 3,9%

			varav	långtidssjukfrånvaro - 0,3%

Sjukfrånvaro	för	män 3,3% 4,9%

			varav	långtidssjukfrånvaro 0,7% 0,7%

PERSONALKOSTNADER
Löner,	andra	ersättningar	och		
sociala	avgifter
Löner	och	andra	ersättningar,	styrelse	och	
kassaföreståndare

2	258 2	071

Löner	och	andra	ersättningar,	övriga	
anställda

46	329 47	008

Sociala	avgifter	enligt	lag	och	avtal 16	265 16	207
Pensionskostnader,	kassaföreståndare 662 809

Pensionskostnader,	övriga	anställda 5	561 5	414

Övriga	personalkostnader 3	109 3	263

Utbildning 1	706 2	017

SUMMA 75 890 76 790

Till	styrelsen	utbetaldes	2011	ett	sammanlagt	arvode	på	300	170	kr		
(293	723	kr),	varav	22	000	(21	500	kr)	till	ordföranden.	Till	ordinarie	
kassaföreståndaren	utbetalades	sammanlagt	1	150	792	kr	(1	121	132	kr)	
i	lön.	

Pensionsåldern	för	ordinarie	kassaföreståndaren	är	65	år.	Vid	
uppsägning	från	ordinarie	kassaföreståndaren	eller	AEA	tillämpas	en	
uppsägningstid	på	3	månader.	Vid	uppsägning	från	AEA	utgår	därutöver	
avgångsvederlag	motsvarande	15	månadslöner	med	full	avräkning	mot	
annan	förvärvsinkomst.

Könsfördelning AEA:s ledning 2011
Andel	

män
Andel	

kvinnor

Styrelseledamöter 38% 62%

Ledningsgrupp 25% 75%

Not 5		ÖVRIGA	EXTERNA	KOSTNADER

tkr 2011 2010

Lokalkostnader 10	766 10	720

Kontorsomkostnader 2	587 2	121

Datakostnader 18	956 18	786

Information 5	848 5	845

Tele-	och	portokostnader 4	522 4	881

Externa	tjänster 10	193 8	807

Ersättning	till	revisorerna:

			förtroendevalda	revisorer 10 10

			auktoriserade	revisorer 220 235

Medlemsavgift	till	SO 3	134 2	280

Ersättning	till	förbunden 10	092 10	132

Övriga	kostnader 2	265 940

SUMMA 68 593 64 758

Revisorerna	har	inte	anlitats	för	andra	uppdrag	än	revisionsuppdraget.

Not 6		FINANSIELLA	INTÄKTER

tkr 2011 2010

Finansiella	anläggningstillgångar

Utdelning 2	245 2	636

Räntefondsavkastning 0 550

Resultat	från	avyttringar -3	357 22	544

Återföring/nedskrivning	av	aktiefonder -7	039 1	099

-8 151 26 829

Ränteintäkter
Ränta	på	återkrav	felaktig	arbetslöshetser-
sättning 44 17

Övriga	ränteintäkter 3	085 1	543

3 129 1 559

Not 7		FINANSIELLA	KOSTNADER

tkr 2011 2010

Ränta	och	avgifter	leverantörsskulder -7 -2

SUMMA -7 -2

Not 8		MATERIELLA	ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

tkr 2011 2010

Förbättringsutgifter	på	annans	fastighet

Ingående	anskaffningsvärde 6	499 0

			årets	inköp 1	229 6	499

			försäljning/utrangering 0 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 7 728 6 499

Ingående	avskrivningar 0 0

			försäljning/utrangering 0 0

			årets	avskrivningar -659 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -659 0

Bokfört värde 7 069 6 499

Inventarier

Ingående	anskaffningsvärde 13	741 12	627

			årets	inköp 2	184 1	115

			försäljning/utrangering -2	897 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 13 027 13 741

