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”Vår erfarenhet är att gamla 
sanningar ofta står sig. Och att 
förändringarna i omvärlden trots 
allt inte är så revolutionerande 
som man vill få oss att tro. ”
DAN HOLKE, CHEFSJURIST OCH VD
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När det stormar är det 
viktigare än någonsin att 
stå stadigt

Arbetsmarknaden i Sverige genomgår 
hela tiden förändringar. Så har det alltid 
varit och så kommer det alltid att vara. 
Men året 2015 har varit ovanligt tur-
bulent. Det har blåst styv kuling kring 
bland annat globaliseringens effekter 
som spätts på av den omfattande flyk-
tinginvandringen till Sverige.

Företagen anpassar sig till nya för-
hållanden och ny teknik. Men föränd-
ring innebär inte att man ska slänga alla 
gamla sanningar över bord. Arbets-
givarna åberopar ofta omvärldsför-
ändringar för att hävda att det mesta 
måste ändras och anpassas till det nya. 
Målet är dock alltid detsamma; att 
stärka arbetsgivarens inflytande över 
arbetsmarknaden för att kunna diktera 
villkoren och öka sin egen andel av det 
värde som skapas i näringslivet.

Vår erfarenhet är att gamla san-
ningar ofta står sig. Och att förändring-
arna i omvärlden trots allt inte är så 
revolutionerande som man vill få oss 
att tro.

Att det svenska näringslivet hänger 
med och är konkurrenskraftigt ligger 
i allas intresse. Vår svenska modell 
med kollektivavtal och starka arbets-
tagar- och arbetsgivarorganisationer 
har visat sig vara en styrka för Sverige i 
den internationella konkurrensen. Att 
kunna lösa intressekonflikter under 

ordnade former och ha ett förtroende-
fullt samarbete är viktigt för både 
arbetsgivare och arbetstagare.

Därför vore det olyckligt för Sverige 
om vi vacklar från den linjen och accept-
erar ett kyligare klimat. Från vår hori-
sont kan vi se ett antal sådana tenden-
ser som utmanar arbetsmarknaden:

De otrygga anställningarna 
ökar. Andelen visstidsanställda har 
sedan 90-talskrisen legat på cirka 15 
procent. Men bland dem som har en 
tidsbegränsad anställning har fler och 
fler korta anställningsperioder på tim-
mar eller dagar. Allt färre anställs på 
vikariat och för ”projekt” som ändå 
innebär en viss förutsägbarhet för den 
närmaste framtiden. Att visstidsanställ-
ningar dessutom är mycket vanligare 
bland kvinnor har ingen saklig grund, 
det är snarare ett utslag av ren diskri-
minering. För att öka tryggheten på 
arbetsmarknaden behöver vi regler som 
förhindrar onödiga visstidsanställningar.

Allt fler arbetsgivare ”hyvlar” 
arbetstiden. Istället för att säga upp 
anställda så drar man ner på antalet 
timmar. Det innebär fler deltids
anställda och allt färre timmar åt var 
och en. Inte sällan låter man sedan 
samma personal arbeta extra när det 
behövs. På så sätt får de anställda 
bära hela risken för variationer i 
arbetskrafts behovet. Att försörja sig på 
dessa deltidsjobb är mycket svårt, sär-

skilt som de ofta drabbar låglöneyrken 
som vård, omsorg och handel. Inte hel-
ler kan de anställda ersätta de timmar 
de förlorar med ett annat deltidsarbete 
eftersom arbetstiderna ofta varierar på 
ett sätt som omöjliggör planering. Även 
”hyvlingen” drabbar i stor utsträckning 
kvinnodominerade branscher.

Den fackliga närvaron ute 
på arbetsplatserna har blivit 
sämre. På stora arbetsplatser 
har man ofta egna fackklubbar som 
bevakar de anställdas rättigheter och 
hjälper till när det uppstår problem. 
Men i takt med att vi får allt fler små 
arbetsplatser blir det svårare att bilda 
klubbar. Den enskilde medlemmen får 
i större utsträckning själv bevaka sina 
rättigheter och slå larm när något gått 
snett. Men många medlemmar känner 
inte till vilka rättigheter de har. Eller 
så avstår man från att ”bråka” för att 
man tror att det inte är någon idé att 
försöka kräva sin rätt. Ibland saknar 
även våra förtroendevalda kunskap om 
vilka fackliga verktyg som finns i form 
av lagregler och kollektivavtal.

Flyktingmottagandet ställer 
krav på ordning och reda. 
De som får asyl måste snabbt in på 
arbetsmarknaden. Erfarenheten visar 
att låg lön inte är något effektivt 
verktyg för att få nyanlända i arbete. 
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En arbets givare anställer inte för att 
det är billigt utan för att det finns ett 
behov av arbetskraft. Låga lägstalöner 
kommer bara att leda till lägre lön för 
alla som anställs i de branscher som 
redan idag har lägst löner och samtidigt 
minska efterfrågan i ekonomin.

Kompetens är avgörande när 
man anställer. För att komma in på 
arbetsmarknaden krävs utbildning och 
att nyanlända snabbt lär sig svenska. 
Den tid som ägnas åt utbildning kan 
finansieras av samhället och till viss del 
av den enskilde. Men arbetstid ska beta-
las enligt kollektivavtal. Att generellt 
sänka arbetskraftskostnaden har visat 
sig dyrt och ineffektivt eftersom det 
skapar mycket få nya arbetstillfällen.

