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ArbetslöshetsAvgift Avgift för delfinansiering av statens kostnader för utbetald ersättning enligt 
inkomstbortfallsförsäkringen. Avgiften är 33 procent av under tidigare månad utbetald ersättning 
enligt inkomstbortfallsförsäkringen. 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 icke-
arbetslös medlem och månad.

DirektAnslutnA De som är medlemmar i AEA utan att ha ett medlemskap i ett Saco-förbund eller 
Vårdförbundet.

DirektAviserADe Medlemmar som får sin avgift aviserad av AEA.

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

finAnsieringsAvgift Avgift för delfinansiering av statens kostnader för utbetald ersättning enligt 
inkomstbortfallsförsäkringen. 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. 

finAnsieringsAvgiften och ArbetslöshetsAvgiften Får tillsammans högst motsvara vad AEA 
betalat ut i dagpenning enligt inkomstbortfallsförsäkringen den månad avgifterna avser.

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. 
arbetslöshetskassorna och utfärdar föreskrifter.

so Arbetslöshetskassornas samorganisation som är arbetslöshetskassornas intresseorganisation 
och samordnar övergripande försäkrings- och datafrågor, anordnar utbildningar m.m.

Ordlista



5

2010 i korthet 
• Antalet medlemmar vid årets utgång var 

626 879 vilket innebär en ökning med 18 752  
jämfört med föregående år.

• Antalet medlemmar som vid något tillfälle  
fick ersättning var 28 431.

• Den utbetalade ersättningen ökade med  
4,1 procent till 1 380 mnkr.

• Årets resultat uppgick till -57 mnkr.
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Detta är AEA

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, AEA, 
bildades på initiativ av Sveriges akademikers 
centralorganisation, Saco. Verksamheten startade 
1970. Vår uppgift är nu, liksom då, att erbjuda 
medlemskap i AEA och arbetslöshetsförsäkring till 
akademiker som arbetar i Sverige. Verksamheten 
bedrivs i enlighet med lagen (1997:239) om arbets-
löshetskassor (LAK) och AEA:s stadgar och arbets-
löshetsärenden handläggs i enlighet med lagen 
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Vid utgången av år 2010 hade AEA cirka 
627 000 medlemmar och var därmed Sveriges 
största a-kassa. AEA erbjuder medlemskap till 
personer som är med i något av Saco-förbunden 
eller Vårdförbundet och till personer som har en 
utbildning motsvarande 180 högskolepoäng eller 
mer. AEA erbjuder även medlemskap till dem 
som studerar och har för avsikt att ta examen som 
omfattar 180 högskolepoäng. Medlemmarna är 
indelade i distrikt som motsvarar förbunden samt 
ett distrikt för direktanslutna medlemmar.

Verksamheten bedrivs vid AEA:s kansli i Stock-
holm. Arbetet med medlemskapsfrågor utförs 
delvis i samarbete med förbunden enligt upprät-
tade avtal.

AEA ska vara den självklara a-kassan för alla 
akademiker. Med en effektiv administration ska 
vi hålla en hög kvalitet till en låg kostnad i såväl 
handläggning som medlemsservice. Våra mål är 
att hålla korta handläggningstider, att medlem-
marna ska vara nöjda och att medlemstillström-
ningen ska vara god. Utbetalningarna till våra 
arbetslösa medlemmar är vår viktigaste uppgift 
och utbetalning ska ske inom 31 dagar från anmä-
lan på arbetsförmedlingen.

Förtroendemannaorganisation
AEA:s högsta beslutande organ är föreningsstäm-
man. Mellan föreningsstämmans årliga möten är 
styrelsen högsta beslutande organ. Inom styrelsen 
finns ett arbetsutskott som på styrelsens ansvar 
fattar beslut i särskilda försäkringsärenden och 
avger yttranden till domstolar och myndigheter i 
enlighet med AEA:s beslutsordning.

Kansliets	organisation
AEA:s kansli är organiserat i en kansliledning 
och fem avdelningar. Till kansliledningen finns 
några specialfunktioner knutna och i övrigt är de 
huvudsakliga arbetsuppgifterna fördelade enligt 
följande; 

Medlemsavdelning: handlägger medlemskapsären-
den, besvarar telefon- och e-postfrågor om med-
lemskap. 

Försäkringsavdelningen: handlägger arbetslöshets-
ärenden och besvarar allmänna frågor via telefon 
och e-post.  
 
Försäkringsjuridiska avdelningen: handlägger 
omprövningar och utlandsärenden och lämnar  
yttranden i arbetslöshets- och medlemskapsärenden.

Administrativa avdelningen: ekonomi, IT, post och 
skanning, reception och intern service.

Personalavdelningen: personaladministration, 
löner m.m.

Informationsavdelningen: intern och extern 
information, utredning, marknadsföring, 
omvärldsbevakning m.m.

AEA är representerat inom ett antal organ inom 
Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, 
såsom SO:s styrelse, Teknikutskottet, Försäkrings-
utskottet, Företagargruppen, Utbildningsgruppen, 
Tillämpar- och användargruppen och Informa-
tionsgruppen.

2010 betalades 
23 miljarder kronor ut i total 
arbetslöshetsersättning från alla kassor
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Kassaföreståndaren har ordet

Året började med en stor oro för att arbetslösheten 
skulle blir högre än under 2009. Handläggnings-
tiden i våra ersättningsärenden var under årets 
inledande månader allt för lång. Med gemen-
samma aktiviteter inom kansliet kom vi dock 
tillrätta med detta fram på vårkanten. Vi höll 
därefter bra handläggningstider generellt och vi 
hade även bra svarsfrekvens på våra telefonsamtal 
och korta svarstider på vår e-post. Arbetslösheten 
steg inte mer utan glädjande nog sjönk antalet 

ersättningstagare. Med facit i hand 
kan vi konstatera att våra medlem-
mar  har klarat lågkonjunkturen 
fantastiskt bra. En bidragande 
orsak är att tjänstesektorn stod sig 
så bra under perioden.