Ingående	avskrivningar -8	201 -6	539

			försäljning/utrangering 2	840 0

			årets	avskrivningar -1	770 -1	662

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 132 -8 201

Bokfört värde 5 896 5 540
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Not 9		ANDRA	LÅNGFRISTIGA	VÄRDEPAPPERSINNEHAV

tkr 2011 2010

Ingående	anskaffningsvärden 29	758 141	062

			köp	av	värdepapper 191	303 17	356

			avyttringar -55	343 -128	660

Utgående anskaffningsvärden 165 718 29 758

Ingående	nedskrivning -968 -2	068

			årets	förändring	av	nedskrivning -7	039 1	100

Utgående nedskrivning -8 007 -968

Bokfört värde 157 711 28 790

Marknadsvärden 159	891 28	790

Not 10 	FORDRINGAR	FELAKTIG	ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

tkr 2011 2010

Ingående	ackumulerade	fordringar 7	427 5	853

Under	året	tillkommande	fordringar 8	022 8	009

Under	året	reglerade	fordringar -6	493 -6	434

Utgående	ackumulerade	fordringar 8	956 7	427

Fordringar	≤	1	år 3	137 3	000

Fordringar	>	1	år	≤	5	år 3	833 2	648

Fordringar	>	5	år	≤	10	år 995 960

Fordringar	>	10	år 990 819

SUMMA NOMINELLT BELOPP 8 956 7 427

Av	summan	fordringar	felaktig	arbetslöshetsersättning	bedöms	
3	101	tkr	(3	353)	som	osäkra	fordringar.

Not 11		FORDRINGAR	NÄRLIGGANDE	ORGANISATIONER

tkr 2011 2010

Fordran	medlemsavgifter	(förbunden)	 30	259 30	016

SUMMA 30 259 30 016

Not 12		FÖRUTBETALDA	KOSTNADER	OCH	UPPLUPNA	INTÄKTER

tkr 2011 2010

Lokalhyra	kvartal	1	2012 2	481 2	000

Möbler 0 994

Datakostnader	januari	2012 185 190

Lunchkuponger	2012 282 335

Övriga	förutbetalda	kostnader 1	405 1	348

SUMMA 4 353 4 867

Not 13		SKULDER	TILL	ARBETSFÖRMEDLINGEN	OCH	IAF

tkr 2011 2010

Finansieringsavgift	(IAF) 45	404 44	245

Arbetslöshetsavgift	(IAF) 3	424 6	256
Skulder	felaktig	ersättning	(Arbets-
förmedlingen) 8	956 7	427

Övriga	skulder	till	Arbetsförmedlingen 1	058 586

SUMMA 58 843 58 514

Not 14		ÖVRIGA	SKULDER

tkr 2011 2010

Medlemsavgifter	under	utredning 2	360 2	349

Ersättning	under	utredning 46 192

Källskatt	ersättning 28	070 29	442

Källskatt	personal 1	059 1	052

Övriga	skulder 53 36

SUMMA 31 588 33 071

Not 15		UPPLUPNA	KOSTNADER	OCH	FÖRUTBETALDA	INTÄKTER

tkr 2011 2010

SO,	Teknikkostnader 2	358 86

Upplupen	semester	och	kompledighetsreserv 3	482 3	480

Upplupna	löner	och	sociala	avgifter 2	012 2	032

Förutbetalda	medlemsavgifter 666 815

Övriga	upplupna	kostnader 167 149

SUMMA 8 684 6 562
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Styrelsen vill avslutningsvis tacka AEA:s personal och distriktens personal för ett 
engagerat och gott arbete under det gångna verksamhetsåret.

Stockholm den 29 februari 2012.
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Tack från styrelsen

Göran Arrius 
Ordförande 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 februari 2012.

Katarina Bengtson Ekström
Kassaföreståndare

Per Lander

Lars Holmblad 

Cecilia Herm Kristina Nyström

Lisbeth Lindberg

Ann-Charlotte JuliussonSverker Rytterstedt 
auktoriserad revisor 

Karin Lindell
Vice ordförande
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa,  
org.nr –8020054691 
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Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Akademikernas 
Erkända Arbetslöshetskassa för år 2011. 