Arbetsskadeförsäkringen har 
havererat. Ingenting tyder på att 
människor skadar sig mindre på jobbet. 
Trots detta har antalet prövade arbets-
sjukdomar hos Försäkrings kassan 
minskat med cirka 85 procent på 
några få år. De som skadar sig känner 
helt enkelt inte till att man numera 
måste ansöka om ersättning. Ändrade 
sjukförsäkringsregler har också inne-
burit att det numera inte finns någon 
naturlig tidpunkt för Försäkrings-

kassan att pröva om en skada beror 
på arbetet. Vi har under flera år pekat 
på detta problem. Nu har politikerna 
äntligen vaknat och insett att något 
måste göras. En statlig utredning 
har tillsatts som ska se över arbets-
skadeförsäkringen på en rad punkter. 
Förhoppningsvis kommer utredningen 
att föreslå ändringar som väcker liv 
i försäkringen igen. Människor ska 
inte behöva skada sig på jobbet – och 
de som ändå gör det ska inte behöva 
drabbas ekonomiskt. Det som behövs 
är bland annat en fast tidpunkt för när 
en arbetsskada ska prövas, exempelvis 
efter 180 dagars sjukskrivning.

Övervakningen och kontrollen 
av de anställda ökar. I takt med 
att tekniken gjort det allt enklare och 
billigare att ”hålla koll” på de anställda 
riskerar den personliga integriteten 
att bli allt mer kringskuren. Det kan 
handla om att kartlägga arbetstiden in 
i minsta detalj, att följa var de anställda 
rör sig, att kräva medicinska tester 
av olika slag och att kräva intyg från 
belastningsregister, kronofogden och 
Försäkringskassan vid nyanställning.

Arbetstagarnas integritet behö-
ver stärkas. Lagstiftningen har stått 
still medan de tekniska möjligheterna 
och verkligheten förändrats radikalt. 
Nu är det hög tid att förverkliga de 
utrednings förslag som sedan flera år 
ligger och väntar hos regeringen.

Vad gör vi för att möta dessa 
utmaningar? LO-TCO Rättsskydds 
roll rymmer främst två viktiga uppgifter. 
Den ena är att hjälpa våra uppdrags-
givare, det vill säga förbunden, och 
företräda dem och deras medlemmar i 
juridiska tvister, framförallt i domstol. 
Den andra är att sprida kunskap.

Genom att företräda medlemmar i 
domstol upprätthåller vi respekten för 
reglerna på arbetsmarknaden och ser 
till att enskilda arbetstagare kan hävda 
sina rättigheter. Vi utbildar fackliga 
ombudsmän och förtroendemän genom 
egna seminarier och som föreläsare 
hos de fackliga organisationerna. Och 
inte minst; vi uppmärksammar brister i 
lagstiftningen, bildar opinion, påverkar 
politiker och initierar utredningar.

I förändringens tid är behovet av 
trygghet och stabilitet som allra störst. 
Bara trygga människor vågar och orkar 
utveckla den positiva energi som krävs 
i förändringsarbetet. Att använda de 
rättsliga verktyg som står till buds för 
att ge medlemmarna den tryggheten är 
en roll vi är stolta över!

DAN HOLKE
Chefsjurist och vd



5

”I förändringens tid är behovet av 
trygghet och stabilitet som allra 
störst. Bara trygga människor vågar 
och orkar utveckla positiv energi”
DAN HOLKE, CHEFSJURIST OCH VD
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NÖDROP 2015

Det blåste upp när Sandra 
bytte arbetsplats. Var hon 
illojal?
Efter att frisören Sandra sagt upp sig 
och börjat på en annan salong skickade 
hon ett sms till ett tiotal av sina gamla 
kunder för att informera om att hon 
bytt arbetsplats. Hon berättade också 
om det nya jobbet på sin blogg.

Det uppskattades inte av den 
tidigare arbetsgivaren. Denne påstod 
att hon kopierat företagets kund-
register och menade dessutom att det 
stred mot kollektivavtalet att hon i sin 
information hänvisat till den tidigare 
anställningen. De krävde därför ska-
destånd i Arbetsdomstolen för brott 
mot lojalitetsplikten i både anställnings-
avtalet och i kollektivavtalet. Dess-
utom ansåg man att Sandra brutit mot 
lagen om företagshemligheter.

Sandra var medlem i Handels-
anställdas förbund som tog hjälp av 
LO-TCO Rättsskydd.

Beträffande lagen om företagshem-
ligheter slog domstolen fast att 
Sandra har rätt att fritt utnyttja den 
erfarenhet, yrkesskicklighet och det 
kunnande som hon skaffat sig på sin 
tidigare arbetsplats. Detta innefattar 
även företagshemligheter, så länge hon 
inte på ett stötande sätt missbrukar 
det förtroende som följer av anställ-
ningen. Arbetsdomstolen ansåg inte 
heller att den tidigare arbetsgivaren 
kunnat styrka att Sandra skulle ha 
kopierat kundregistret. Även när det 
gällde tolkningen av kollektivavtalet 
fick Sandra rätt.