A-kassorna är vana vid regel-
förändringar som duggat tätt, 
inte minst sedan 2007. Även år 
2010 innebar förändringar men 
i mycket mer begränsad omfatt-
ning. Den största förändringen 
var de nya företagarreglerna som 
började gälla i juli. Vår verksam-
het påverkades också från års-
skiftet av de personer som varit 
sjukskrivna under en lång period 
och vars arbetsförmåga skulle 
prövas mot hela arbetsmarkna-

den. För dessa medlemmar, dryga 2000 personer, 
var det vi som räknade ut deras dagpenning som 
sedan Försäkringskassan betalade ut. Vårt sätt att 
hantera och administrera dessa ärenden fung-
erade väldigt bra.

Inom kansliet skedde en omorganisation som 
framför allt berörde avdelningen för försäk-
ringsinformation och den avdelning som fattar 
första beslut i ersättningsärenden. Dessa två 
avdelningar slogs samman till en och den delades 
sedan in i fyra enheter. Syftet var bl.a. att skapa 
ett naturligare flöde mellan de olika arbetsupp-
gifterna och att ge bra förutsättningar för att 
stödja varandra. Detta gäller inte minst under 
sommarperioden som för vår del innebär samma 

arbetsbelastning som under övriga månader under 
året. Den kompetensutveckling som genomförts har 
framför allt gällt vårt regelverk och hur vi bemöter 
våra medlemmar, i år med inriktning på våra kon-
takter via telefon. Att ha medlemmen i fokus ger ett 
bra stöd vid planeringen av arbetet på kansliet. I den 
medlemsundersökning som genomfördes i början 
av sommaren, och som gav ett bra NKI på 75, fick 
vi förbättrat resultat mot tidigare mätning när det 
gäller tillgänglighet och bemötande. Att båda dessa 
frågor som vi arbetat med uppskattas av medlem-
marna är förstås väldigt roligt och uppmuntrande.

2010 var det år då AEA debuterade i Almedalen. 
Vårt seminarium var välbesökt och fick fina omdö-
men. I panelen ingick självklart Anna Ekström och 
vid hennes sida satt Sven-Erik Österberg (S), Stefan 
Fölster (Svenskt Näringsliv) och Elisabeth Svantes-
son (M). Deltagarna diskuterade inte bara ersätt-
ningsnivåer och andra detaljfrågor utan lyfte också 
diskussionen till mer övergripande frågeställningar 
som varför man ska ha en försäkring överhuvud-
taget. Ytterligare ett seminarium har genomförts i 
vår regi och det var strax före jul som Gunnar Axén, 
(M och ordförande i socialförsäkringsutredningen), 
Pär Andersson (expert på socialförsäkringsfrågor 
på Svenskt Näringsliv) och Sven-Erik Österberg (S) 
tillsammans med Anna Ekström förde ett samtal 
kring försäkringen nu och i framtiden. Seminariet 
inleddes med en intressant rapport från Karl-Oskar 
Lindgren (forskare vid Uppsala universitet), som 
tittat på bl.a. ersättningsnivåerna i försäkringen 
under de senaste ca 30 åren.

Sammanfattningsvis kan man säga att 2010 var ett 
år då vi koncentrerade oss på effektivitet och kva-
litet, då vi förutom att effektivisera organisationen 
också arbetade med internkontroll och med att sätta 
interna mål. Som varande en medlemsorganisa-
tion måste vi varje år anstränga oss för att infria, 
och kanske till och med överträffa, medlemmarnas 
förväntningar.  

 

 Kassaföreståndare
Katarina Bengtson Ekström

 

Året	som	gått	–	en	tillbakablick	på	2010
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Akademikernas erkända arbetslöshetskassa avger härmed följande årsredovisning för 2010.

Verksamheten	(föregående års uppgifter inom parantes)

Väsentliga	händelser

AEA	40	år

2010 var AEA:s fyrtionde verksamhetsår vilket 
bl.a. uppmärksammades genom en jubileums-
bok, ”A-kassan då och nu”. Vi medverkade för 
första gången under politikerveckan i Almedalen 
genom att anordna ett seminarium för att belysa 
olika praktiska frågeställningar kring arbetslös-
hetsförsäkringen. Därutöver har en rad insatser 
gjorts med det gemensamma syftet att synliggöra 
arbetslöshetsförsäkringen i allmänhet och AEA i 
synnerhet.

Ny	utredning	om	a-kassan

I april beslutade regeringen att tillsätta en parla-
mentarisk utredning, ”Hållbara försäkringar vid 
sjukdom och arbetslöshet”. Utredningen ska avge 
sitt slutbetänkande i maj 2013 och ska för arbets-
löshetsförsäkringen lämna förslag på hur alla som 
förvärvsarbetar och uppfyller arbetsvillkoret ska 
kunna omfattas av inkomstrelaterad ersättning, 
eller med andra ord, hur försäkringen ska kunna 
bli obligatorisk. I uppdraget ingår också att belysa 
delar av regelverket, finansieringen och organisa-
tionen av arbetslöshetsförsäkringen.  

Granskningar	av	IAF

Under 2010 har IAF, liksom tidigare år, genomfört 
en rad kartläggningar och några granskningar 
som berört AEA. Bl.a. granskades företagarären-
den och förstagångsbeslut hos AEA. I den först-
nämnda granskningen konstaterade IAF att vi 
behövde förbättra vår utredning om lönsamhet i 
företag som lagts ner före arbetslösheten, vilket 
har genomförts. Granskningen av förstagångs-
beslut (femtio slumpvis utvalda) visade genom-
gående på god utredningskvalitet.