Styrelsens och kassaföreståndarens ansvar för 
 årsredovisningen

Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshets
kassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens 
föreskrifter om arbetslöshetskassor och för den interna 
kontroll som styrelsen och kassaföreståndaren bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet 
med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och utfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra 
oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder in
hämta revisionsbevis om belopp och annan information 
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur arbetslöshetskas
san upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
arbets löshetskassans interna kontroll. En revision inne
fattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rim
ligheten i styrelsens och kassaföreståndarens uppskat
tningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen, lag om arbetslöshets
kassor och Inspektionen för  arbetslöshetsförsäkringens 

 föreskrifter om arbetslöshetskassor och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av arbetslöshets
kassans finansiella ställning per den 31 december 2011 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovis
ningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen 
för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslös
hetskassor. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre
dovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författ-
ningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även revi
derat styrelsens och kassaföreståndarens förvaltning för 
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa för år 2011.

Styrelsens och kassaföreståndarens ansvar

Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret 
för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i arbet
slöshetskassan för att kunna bedöma om någon sty
relseledamot eller kassaföreståndaren har företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet gentemot arbetslöshets
kassan. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller kassaföreståndaren på annat sätt har handlat i strid 
med årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor, 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter 
om arbetslöshetskassor eller stadgarna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för räken
skapsåret. 

Stockholm den 29 februari 2012

AnnCharlotte Juliusson  Sverker Rytterstedt
 Auktoriserad revisor
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Styrelse, revisorer och AEA:s ledning

Styrelse, ordinarie ledamöter

Anna Ekström, Saco
ordförande (1/1 – 22/5)

Richard Malmborg, Saco
ordförande (23/5 – 29/9)

Göran Arrius, Saco
ordförande (30/9 – )

Karin Lindell
statens representant
vice ordförande 
ledamot i arbetsutskottet

Katarina Bengtson Ekström
kassaföreståndare
ledamot i arbetsutskottet 

Per Lander, Sveriges Arkitekter
ledamot i arbetsutskottet

Lars Holmblad, 
Akademikerförbundet SSR

Cecilia Herm, Sveriges Ingenjörer

Kristina Nyström, Vårdförbundet

Lisbeth Lindberg
personalrepresentant

Suppleanter

Marie-Louise Strömgren, Saco
ledamot i arbetsutskottet (1/1 – 13/6)

Ossian Wennström, Saco
(14/6 – )

Helena Almström
statens representant 

Gunilla Johannesson, DIK 
ordförande i arbetsutskottet 

Lars Hallenberg, Lärarnas Riksförbund

Robert Andersson, SULF 

Peter Löfvendahl, Officersförbundet

Hans-Dieter Grahl
Sjöbefälsföreningen-O

Patricia Silnes	
personalrepresentant

	Under	året	har	styrelsen	hållit	13	styrelsemöten	och	arbetsutskottet	15	sammanträden.

AEA:s ledning
Katarina Bengtson Ekström	var	kassaföreståndare	och	Tomas Eriksson	var	biträdande	kassaföreståndare.

Revisorer, ordinarie

Ann-Charlotte Juliusson
Saco-förbundet Trafik & Järnväg

Sverker Rytterstedt, PWC
auktoriserad revisor

Suppleanter

Erik Palmqvist
Naturvetareförbundet

Sune Johnson,	PWC
auktoriserad revisor

Övre raden från vänster: HansDieter Grahl, Lars Hallenberg, Cecilia Herm, Patricia Silnes, Karin Lindell.
Nedre raden från vänster: Per Lander, Lisbeth Lindberg, Katarina Bengtson Ekström, Göran Arrius, Gunilla Johannisson, Helena Almström, Kristina Nygård. 
Saknas på bild: Lars Holmblad, Robert Andersson, Peter Löfvendahl, Ossian Wennström.
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