Domstolen avslog därför alla krav 
på skadestånd.

Skiftarbete gav kortare 
arbetstid och skadestånd
Tidigare arbetade personalen på 
beredningsavdelningen i ett tillverk-
ningsföretag enbart på dagen, med 
beredskap på kvällen. Men sedan 2013 
har man haft ett schema där man arbe-
tat fyra veckor på dagen och en vecka 
på kvällen. Är inte det skiftarbete, 
tänkte Livsmedelsarbetareförbundet? 
Förbundet ville få saken prövad, efter-
som man vid tvåskiftsarbete har kor-
tare arbetstid än då man uteslutande 
arbetar dagtid.

Livsmedelsarbetareförbundet häv-
dade kollektivavtalsbrott och stämde 
med LO-TCO Rättsskydds hjälp före-
taget vid Arbetsdomstolen.

Domstolen fann att arbetet utför-
des i två arbetslag och dessutom i en 
sammanhängande arbetsprocess, vilket 
är kriteriet för skiftarbete. Att några 
av arbetsuppgifterna utfördes mer säl-
lan på kvällen påverkade inte bedöm-
ningen. Därmed hade arbetsgivaren 
gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott. 
De anställda tilldömdes 10 000 kronor 
var och Livsmedelsarbetareförbundet 
fick 60 000 kronor i allmänt skade-
stånd för detta avtalsbrott.
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Jonas drabbades möjligen 
av hjärnblödning. Men 
visste han själv om det?
Hockeyspelaren Jonas tecknade i maj 
2010, i samband med att han bytte 
idrottsklubb, en sjukförsäkring och 
en fondförsäkring. Han fyllde då i en 
hälsodeklaration, där han bland annat 
angav att han inte haft någon hjärn-
blödning eller behandlats eller under-
sökts för annan sjukdom.

I december 2010 drabbades han av 
en stroke. Eftersom det då framkom 
att Jonas 2003 råkat ut för en skall-
skada som möjligen kunde betecknas 
som en hjärnblödning, beslöt försäk-
ringsbolaget att minska försäkrings-
beloppen med 40 procent av vad som 
annars hade betalats ut. Försäkrings-
bolaget menade att han inte fyllt i 
hälsodeklarationen på ett korrekt sätt.

När Allmänna reklamationsnämn-
den gav försäkringsbolaget rätt bevilja-
des Jonas rättshjälp av sitt fackförbund 
Sico som har ett samarbetsavtal med 

Unionen. Tingsrätten kom till slut-
satsen att det inte var klarlagt att Jonas 
blivit informerad om att hans tidigare 
skallskada kunde betraktas som en 
hjärnblödning. Sammanfattningsvis 
ansåg domstolen att Jonas därmed 
uppfyllt sin upplysningsplikt i hälso-
deklarationen.

Försäkringsbolaget hävdade i sin 
överklagan till Svea hovrätt att tings-
rätten felaktigt lagt bevisbördan på 
försäkringsbolaget. Bolaget menade 
att detta var orimligt, då Jonas inte 
gett dem tillgång till de fullständiga 
journalanteckningarna kring skall-
skadan sommaren 2003. Hovrätten 
fann dock ingen anledning att ändra på 
tings rättens bedömning. Bevisbördan 
ligger på försäkringsbolaget och det 
var också mest sannolikt att Jonas inte 
informerats om att han kunde ha haft 
en hjärnblödning.

Inte heller på övriga frågor i hälso-
deklarationen ansåg Svea hovrätt att 
Jonas svarat fel, varken uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. Domstolarna 
slår fast att man vid bedömningen ska 
utgå ifrån vanligt språkbruk och hur 
frågorna kan uppfattas av en vanlig 
försäkringstagare.

Domslutet betyder mycket för 
Jonas. Han har nu rätt till ytterligare 2,7 
miljoner kronor i försäkrings ersättning. 
Beloppet ska dessutom värde säkras, 
vilket innebär är att det verkliga värdet 
sannolikt är betydligt högre.

Marcia fick för mycket i 
livränta. Borde hon ha 
förstått det?
Marcia arbetade som lindare inom indu-
strin när hon drabbades av en arbets-
skada. För att kunna fortsätta jobba 
sadlade hon om till under sköterska 
med lägre lön. Hon beviljades då en liv-
ränta som skulle täcka mellan skillnaden 
jämfört med den lön hon haft som lin-
dare. När Marcia fick ändrad lön med-
delade hon detta till Försäkringskassan, 
så dessa fullt normala löne ökningar var 
inget som hon höll hemligt.

Vid en efterkontroll 2011 upp-
täckte Försäkringskassan att Marcia 
inte längre gjorde någon inkomst-
förlust, eftersom löneutvecklingen som 
undersköterska varit bättre än den 
varit som lindare. Man beslutade då att 
återkräva hälften av de 140 000 kr som 
man menade att hon fått för mycket i 
livränta genom åren.

Fallet gick ända upp till Högsta 
förvaltningsdomstolen. Där slog man 
fast att Marcia inte haft anledning att 
misstänka att hon hade fått för mycket 
i ersättning. Domstolen ansåg det inte 
rimligt att en arbetstagare själv ska 
hålla sig underrättad och ha detaljerad 
kännedom om löneutvecklingen i ett 
tidigare yrke.