Regelförändringar

Jämfört med åren 2007–2009 kom det relativt få 
förändringar under förra året. Sedan länge har 
det varit möjligt att ansöka om ersättning retro-
aktivt utan tidsbegränsning. Från årsskiftet krävs 

det synnerliga skäl för att behandla en ansökan 
som är mer än nio månader gammal. Inom områ-
det för företagares ersättningsrätt kom ett antal 
nyheter. Bl.a. knöts företagarbegreppet närmare 
till skattelagstiftningen, beräkningsgrunden änd-
rades och möjligheten att basera sin ersättning på 
arbete utfört innan företagandet utökades från 12 
till 24 månader. För medlemmar som flyttar inom 
EU-området finns sedan i maj 2010 möjligheten 
även för företagare att överföra försäkringsperio-
der mellan EU-länder. Det finns också en möjlig-
het för varje land att utöka s.k. sökanderesor från 
tre månader till sex, något som Sverige ännu inte 
gjort. Mest praktisk betydelse har förmodligen 
nyheten att det numera är det land som medlem-
men kommer ifrån som ska betala ut ersättningen, 
något som förenklar för medlemmarna och ger 
större möjlighet för AEA att påskynda den process 
som ska ske i sökandelandet. 

Ombyggnation

AEA har suttit på samma adress sedan 1987 och 
för större delar av lokalerna var det hög tid för en 
modernisering av såväl ytskikt som inventarier. 
Därför påbörjades en renovering av det ena av de 
två våningsplan som AEA hyr och arbetet färdig-
ställdes i januari 2011. Till största delen bekosta-
des arbetet av AEA som hyresgäst och redovisas 
som en post i balansräkningen benämnd ”Förbätt-
ringsutgifter på annans fastighet”.

Medlemsutveckling
År 2010 har uppvisat ett jämt tillflöde av medlem-
mar och netto kunde vi räkna in  18 752 (28 317) nya 
medlemmar under året. Bakom ökningen ligger 
en omsättning av nästan 53 000 medlemmar för-
delat på 35 811 (43 117) inträden och 17 059 (14 800) 
utträden. I slutet av året uppgick medlemsantalet 
till 626 879 (608 127). De senaste åren har kvin-
norna ökat mest och så var det även 2010 där en 
klar majoritet, 62 procent, av de nytillkomna med-
lemmarna var kvinnor. Vid årets utgång var 58,2 
(57,9) procent av alla medlemmar kvinnor medan 
41,8 (42,1) procent var män.
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Diagrammet visar medlemsutvecklingen de senaste fem åren 
och fördelningen mellan direktaviserade och förbundsaviserade 
medlemmar. 

Åldersfördelningen över AEA:s medlemmar håller sig relativt 
konstant enligt fördelningen i diagrammet ovan jämfört med 
tidigare år.

0,
0,2
0,
0,6
0,8

Medlemsutvecklingen	över	5	år Antal	medlemmar	2010-12-31	per	ålder	och	kön

AEA:s andel av det totala medlemsantalet 
i a-kassorna har stigit även under 2010 och 
uppgår nu till 18,6 (18,1) procent. Det totala 
antalet medlemmar hos arbetslöshetskassorna 
låg i princip stilla under året men utvecklingen 
varierade stort mellan kassorna.

Av de 17 059 medlemmar som lämnade AEA 
under förra året uteslöts 37 (33) medlemmar 
och 1 950 (1 993) utträdde på grund av bris-
tande betalning. 

Åldersmässigt är AEA en relativt ung kassa 
med den största gruppen medlemmar (en 
tredjedel) i åldern 35–44 år. Det är också de 
yngre medlemmarna som står för merparten 
av inträdena. 2010 var 63 procent av de nytill-
trädda medlemmarna under 35 år. På utträ-
dessidan stod åldersgruppen över 60 år för 60 
procent av utträdena. Med dubbelt så många 
inträden som utträden ger dessa medlemsflö-
den goda förutsättningar för AEA att fortsätta 
växa framöver.

Arbetslösheten
AEA fick, liksom flertalet andra konjunkturbe-
dömare, se utfallet av arbetslöshetsprognosen 
för 2010 bli något helt annat än den beräknade. 
I detta fall var det dock en positiv avvikelse i 
så måtto att arbetslösheten inte fortsatte att 
stiga hela året utan en vändning nedåt skedde 
redan under våren. Den ökning som ändå höll 
i sig t.o.m. mars gjorde att 28 431 medlemmar 
fick ersättning någon gång under 2010, att 
jämföra med 26 217 året innan. Tack vare en 
samtidig medlemsökning var andelen ersatta 

personer nästan densamma för åren och 2010 lan-
dade den på 4,5 (4,4) procent. 

Den procentuella arbetslösheten månad för 
månad sjönk under 2010 från 1,8 procent i januari 
till 1,5 procent i december. Det är dock en tudelad 
utveckling för samtidigt som antalet personer 
som fick ersättning från AEA sjönk, ökade antalet 
personer med aktivitetsstöd. I genomsnitt fick 10 
160 (9 820) medlemmar per månad ersättning från 
AEA 2010 medan 5 642 (3 635) fick aktivitetsstöd. 
Aktivitetsstödet utbetalas av Försäkringskassan på 
grundval av AEA:s beräkningar av ersättningsrät-
ten. I december fick 61 procent av de ersättnings-
berättigade medlemmarna sina utbetalningar från 
AEA medan 39 procent fick sina utbetalningar från 
Försäkringskassan.  

Arbetslöshetsersättningen

Den utbetalade ersättningen ökade med 4,1 pro-
cent till 1 380 mnkr, jämfört med 1 326 mnkr 2009. 
Då antalet utbetalde ersättningsdagar inte ökade 
i samma takt blev den genomsnittliga ersättnings-
perioden kortare under året. 2010 fick ersättnings-
tagarna i snitt 77 dagar, att jämföra med 81 dagar 
året innan. Den genomsnittliga dagpenningen steg 
samtidigt från 645 till 647 kronor vilket innebar 
en ersättning motsvarande 95 procent av den 
högsta dagpenningen. Den stora majoriteten av 
AEA:s medlemmar har dock inkomster väsentligt 
över taket i försäkringen och enligt statistik som 
SO sammanställde för hösten 2010 var andelen 
underförsäkrade (som arbetat heltid före arbets-
lösheten), för AEA:s del 97 procent. Medräknat alla 
arbetslösa medlemmar, d.v.s. även de som baserat 
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Finansieringsgrad

Diagrammet visar tydligt förändringen i AEA:s delfinansiering 
av arbetslöshetsförsäkringen. 

Diagrammet visar hur arbetslösheten har utvecklats under tiden 1990 
till 2010. Antal arbetslösa uttrycks i antal medlemmar per år som har 
fått ersättning. Andelen arbetslösa uttrycks i antalet arbetslösa i rela-
tion till antalet årsmedlemmar.

Arbetslöshet	1990–2010

sin ersättning på deltidsarbete, är andelen under-
kompenserade 85 procent.  

AEA var en av sex kassor som betalade ut mer 
ersättning 2010 än 2009. Totalt sett minskade 
dock kassornas utbetalningar med 10 procent. 
AEA var den fjärde största utbetalande kassan 
(samma som 2009) och svarade för 7,9 (6,8) pro-
cent av samtliga kassors utbetalade ersättning.

Finansieringsgrad

Finansieringssystemet för arbetslöshetsförsäk-
ringen har ändrats flera gånger de senaste åren 
men var, för första gången sedan 2007, oföränd-
rat under hela förra året.  Nu gällande regelverk 
innehåller två statliga avgifter för a-kassorna, 
dels en finansieringsavgift, dels en arbetslös-
hetsavgift. Sedan juni 2009 finns också en rabatt 
på arbetslöshetsavgiften som är 50 kronor per 
icke-arbetslös medlem och månad. För AEA har 
det inneburit en total reduktion av arbetslöshets-
avgiften med nästan 370 mnkr för 2010. Förutom 
att resultatet hade blivit cirka 370 mnkr sämre så 
hade finansieringsgraden i stället för 44 procent 
varit 70 procent.  

Handläggningen

Året inleddes med längre handläggningstider 
än normalt beroende på en kombination av 
komplicerade regelförändringar och ökande 
arbetslöshet. Tack vare prioriteringar och vissa 
förstärkningar kunde vi under våren komma till-
baka till väntetider som möjliggjorde en uppfyl-
lelse av målet att den första utbetalningen ska, 
förutsatt kompletta handlingar från medlemmen, 

ske inom en månad från medlemmens besök på 
Arbetsförmedlingen. 

Väsentliga	domar

Under 2010 kom en dom från Regeringsrätten som 
gällde arbetslöshetsersättning vid föräldraledighet 
från ett deltidsarbete. Rätten fann att medlemmen 
hade rätt att välja vilken tid hon var föräldraledig 
ifrån, den arbetslösa tiden eller deltidsarbetet.

Ekonomi	och	administration	
2010 budgeterade vi med ett resultat på -235 mnkr 
medan utfallet blev -57 mnkr. Den stora dif-
ferensen har sin förklaring i en betydligt lägre 
arbetslöshet än beräknat. I stället för 1 800 mnkr 
i utbetald ersättning blev utfallet 1 380 mnkr. De 
420 mnkr mindre i ersättning som AEA betalade ut 
under förra året medförde en utebliven kostnad 
för arbetslöshetsavgiften på 139 mnkr.   

Jämfört med 2009 så ökade administrations-
kostnaderna med knappt tre procent till 143 mnkr 
(139), vilket var 5 mnkr mindre än budgeterat. Den 
relativt blygsamma ökningen av de administrativa 
kostnaderna beror bl.a. på lägre kostnader för admi-
nistrationen av försäkringen (utbetalningar, utdata, 
telefoni m.m.), och lägre kostnader för utveckling av 
IT-systemen p.g.a. få regelförändringar.

De finansiella intäkterna blev 25 mnkr högre än 
budgeterat eftersom de externt förvaltade medlen 
(i form av aktie- och räntefondsinnehav), avytt-
rades vid årsskiftet inför byte av förvaltare. Detta 
utlöste en reavinst om 22,5 mnkr som tillsammans 
med bättre avkastning i övrigt gav ett väsentligt 
bättre resultat för posten än beräknat.
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Fördelning	av	intäkter	och	kostnader

I och med 2010 års resultat uppgår det egna kapi-
talet till 280 mnkr vilket fortfarande är högre 
än styrelsens bedömning om nivån på kapital-
behovet för AEA. För 2011 beräknas ett underskott 
om cirka 90 mnkr vilket gör att det egna kapitalet 
närmar sig den bedömda behovsnivån på ungefär 
150 mnkr. 

Personal	och	utbildning

Under 2010 var sjukfrånvaron hos AEA:s personal 
4,2 procent (4,3). Satsningen på hälsofrämjande 
aktiviteter och andra förebyggande åtgärder är 
sedan länge självklart för AEA i syfte att främja 
en god arbetsmiljö. För att säkerställa och för-
bättra en hög nivå på servicen i telefon har vi 
fortsatt med individuell coachning för alla som 
har medlemskontakter. De handläggare som 
arbetar med EU/EES-ärenden har fått en grundlig 
genomgång av de nya reglerna på det området. 
Därtill har en stor satsning gjorts för alla hand-
läggare och informatörer i företagarreglerna. 

Föreningsstämma	2010
AEA höll ordinarie föreningsstämma den 31 maj 
2010 i Stockholm. På stämman deltog 30 ombud. 
Närvarande var även styrelseledamöter och supp-
leanter, revisorer samt anställda vid AEA:s kansli. 
Stämman gästades dessutom av representanter 
från IAF, Charlotte Ekeström och Fredrik Karlman, 
och av Roger Bodin från SO.

Väsentliga	beslut

Stämman beslutade liksom tidigare år att bemyn-
diga styrelsen att fastställa budget och medlems-
avgifter för 2011 under hösten 2010. Dessutom 
beslutade stämman att bemyndiga styrelsen 
att justera medlemsavgiften under året om det 
bedöms nödvändigt. Därutöver beslutade stäm-
man att fastställa reviderade stadgar för AEA. De 
nya stadgarna har anpassats till de nya reglerna 
för medlemsinträde och gjorts mindre beroende 
att justera p.g.a. lagändringar. De nya stadgarna 
godkändes av IAF i december 2010.