Domstolen avslog därmed Försäk-
ringskassans krav på återbetalning.
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Gick Salvador en 
kurs eller två?
När Salvador efter en tids arbetslöshet 
fick ett förslag från Arbetsförmed-
lingen att gå en förberedande kurs som 
lastbilschaufför tyckte han att det var 
en bra idé. Det var en möjlighet att 
testa om han klarade yrket med tanke 
på en gammal skada han hade i han-
den. Kursen gick bra, vilket gjorde att 
Arbetsförmedlingen anvisade honom 
ytterligare en kurs, denna gång en 
yrkesutbildning till yrkesförare.

Under båda kurserna fick Salvador 
aktivitetsstöd, men under de fem veck-
orna mellan utbildningarna hade han 
inte någon ersättning alls. När Salvador 
ansökte om arbetslöshetsersättning 
från Unionens akassa fick han avslag. 
Som motiv angav a-kassan att de två 
kurserna hade ett så tydligt samband 
att de skulle betraktas som en och 
samma utbildning. Tiden emellan berät-
tigade därmed inte till ersättning.

Genom Unionen beviljades Salvador 
rättshjälp. Med LO-TCO Rättsskydds 
hjälp överklagade han till Förvaltnings-
rätten, som gick på a-kassans linje. Vi 
gick då vidare till Kammarrätten som 
menade att de två kurserna ska ses 
som separata, även om de har ett visst 
samband med varandra. Det styrktes 
ytterligare av att kurserna inte anvisa-
des samtidigt och att det gjordes en 
utvärdering mellan kurserna. I mellan-
perioden visste inte Salvador om han 
skulle antas till den andra kursen. 
Domstolen gav därmed Salvador rätt 
till a-kassa för tiden mellan kurserna.

Arbetsinsatsen avgjorde 
sjukpenningen, inte 
antalet arbetade timmar
Stina och Martin arbetade heltid, men 
eftersom de hade skifttjänstgöring var 
arbetstiden något kortare än 40 tim-
mar per vecka. På grund av sjukdom 
blev de sedan omplacerade till ett dag-
tidsarbete där de kunde arbeta halvtid, 
det vill säga 20 timmar per vecka.

Försäkringskassan menade då att de 
inte kunde få sjukpenning för den halva 
tid de inte arbetade, utan bara för en 
fjärdedel. Orsaken var att de arbetade 
20 timmar per vecka vilket var något 
mer än hälften av den tidigare arbets-
tiden som Stina och Martin haft när de 
arbetade skift.

LO-TCO Rättsskydd företrädde 
medlemmarna i Högsta förvaltnings-
domstolen. Här betonade man att 
sjukpenningen i princip är relaterad 
till den tidigare arbetsinsatsen. I Stinas 
och Martins fall var arbetstiden i deras 
ursprungliga skifttjänstgöring förkor-
tad för att kompensera för obekväma 
arbetstider och liknande, med en lön 
som motsvarade heltid. När de nu 
arbetade dagtid arbetade de hälften av 
40 timmar. De hade därmed båda rätt 
till halv sjukpenning i sitt nya dagtids-
arbete, slog domstolen fast.

Berodde Marias 
utmattning på stormig 
arbetsplats?
Jobbet som kurator på sjukhuset var 
stressigt och psykiskt påfrestande. En 
dag tog det stopp för Maria. Läkarna 
konstaterade att hon drabbats av ett 
utmattningssyndrom som gjort att hon 
sedan dess inte kunnat arbeta.

Men var Marias utmattning orsakad 
av hennes arbetssituation? Nej, ansåg 
Försäkringskassan som menade att 
arbetsuppgifterna varit helt normala 
för yrket. Istället ansåg man att hon 
haft en depression av okänd orsak. 
Marias nedsatta arbetsförmåga god-
kändes därför inte som arbetsskada.

Akademikerförbundet SSR där Maria 
var medlem anlitade LO-TCO Rättskydd 
för att överklaga till Förvaltningsrätten. 
Efter avslag där begärde vi prövning i 
Kammarrätten, som gjorde en annan 
bedömning. Här ansåg man att Maria 
med hög grad av sannolikhet varit utsatt 
för påfrestningar på arbetsplatsen som 
kunnat orsaka de psykiska besvären.

Kammarrätten överlämnade dock 
frågan om det individuella sambandet 
till Försäkringskassan, som då beslöt att 
godkänna Marias besvär som arbets-
skada. Därmed beviljades hon full 
arbetsskadeersättning i form av livränta.



9

Dimma kring fackets 
möjligheter att vidta 
stridsåtgärder
Internationella Transportarbetare-
förbundet bedriver en kampanj för 
kollektivavtal på bekvämlighets flaggade 
fartyg. Ett viktigt mål i Arbetsdom-
stolen gällde de kollektivavtal som 
Transport arbetareförbundet och Seko 
tog strid för avseende Sava Star, ett 
Panama-registrerat fartyg, ägt av ett 
norskt bolag med besättning från Ryss-
land och Polen.