Val	av	styrelse	och	revisorer

Till styrelseledamöter med mandattid t.o.m.  
föreningsstämman 2012 omvaldes Katarina Bengt-
son Ekström, Jan Martin och Kristina Nyström. 
Till suppleanter för samma mandattid omvaldes 
Marie-Louise Strömgren (suppleant för Anna 
Ekström), Hans-Dieter Grahl (suppleant för Kris-
tina Nyström), Peter Löfvendahl (suppleant för 
Jan Martin), Robert Andersson (suppleant för 
Lars Holmblad) och Gunilla Johannesson (supple-
ant för Katarina Bengtson Ekström). 

Till auktoriserad revisor med mandattid t.o.m. 
föreningsstämman 2011 omvaldes Sverker Rytter-
stedt, PWC. Till förtroendevald revisor nyvaldes 
Cecilia Herm för samma mandattid. Till supplean-
ter för revisorerna omvaldes Sune Johnson (auk-
toriserad revisor), och nyvaldes Ann-Charlotte 
Juliusson.

Framtid
Vi planerar och arbetar för en fortsatt god med-
lemstillströmning även under 2011. För handlägg-
ningen av ersättnings- och aktivitetsstödsärenden 
räknar vi med ungefär samma nivå 2011 som 2010. 
Arbetet med fokus på service och kvalitet i såväl 
handläggning som medlemskontakter fortsät-
ter 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      337 068

Årets resultat -57 032

Eget kapital 280 036 
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Sid 19                 Flyttas till sidan 14 (enligt senaste Wordmall) 

13                         Karin Lindell är också ledamot i arbetsutskottet

13                         Revisorer ordinarie: Cecilia Herm, Sveriges Ingenjörer…       
Suppleant Ann-Charlotte Juliusson, SACO-förbundet Trafik och Järnväg

13                         Revisorerna; Sverker och Sune jobbar numera på PWC… 
(Öhrlings Pwc har bytt namn…)

13                         En kommentar till bilden: Saknas på bilden: Robert 
Andersson, Kristina Nyström, Lisbeth Lindberg

14                         Flytta sidan ”Fem år i sammandrag” hit!! (ska ligga 
innan Resultaträkningen…)

15                         Balansräkningen: Högst upp i årskolumnen ska det inte 
bara stå 2010 och 2009, det ska vara 2010-12-31 och 2009-12-31!

15                         Rubriken Summa anläggningstillgångar ska vara FET.

15                         Rubriken Summa Eget Kapital och Skulder ska vara VIT.

16                         Andra stycket under Redovisningsprinciper: meningen 
Bytet av redovisningsprincip tillämpas framåt. Ska strykas!

16                         Högra kolumnen högst upp: Rubriken Långfristiga 
värdepappersinnehav saknar ett L i början…

16                         Noterna 1, 2, 3, 4 har understrykningar i texten och i 
vissa fall siffrorna, den ska tas bort.
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Bakre	raden	från	vänster:	

Lars Hallenberg  
Helena Almström  

Patricia Silnes  
Gunilla Johannesson  

Karin Lindell  
Marie-Louise Strömgren 

Jan Martin

Främre	raden	från	vänster: 

Hans-Dieter Grahl  
Per Lander  

Anna Ekström Katarina 
BengtsonEkström  

Lars Holmblad  
Peter Löfvendahl

Saknas på bilden:  
Robert Andersson  
Kristina Nyström  
Lisbeth Lindberg

Styrelse,	revisorer	och	AEA:s	ledning

Styrelse,	ordinarie	ledamöter	 	 Suppleanter	  

Anna Ekström, Saco   Marie-Louise Strömgren, Saco
ordförande    ledamot i arbetsutskottet

Per Lander, Sveriges Arkitekter  Lars Hallenberg, Lärarnas
vice ordförande    Riksförbund
ledamot i arbetsutskottet 

Katarina Bengtson Ekström  Gunilla Johannesson, DIK 
kassaföreståndare    ordförande i arbetsutskottet
ledamot i arbetsutskottet   

Lars Holmblad,     Robert Andersson,
Akademikerförbundet SSR   SULF

Karin Lindell    Helena Almström
ledamot i arbetsutskottet   statens representant
statens representant   

Jan Martin, Sveriges Ingenjörer  Peter Löfvendahl, Officersförbundet

Kristina Nyström, Vårdförbundet  Hans-Dieter Grahl, Sveriges Fartygsbefälsförening

Lisbeth Lindberg, AEA    Patricia Silnes, AEA 
personalrepresentant   personalrepresentant

Under året har styrelsen hållit 11 styrelsemöten och arbetsutskottet 16 sammanträden.

Revisorer,	ordinarie	 	 	 Suppleanter
Cecilia Herm,     Ann-Charlotte Juliusson,     
Sveriges Ingenjörer   Sacoförbundet Trafik och Järnväg

Sverker Rytterstedt,    Sune Johnson,
PWC, auktoriserad revisor   PWC, auktoriserad revisor

AEA:s	ledning
Katarina Bengtson Ekström var kassaföreståndare och Tomas Eriksson  
var biträdande kassaföreståndare.
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Fem år i sammandrag
	  2006 2007 2008 2009 2010

Resultaträkning (tkr)
				Medlemsavgifter	 655	305 1	572	746 1	065	085 816	205 666	799

				Statsbidrag  1	765	691 1	297	128 1	000	259 1	326	795 1	380	277

				Övriga	intäkter  136 83 170 132 123

Summa	intäkter  2	421	132 2	869	957 2	065	514 2	143	132 2	047	199

Försäkringskostnader  -2	297	589 -2	583	605 -1	904	670 -2	055	177 -1	989	407

Administrationskostnader  -95	893 -108	364 -126	839 -139	559 -143	210

Resultat	före	finansiella	poster  27	650 177	988 34	005 -51	604 -85	418

Finansiella	poster 5	643 8	843 10	844 15	783 28	386

Årets resultat   33	293 186	831 44	849 -35	821 -57	032

Medelantal	anställda 92 103 111 118 128

Balansräkning (tkr)

Anläggningstillgångar  109	149 111	707 132	179 145	081 40	829

Omsättningstillgångar  97	738 430	936 347	291 313	715 345	414

Eget	kapital  104	818 315	344 372	292 337	068 280	036

Skulder 102	068 227	299 106	581 121	728 106	207

Balansomslutning   206	886 542	643 479	470 458	796 386	243

Nyckeltal, medlem  
Förbundsaviserade,	män*  192	838 185	058 147	250 151	563 153	427

Förbundsaviserade,	kvinnor*  285	465 266	306 166	014 173	643 178	978

Förbundsaviserade, totalt*   478	303 451	364 313	264 325	206 332	405

Direktaviserade,	män*  62	277 55	596 98	831 104	615 108	803

Direktaviserade,	kvinnor*  55	609 56	951 167	715 178	306 185	671

Direktaviserade, totalt*   117	886 112	547 266	546 282	921 294	474

Totalt antal medlemmar*   596	189 563	911 579	810 608	127 626	879

Antal	årsmedlemmar  602	135 570	926 570	912 596	429 618	443

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

Årsavgift	direktaviserade  1	128 2	820 1	880 1	280 1	080

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

Nyckeltal, arbetslöshet

Antal	ersättningsdagar  2	735	040 2	080	475 1	609	666 2	113	101 2	203	088

Antal	ersättningstagare  34	823 26	826 22	276 26	217 28	431

Ersättningsdagar/ersättningstagare 79 78 72 81 77

Ersättningsdagar/årsmedlem  4,5 3,6 2,8 3,5 3,6

Utbetald	ersättning	(mnkr)  1	772 1	309 1	000 1	326 1	380

Genomsnittlig	dagpenning	(kr)  667 643 636 645 647

Högsta	dagpenning	(kr)  680/730 680 680 680 680

Antal	omprövningar  1	909 1	411 1	410 1	245 1	320

			vidhållna	beslut  901 807 888 661 653

			ändrade	beslut  594 530 507 538 562

			övrigt**  414 72 15 46 105

Antal	överklagande	till	länsrätt  146 122 105 112 118

			bestridda  100 109 84 89 106

			tillstyrkta  9 6 4 4 6

			övrigt***  49 7 17 19 6

Antal	underrättelser****  255 377 211 138 168

sanktion*****  166 270 176 114 136

till	erkänd	ersättning  89 107 35 24 32

*	 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.



 

Belopp	i	tkr Not nr 2010 2009

INTÄKTER

			Medlemsavgifter	 1 666	799 816	205

			Statligt	bidrag	till	arbetslöshetsersättning 2 1	380	277 1	326	118

			Annat	statligt	bidrag 0 677

			Övriga	intäkter 	 123 132

SUMMA INTÄKTER 2 047 199 2 143 132

KOSTNADER

Försäkringskostnader

			Utbetald	arbetslöshetsersättning 3 -1	380	277 -1	326	118

			Utbetald	ej	statsbidragsberättigad	arbetslöshetsersättning -1 -6

			Finansieringsavgift -525	149 -503	924

			Förhöjd	finansieringsavgift 0 27

			Arbetslöshetsavgift -83	980 -225	156

Summa Försäkringskostnader -1 989 407 -2 055 177

Resultat före administrationskostnader 	 57 792 87 955

Administrationskostnader

			Personalkostnader 4 -76	790 -70	399

			Övriga	externa	kostnader 5 -64	758 -67	722

			Avskrivningar	enligt	plan 8 -1	662 -1	438

Summa Administrationskostnader -143 210 -139 559

Resultat före finansiella poster 	 -85 418 -51 604

Finansiella Poster

Finansiella	intäkter 6 28	388 15	786

Finansiella	kostnader 7 -2 -3

Summa Finansiella Poster 28 386 15 783

ÅRETS RESULTAT 	 -57 032 -35 821
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Belopp i tkr Not nr 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

MATERIELLA	ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förbättringsutgifter	på	annans	fastighet 6	499 0

Inventarier 8 5	540 6	087

FINANSIELLA	ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andra	långfristiga	värdepappersinnehav 9 28	790 138	994

Summa Anläggningstillgångar 40 829 145 081

Omsättningstillgångar

FORDRINGAR

Fordringar	statsbidrag 29	363 36	369

Fordringar	felaktig	arbetslöshetsersättning 10 7	427 5	853

Fordringar	ränta	återkrav	felaktig	arbetslöshetsersättning

Fordringar	medlemsavgift 397 2	099

Fordringar	närliggande	organisationer 11 30	016 29	391

Övriga	fordringar 149 263

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter 12 4	867 3	389

KASSA	OCH	BANK 273	195 236	351

	 	

Summa Omsättningstillgångar 345 414 313 715

SUMMA TILLGÅNGAR 	 386 243 458 796

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget	kapital	vid	räkenskapsårets	början 337	068 372	889

Årets	resultat 	 -57	032 -35	821

Summa Eget kapital 280 036 337 068

Skulder

Skulder	till	Arbetsförmedlingen	och	IAF 13 58	514 65	022

Skulder	till	närliggande	organisationer 2	756 2	822

Leverantörsskulder 5	304 3	847

Övriga	skulder 14 33	071 39	758

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 15 6	562 10	279

Summa Skulder 106 207 121 728

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 	 386 243 458 796

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

Not	1 MEDLEMSAVGIFTER

 TKR 2010	 2009

Grundavgift 666	754 643	540

Arbetslöshetsavgift 45 172	665

SUMMA 666 799 816 205

Not	2 STATLIGT	BIDRAG	TILL	ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

 TKR 2010	 2009

Statligt	bidrag	till	arbetslöshets-
ersättning 1	384	987 1	329	721

Återbetald	arbetslöshetsersättning		
(till	Arbetsförmedlingen) -4	710 -3	603

SUMMA 1 380 277 1 326 118

Not	3 UTBETALD	ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

 TKR 2010	 2009

Utbetald	arbetslöshetsersättning -1	384	987 -1	329	721

Återbetald	arbetslöshetsersättning		
(från	ersättningstagare) 4	710 3	603

SUMMA -1 380 277 -1 326 118

Not	4 MEDELANTAL	ANSTÄLLDA

 TKR 2010	 2009

Kvinnor 90 83

Män 38 35

128 118
Sjukfrånvaro

Total	sjukfrånvaro 4,2	% 4,3	%

Sjukfrånvaro	för	kvinnor 3,9	% 4,6	%

			varav	långtidssjukfrånvaro 0,3	% 1,2	%

Sjukfrånvaro	för	män 4,9	% 3,7	%

			varav	långtidssjukfrånvaro 0,7	% 1,2	%

Löner,	andra	ersättningar	och	sociala	avgifter

Löner	och	andra	ersättningar,	styrelse	
och	kassaföreståndare 2	071 2	013

Löner	och	andra	ersättningar,	övriga	
anställda 47	008 44	013

Sociala	avgifter	enligt	lag	och	avtal 16	207 14	920

Pensionskostnader,	kassaföreståndare 809 572

Pensionskostnader,	övriga	anställda 5	414 5	043

Övriga	personalkostnader 3	263 1	997

Utbildning 2	017 1	841

76 790 70 399

	