Fackförbunden krävde ett så kallat 
Standard Agreement, ett kollektivavtal 
som svenska fackliga organisationer all-
tid krävt i samband med stridsåtgärder. 
Arbetsdomstolen menade dock att ett 
annat kollektivavtal, TCC-avtalet, var 
billigare för arbetsgivaren och därför 
ska anses utgöra minimivillkor i bran-
schen. Domstolen slog samtidigt fast 
att svenska fackliga organisationer har 
rätt att vidta stridsåtgärder för att få till 
stånd kollektivavtal inom internationell 
sjöfart. Men man får inte kräva högre 
nivåer än minimivillkoren i branschen, 
vilket man alltså ansågs ha gjort då man 
krävt ett Standard Agreement-avtal.

Arbetsdomstolen menade att strids-
åtgärderna från Transports och Sekos 
sida därmed utgjort ett hinder för den 
fria rörligheten för tjänster i EU-för-
draget. Eftersom fackförbunden krävt 
mer än miniminivån var stridsåtgärderna 
olovliga. Domstolen ansåg därför att 
kollektivavtalen i sin helhet var ogiltiga 
och ska lämnas utan avseende.

Av detta kan vi dra flera slutsatser:
1. Svenska fackliga organisationer kan 
även i fortsättningen delta i Interna-
tionella Transportarbetarförbundets 
kampanj och vidta stridsåtgärder i syfte 
att teckna kollektivavtal för sjömän i 
internationell trafik.

2. I en gränsöverskridande situation 
kan en lön över 35 kronor per timme 
inklusive övertid och semesterersätt-
ning anses så oskäligt hög att hela 
kollektivavtalet kan ogiltigförklaras. 
Detta gäller även när arbetsgivaren är 

ett norskt bolag som i huvudsak utför 
arbete i Europa. Detta är både över-
raskande och uppseendeväckande.

3. Domstolen anser det rimligt att 
fackliga organisationer tvingas betala 
både rättegångskostnader och skade-
stånd för stridsåtgärder som enligt 
svensk intern rätt var lovliga när de 
vidtogs. Detta även i fall där det sak-
nats anledning att tro att svensk rätt 
skulle strida mot EU-rätten. Det kan 
handla om kostnader på flera miljoner 
kronor för facket.

4. På denna punkt strider svensk rätt 
mot flera internationella konventio-
ner, enligt vilka det inte är tillåtet för 
staten att begränsa rätten att vidta 
stridsåtgärder med hänvisning till 
arbetsgivarens ekonomiska intressen. 
Sådana begränsningar får endast göras 
av hänsyn till starka samhällsintressen. 
Enligt EU-fördraget är Sverige skyldigt 
att följa både ILO-konvention nr 87 
om föreningsrätt och den Europeiska 
sociala stadgan, vilket Arbetsdom stolen 
genom sitt domslut inte gjort. Sista 
ordet lär inte vara sagt i denna fråga.
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”Genom att företräda medlemmar i 
domstol upprätthåller vi respekten 
för reglerna på arbetsmarknaden 
och ser till att enskilda arbetstagare 
kan hävda sina rättigheter.”
DAN HOLKE, CHEFSJURIST OCH VD
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ÅRSREDOVISNING 2015
LO-TCO RÄTTSSKYDD AB
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Styrelsen och verkställande direktören för LO-TCO Rättsskydd 
AB får härmed avge årsredovisning för 2015.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten 
LO-TCO Rättsskydd AB är fackföreningsrörelsens juridiska 
byrå. Uppdragsgivarna är framförallt LO:s och TCO:s med-
lemsförbund och klienterna består oftast av enskilda fack-
föreningsmedlemmar som beviljats rättshjälp av sina förbund. 
Vi är specialiserade på arbetsrätt och socialförsäkringsrätt, dvs 
på tvister som berör arbetet. Vår huvuduppgift är att driva 
tvister i domstol men vi har även utbildningsverksamhet och 
juridisk rådgivning. I uppdraget ligger också att driva strategiska 
mål i domstol och att bidra i den offentliga debatten med våra 
erfarenheter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Antalet nyanmälda ärenden uppgick till 1 068 (1 099).

Anställda hos LO-TCO Rättsskydd AB har såsom ombud 
i 272 (213) fall ingivit stämningsansökan eller svaromål till 
domstol. Dessutom har inom bolaget handlagts ett stort antal 
mål angående försättande i konkurs och lönegaranti. Social-
försäkringsmålen drivs i förvaltningsrätt, kammarrätt eller 
Högsta förvaltningsdomstolen.

I 14 (17) av Arbetsdomstolens 41 (42) refererade domar 
under 2015 har någon av Rättsskyddsbolagets jurister varit 

ombud. 12 (24) brottmål har handlagts av bolagets jurister, i 
flera fall såsom offentlig försvarare.

I ärenden som avslutats under året har direkt utverkats 
190 mkr (336 mkr) i ersättning för de fackliga organisatio-
nerna och deras medlemmars räkning. 18 (49) omfattande 
rättsutredningar har gjorts. Dessutom har Rättsskyddsbolaget 
i övrigt biträtt med omfattande rådgivning i arbets- och 
socialförsäkringsrättsliga spörsmål. Bolaget har anordnat flera 
egna seminarier för förbundens anställda och förtroende-
valda. Anställda vid bolaget har också medverkat vid ett stort 
antal kurser och konferenser som föreläsare.