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper 
överensstämmer med lagen (1997:238) om arbets-
löshetskassor, IAF:s föreskrifter, bokföringslagen och 
årsredovisningslagen.

Fr.o.m. detta räkenskapsår tillämpas IAF:s före-
skrift 2010:8, vilken ersatt tidigare tillämpade IAF:s 
föreskrift 2009:2. Bytet av princip har inneburit att 
fordringar på medlemmar för att täcka den förhöjda 
finansieringsavgiften respektive arbetslöshetsavgiften 
inte längre redovisas till nominellt belopp utan till det 
belopp som beräknas bli betalt.

 I övrigt är tillämpade principer oförändrade i  
jämförelse med tidigare år.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter redovisas enligt bokföringsmässiga 
grunder. 

Statsbidrag	och	utbetald	ersättning

Posterna statsbidrag och utbetald ersättning redovi-
sas enligt kontantprincipen enligt mångårig praxis i 
arbetslöshetsförsäkringen.

Fordringar

Övriga fordringar upptas till det belopp, som efter 
individuell bedömning beräknas bli betalt. Fordringar 
felaktig ersättning redovisas i nominella värden. 

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt 
över bedömd ekonomisk livslängd. Linjär avskrivning 
används för samtliga typer av materiella anläggnings-
tillgångar. 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.

Leasingavtal

Samtliga leas redovisas som operationell leasing, d.v.s. 
leasingavgifterna kostnadsförs löpande.  Leasing tilläm-
pas för vissa kontorsmaskiner, såsom kopiatorer m.m.

Långfristiga	värdepappersinnehav

Värdering av värdepapper har gjorts till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balans-
dagen. Innehav av värdepapper värderas post för post.
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Till	styrelsen	utbetaldes	2010	ett	sammanlagt	arvode	på	293	723	kr	
(265	200	kr),	varav	21	500	kr	(22	000	kr)	till	ordföranden.	Till	
ordinarie	kassaföreståndaren	utbetalades	sammanlagt	1	121	132	
kr		(1	061	873	kr)	i	lön.	Pensionsåldern	för	ordinarie	kassaförestån-
daren	är	65	år.	Vid	uppsägning	från	ordinarie	kassaföreståndaren	
eller	AEA	tillämpas	en	uppsägningstid	på	3	månader.	Vid	uppsäg-
ning	från	AEA	utgår	avgångsvederlag	motsvarande	15	månads-
löner	med	full	avräkning	mot	annan	inkomst.

Könsfördelning AEA:s ledning Andel	män Andel	kvinnor

Styrelseledamöter 44	% 56	%

Ledningsgrupp 20	% 80	%

Not	5 ÖVRIGA	EXTERNA	KOSTNADER

 TKR 2010	 2009

Lokalkostnader 10	720 10	179

Kontorsomkostnader 2	121 1	975

Datakostnader 18	786 21	473

Information 5	845 5	789

Tele-	och	portokostnader 4	881 5	027

Externa	tjänster 8	807 9	662

Ersättning	till	revisorerna:

			förtroendevalda	revisorer 10 10

			auktoriserade	revisorer 235 218

Medlemsavgift	till	SO 2	280 2	319

Ersättning	till	förbunden 10	132 9	859

Övriga	kostnader 940 1	211

SUMMA 64 758 67 722

Revisorerna	har	inte	anlitats	för	andra	uppdrag	än		
revisionsuppdraget.

Not	6 FINANSIELLA	INTÄKTER

 TKR 2010	 2009

Finansiella	anläggningstillgångar

Utdelning 2	636 8	341

Räntefondsavkastning 550 457

Resultat	från	avyttringar 22	544 999

Återföring	av	nedskrivning 1	099 773

26 829 10 570

Ränteintäkter
Ränta	på	återkrav	felaktig		
arbetslöshetsersättning 17 -

Övriga	ränteintäkter 1	543 5	216

	 1	559 5	216

SUMMA 28 388 15 786

Not	7 FINANSIELLA	KOSTNADER

 TKR 2010	 2009

Ränta	och	avgifter	leverantörsskulder -2 -3

SUMMA -2 -3

Not	8 MATERIELLA	ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 TKR 2010	 2009

Förbättringsutgifter	på	annans	
fastighet

Ingående	anskaffningsvärde 0 0

			årets	inköp 6	499 0

			försäljning/utrangering 0 0

Utgående	ackumulerat		
anskaffningsvärde 6 499 0

Bokfört	värde 6	499 0

                     

Inventarier

Ingående	anskaffningsvärde 12	627 12	046

			årets	inköp 1	115 4	225

			försäljning/utrangering 0 -3	645

Utgående	ackumulerat	anskaff-
ningsvärde 13 741 12 627

Ingående	avskrivningar -6	539 -8	594

			försäljning/utrangering 0 3	493

			årets	avskrivningar -1	662 -1	438

Utgående	ackumulerade	avskriv-
ningar -8 201 -6 539

Bokfört	värde 5	540 6	087

Not	9 ANDRA	LÅNGFRISTIGA	VÄRDEPAPPERSINNEHAV

 TKR 2010	 2009

Ingående	anskaffningsvärden 141	062 131	569

			köp	av	värdepapper 17	356 89	192

			avyttringar -128	660 -79	699

Utgående	anskaffningsvärden 29 758 141 062

Ingående	nedskrivning -2	068 -2	841

			årets	förändring	av	nedskrivning 1	100 773

			utgående	nedskrivning -968 -2	068

Utgående	bokförda	värden 28 790 138 994

Marknadsvärden 28	790 152	958
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Not	10 FORDRINGAR	FELAKTIG	ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