Framtida utveckling 
Antalet inkomna ärenden under året har minskat på för-
säkringsrättsenheten och ökat något på arbetsrättsenheten. 
Antalet jurister på försäkringsrättsenheten har halverats de 
senaste fyra åren medan antalet jurister på arbetsrättsenheten 
har ökat. Vi bedömer att bolagets totala verksamhet kommer 
att ha ungefär samma omfattning under 2016 som under 2015.

Alla LO-förbund anlitar numera regelbundet bolaget. Samt-
liga TCO-förbund och många Saco-förbund anlitar bolagets 
försäkringsrättsenhet. Ett antal TCO-förbund och några Saco-
förbund anlitar regelbundet även arbetsrättsenheten.

Bolagets verksamhet präglas av stabilitet och vi bedömer 
därför att några större förändringar av verksamheten inte kom-
mer att ske de närmaste åren.

ÅRSREDOVISNING 2015 
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Ägarförhållanden 
LO-TCO Rättsskydd AB ägs till 90% av Landsorganisationen i 
Sverige samt till 10% av TCO. Av årets totala omsättning avser 
1,1% (0,9%) försäljning till LO, vilket också utgör den försäljning 
som skett inom koncernen.

Moderorganisationen Landsorganisationen i Sverige, 
802001-9769, Stockholm, upprättar koncernredovisning.

Resultat och ställning 
Bolagets verksamhet ska bedrivas till självkostnadspris, dvs. utan 
vinstsyfte. Bolaget redovisar för året ett mindre underskott, 
vilket var förutsatt i budget.

För bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efter-
följande resultaträkning, balansräkning och noter.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 30 719 915
Årets resultat  -701 978 

kronor  30 017 937
Styrelsen föreslår att vinstmedlen  
disponeras så att i ny räkning överförs 30 017 937

kronor 30 017 937

FLERÅRSJÄMFÖRELSE 

Bolagets ekonomiska  
utveckling i sammandrag: 2015 2014 2013 2012 2011

Fakturerad försäljning tkr 61 105 61 686 61 191 62 179 67 829
Förändring av pågående arbeten tkr -2 583 1 323 -688 1 432 -6 248
Resultat efter finansiella poster tkr -759 -291 -1 054 -1 216 -547
Omsättning/anställd tkr 1 581 1 616 1 441 1 479 1 339
Medelantalet anställda st 37 39 42 43 46
Soliditet % 73,6 72,9 80,1 77,2 77,4

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. 
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RESULTATRÄKNING

Not 2015 2014

tkr tkr
Rörelsens intäkter 1, 2
Nettoomsättning 61 105 61 685
Förändring av pågående arbete för annans räkning -2 583 1 323
Övriga rörelseintäkter 14 3
Summa rörelsens intäkter 58 536 63 011

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3 -12 875 -13 864
Personalkostnader 4 -46 442 -49 575
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5, 6 -93 -182
Summa rörelsens kostnader 7 -59 410 -63 621

Rörelseresultat -874 -610

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 119 311
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 71
Räntekostnader och liknande resultatposter -11 -64
Summa resultat från finansiella poster 115 318

Resultat efter finansiella poster -759 -292

Bokslutsdispositioner 8 -74 -656
Skatt på årets resultat 9 131 -442
Årets förlust -702 -1 390
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BALANSRÄKNING

Not 2015-12-31 2014-12-31

tkr tkr
Tillgångar 1, 2
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner 6 61 133
Inventarier 5 64 85

125 218

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 9 739 9 725
Uppskjutna skattefordringar 11 1 217 –

10 956 9 725
Summa anläggningstillgångar 11 081 9 943

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m

Pågående arbete för annans räkning 23 251 25 270
23 251 25 270

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 8 634 7 339
Fordringar hos koncernföretag 749 534
Aktuella skattefordringar 2 301 1 921
Övriga kortfristiga fordringar 75 1 160
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 913 2 124

13 672 13 078

Kortfristiga placeringar 13 3 564 3 561

Kassa och bank 4 577 4 267

Summa omsättningstillgångar 45 064 46 176

Summa tillgångar 56 145 56 119
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BALANSRÄKNING

Not 2015-12-31 2014-12-31

tkr tkr
Eget kapital och skulder 1, 2
Eget kapital 14
Bundet eget kapital

Aktiekapital 7 000 7 000
Reservfond 3 600 3 600

10 600 10 600 

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 30 720 31 087
Årets förlust -702 -1 390

30 018 29 697

Summa eget kapital 40 618 40 297

Obeskattade reserver 15 875 801

Avsättningar  
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 16 4 452 3 743
Summa avsättningar 4 452 3 743

Kortfristiga skulder

Klientmedelsskuld 15 334
Skulder till koncernföretag 1 680 1 673
Leverantörsskulder 703 979
Övriga kortfristiga skulder 2 131 2 506
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 5 671 5 786

Summa kortfristiga skulder 10 200 11 278

Summa eget kapital och skulder 56 145 56 119

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser 18 4 977 5 865
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NOTER

Not 1. 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
LO-TCO Rättsskydd ABs årsredovisning har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Redovisnings-
principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Från och med 2015 redovisas uppskjuten skatt på temporär 
skillnad avseende Avsättning till pensionsskuld. Övergången till 
denna princip, vilken är i överrensstämmelse med K3, har inne-
burit att fritt eget kapital vid årets ingång har justerats och ökat 
med 1 023 tkr. Se not 14. Jämförelsetalen för 2014 har inte 
räknats om då detta inte är något krav för kategorin mindre 
företag, vilken bolaget tillhör.

Intäkter/tjänsteuppdrag 
I tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som 
är hänförlig till ett tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att 
arbete utförs.

Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende 
tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företa-
gets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. 
Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som 
är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet 
kommer att fastställas.

Kortfristiga fordringar 
Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell 
bedömning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande 
fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för 
samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivnings-
tider tillämpas:

Maskiner och inventarier  5 år
Datorer    4 år

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller opera-
tionella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). 
Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav 
redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggnings-
tillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet 
skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att 
värdenedgången är bestående.

Ersättningar till anställda 
Pensionsförpliktelser
Anställda födda efter 1 juli 1978 omfattas av KTP1. Det är 
en premiebestämd pension, där 4,7% av bruttolönen sätts av 
upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30% på lönedelar därut-
över. Övriga anställda, samt efter eget val anställda födda 1 juli 
1978–30 juni 1983, omfattas av KTP2 som är en förmåns-
bestämd pension. Födda före 1 juli 1978 har till viss del även 
premiebestämd pension. Vad gäller förmånsbestämda pensio-
ner har bolaget valt tryggandeformen försäkring och är genom 
kollektivavtal bundet till Folksam Liv, kooperativa tjänstepen-
sioner. Försäkring är en tryggandeform som innebär att det är 
försäkringsbolaget som bär de flesta riskerna. Konsoliderings
nivån inom Folksam Liv är hög för såväl förmånsbestämda som 
premiebestämda pensioner. 

Bolaget är bundet av ett pensionsavtal mellan KFO och FTF 
vilket bland annat ger vissa arbetstagare rätt att gå i pension 
vid 62 års ålder. När en anställd utnyttjar den möjligheten är 
bolaget skyldigt att betala en pensionspremie till Folksam, vilken 
beräknas i förhållande till den anställdes lön. 

Avsättningen i balansräkningen värderas till den bästa upp-
skattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera 
förpliktelsen på balansdagen. Resterande del av förpliktelsen 
redovisas som ansvarsförbindelse.

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 
uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 

Omsättning/anställd
(Nettoomsättningen + förändring av pågående arbeten)/
medelantalet anställda.
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Not 2. 
Uppskattningar och bedömningar
LO-TCO Rättsskydd AB gör uppskattningar och bedömningar om 
framtiden. De uppskattningar för redovisnings ändamål som blir 
följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. Bolaget bedömer att det inte föreligger uppskatt-
ningar som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i 
redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.

Not 3.

Ersättning till revisorerna 2015  2014

PwC
Revisionsuppdraget 99 94 
Summa 99 94

Not 4.

Personal
Medelantalet anställda 2015  2014

Kvinnor 20 23
Män 17 16
Totalt 37 39 

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 308 1 311
Löner och ersättningar till övriga anställda 26 266 26 860

27 574 28 171

Sociala avgifter enligt lag och avtal 10 022 10 746
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 420 376
Pensionskostnader för övriga anställda 6 230 8 857

För verkställande direktören finns ett trygghetsavtal som 
innebär två års tjänstgöringsfri uppsägningstid vid uppsägning 
från arbetsgivarens sida.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2015  2014

Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 10 8
Män 7 9
Totalt 17 17

Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare
Kvinnor 2 2
Män 2 2
Totalt 21 21
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Not 5.

Inventarier, verktyg och installationer 2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 2 505 2 505
Årets förändringar   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 505 2 505

Ingående avskrivningar -2 421 -2 392
Årets förändringar
- Avskrivningar -20 -29
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 441 -2 421

Utgående restvärde enligt plan 64 84

Not 6.

Maskiner och andra tekniska anläggningar 2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 3 817 3 817 
Årets förändringar   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 817 3 817 

Ingående avskrivningar -3 684 -3 530
Årets förändringar 
- Avskrivningar -73 -153 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 757 -3 683 

Utgående restvärde enligt plan 60 134

Sjukfrånvaro 2015  2014

Total sjukfrånvaro % 1,8 2,5
- långtidssjukfrånvaro % – l, l 
- sjukfrånvaro för kvinnor % 1,7 2,5
- sjukfrånvaro för män % 1,9 2,5
- anställda 30–49 år % 1,3 1,8
- anställda 50 år– % 2,7 3,5
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Not 7.

Operationella leasingavtal 2015 2014

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år 6 267 6 334
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 11 257 2 147

17 524 8 481

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 6 640 6 597

Not 8.

Bokslutsdispositioner 2015 2014

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 21 14
Förändring av periodiseringsfond -95 -670
Summa -74 -656

Not 9.