 TKR 2010	 2009

Ingående	ackumulerade	fordringar 5	853 5	641

Under	året	tillkommande	fordringar 8	009 5	330

Under	året	reglerade	fordringar -6	434 -5	118

Utgående	ackumulerade	fordringar 7	427 5	853

Fordringar	≤	1	år 3	000 2	149

Fordringar	>	1	år	≤	5	år 2	648 1	672

Fordringar	>	5	år	≤	10	år 960 1	478

Fordringar	>	10	år 819 554

SUMMA 7 427 5 853

Av	summan	fordringar	felaktig	arbetslöshetsersättning	bedöms		
3	353	tkr	(1	996)	som	osäkra	fordringar.

Not	11 FORDRINGAR	NÄRLIGGANDE	ORGANISATIONER

 TKR 2010	 2009

Fordran	medlemsavgifter		
(förbunden)	 30	016 29	391

SUMMA 30 016 29 391

Not	12 FÖRUTBETALDA	KOSTNADER	OCH	UPPLUPNA	
INTÄKTER

 TKR 2010	 2009

Lokalhyra	kvartal	1	2011 2	000 1	974

Möbler 994 0

Datakostnader	januari	2011 190 528

Lunchkuponger	2011 335 303

Övriga	förutbetalda	kostnader 1	348 584

SUMMA 4 867 3 389

Not	13 SKULDER	TILL	ARBETSFÖRMEDLINGEN	OCH	IAF

 TKR 2010	 2009

Finansieringsavgift	(IAF) 44	245 43	070

Förhöjd	finansieringsavgift	(IAF) 0 0

Arbetslöshetsavgift	(IAF) 6	256 15	673

Skulder	felaktig	ersättning		
(Arbetsförmedlingen) 7	427 5	853

Övriga	skulder	till		
Arbetsförmedlingen 586 426

SUMMA 58 514 65 022

Not	14 ÖVRIGA	SKULDER

 TKR 2010	 2009

Medlemsavgifter	under	utredning 2	349 1	860

Ersättning	under	utredning 192 181

Returnerad	förhöjd	avgift	under	
utredning 0 11

Källskatt	ersättning 29	442 36	535

Källskatt	personal 1	052 1	118

Övriga	skulder 36 53

SUMMA 33 071 39 758

Not	15 UPPLUPNA	KOSTNADER	OCH		
FÖRUTBETALDA	INTÄKTER

 TKR 2010	 2009

SO,	ÄGA-utveckling 86 2	500

Upplupen	semester	och		
kompledighetsreserv 3	480 3	317

Upplupna	löner	och	sociala	avgifter 2	032 1	700

Förutbetalda	medlemsavgifter 815 1	791

Övriga	upplupna	kostnader 149 971

SUMMA 6 562 10 279
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Tack från styrelsen

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 mars 2010

Anna	Ekström
Ordförande

Per	Lander	
Vice	ordförande

Katarina Bengtson Ekström
Kassaföreståndare

Lars	Holmblad Karin	Lindell Jan	Martin

Kristina	Nyström

Sverker Rytterstedt 
auktoriserad revisor

Cecilia	Herm

Jan Martin

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

Stockholm den 24 februari 2011.

Lisbeth Lindberg

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 februari 2011.
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Sverker	Rytterstedt		
Auktoriserad	revisor

Revisionsberättelse 

Cecilia	Herm

Till föreningsstämman i Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Organisationsnummer 802005-4691

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och kassaföreståndarens 
förvaltning i Akademikernas erkända arbetslöshetskassa för år 2010. Det är styrelsen och 
kassaföreståndaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och 
för att årsredovisningslagen och lagen om arbetslöshetskassor tillämpas vid upprättandet 
av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en 
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och kassaförestånda-
rens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och kassaföreståndaren gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i arbetslöshetskassan för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
kassaföreståndaren har handlat i strid med årsredovisningslagen, lagen om arbetslöshetskas-
sor eller arbetslöshetskassans stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 
uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om arbets-
löshetskassor och ger en rättvisande bild av arbetslöshetskassans resultat och ställning i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar.

Styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren har enligt vår bedömning inte handlat i strid 
med arbetslöshetskassans stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för arbetslöshetskassan och beviljar styrelsens ledamöter och 
kassaföreståndaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 28 februari 2011.
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Akademikerförbundet	SSR

Civilekonomerna	

DIK-förbundet	

Förbundet	Sveriges	Arbetsterapeuter

Jusek	

Kyrkans	Akademikerförbund

Leg	sjukgymnasters	Riksförbund		

Lärarnas	Riksförbund

Naturvetareförbundet

Officersförbundet

Sacoförbundet	Trafik	och	järnväg

SRAT

Sveriges	Arkitekter

Sveriges	Ingenjörer

Sveriges	Farmacevtförbund	

Sveriges	Fartygsbefälsförening

Sveriges	läkarförbund

Sveriges	Psykologförbund

Sveriges	Reservofficersförbund	

Sveriges	Skolledarförbund

Sveriges	Tandläkarförbund

Sveriges	universitetslärarförbund

Sveriges	Veterinärförbund

Vårdförbundet

Dessa	förbund	ansluter	sina	medlemmar	till	AEA
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Lite fakta 

1970 var högsta dagpenning 50 kr per dag, 
plus två kronor per dag och barn under femton 
år. Medlemsavgiften i AEA var 15 kr per år.

2010 är den högsta dagpenningen 680 kr 
per dag och det kostar 1 080 kr per åt att vara 
medlem i AEA.
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Akademikernas	erkända	arbetslöshetskassa
Besöksadress:	Klara	Norra	Kyrkogata	33,	7	tr
Postadress:	Box	3536,	103	69	Stockholm
E-post:	post@aea.se
Tel:	08-412	33	00	Fax:	08-24	78	79
www.aea.se	