Skatt på årets resultat 2015 2014

Aktuell skatt -63 -443
Uppskjuten skatt 194 –
Skatt på årets resultat 131 -443

Redovisat resultat före skatt -833 -948

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 183 208
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -238 -650
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat – -2
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1 -3
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond -1 4
Skatteeffekt av schablonintäkt på fondandelar -8 –
Skatteeffekt temporära skillnader 194 –
Redovisad skattekostnad 131 -443
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Not 14.

Förändring av eget kapital
Aktiekapital Reservfond Övrigt fritt  

eget kapital
Summa eget  

kapital
Eget kapital 2014-12-31 7 000 3 600 29 697 40 297

Effekt uppskjuten skatt vid övergång till K3 – – 1 023 1 023
Årets resultat  -702 -702
Eget kapital 2015-12-31 7 000 3 600 30 018 40 618

Not 10.

Andra långfristiga värdepappersinnehav 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 9 725 8 107
Årets förändringar
- Tillkommande värdepapper 14 3 144
- Avgående värdepapper – -1 526
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 739 9 725

Utgående redovisat värde, totalt 9 739 9 725

Marknadsvärde 10 189 10 355

Not 11.

Uppskjuten skatt 2015 2014

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har 
redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den 
inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av
Uppskjuten skatt hänförligt till pensionsavsättningar 1 217 –

1 217 0

Not 12.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2015-12-31 2014-12-31 

Förutbetalda hyror 1 354 1 354
Upplupna ränteintäkter – 82
Övriga poster 559 688

1 913 2 124

Not 13.

Kortfristiga placeringar 2015-12-31 2014-12-31 

Bokfört värde, totalt 3 564 3 561
Marknadsvärde 3 626 3 627
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Not 15.

Obeskattade reserver 2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan – 21
Periodiseringsfond 875 780
Summa 875 801

Not 16.

Avsättningar för pensioner 2015 2014

Avsättningar för pensioner enligt avtal KFO/FTF 4 452 3 743
Summa 4 452 3 743

Not 17.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015-12-31 2014-12-31

Upplupna löner – 7
Upplupna semesterlöner 1 650 1 685
Upplupna sociala avgifter och löneskatt 3 746 3 820
Övriga poster 276 273
Summa 5 672 5 785

Not 18.

Ansvarsförbindelser 2015-12-31 2014-12-31

Eventualskulder

Avser åtagande för pensioner enligt avtal KFO/FTF 4 977 5 865
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för LO-TCO 
Rättsskydd AB för år 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens  
ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval 
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen. 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 bolaget 
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 bolagets interna kontroll. En 
revision inne fattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 
i de redo visningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redo-
visningen, liksom en utvärdering av den övergripande presenta-
tionen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av LOTCO Rättsskydd AB:s finansiella ställning 
per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt  lagar och  andra 
författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för LO-TCO Rättsskydd AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisio-
nen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har 
jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsent-
liga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktö-
ren är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen. årsredovisnings-
lagen eller bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 1 april 2016
Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad revisor 

Till årsstämman i LO-TCO Rättsskydd AB, 
organisationsnummer 556150-9257 
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SACO-förbunden

SACO  2  1  2  –

Civilekonomerna  4  9  6  –

Sveriges Ingenjörer  7  9  6  48

Lärarnas Riksförbund  1  1  –  –

Officersförbundet  2  1  3  – 

Tandläkarförbundet  4  2  3  100

Veterinärförbundet  2  –  1 –

Jusek  4  5  1  310

Farmacevtförbundet  1  –  –  –

Akademikerförbundet SSR  2  6  2  1

Summa  29  34  24  459

LO-förbunden

Byggnads 109  83  117  11 652

Elektrikerna 27  44  32  5 625

Fastighets 32  28  58  3 108

GS 36  55  29  2 478

Handels 118  117  96  17 057

Hotell och Restaurang 16  17  9  647

IF Metall 59  177  85 36 457

Kommunal 152  242  217 44 291

Livs 29  42  28 8 015

LO 18  18  7 –

Musikerna 3  –  3  177

Målarna 25  36  24 1 964

Pappers 12  15  19 1 953

Seko 55  105  52 17 398

Transport 9  12  2  140

Summa  700  991  778  150 962
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MILJONER TILL MEDLEMMARNA
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Övriga

Ledarna  6  17  6  2 294

Övriga förbund och avdelningar  45  22  36  3 722

Summa  51  39  42  6 016

Totalt  1 068  1 371  1 060  190 478

TCO-förbunden

TCO  3  3  2 –

Finansförbundet  7  4  3 –

Försvarsförbundet  2  1  3  26

FTF  4  4  5  155

Journalistförbundet  3  5  2  4 200

Vision  17  25  22  2 083

Lärarförbundet  4  8  4  3 743

Polisförbundet  38  59  28  5 161

Skogs-och Lant  7  1  7 –

ST  4  10  2  898

Teaterförbundet  4  10  7  25

Tull-Kust  3  3  2 –

Unionen  182  155  124  14 570

Vårdförbundet  7  17  4  2 180

Yrkesmusiker  3  2  1 –

Summa  288  307  216  33 041
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ORGANISATION

LO-TCO Rättsskydd styrs av LO- och TCO-förbunden. 
 Nittio procent av aktierna ägs av LO. Resterande tio procent 
äger TCO. LO-TCO Rättsskydd ger juridisk service åt LO, 
TCO, förbunden och deras medlemmar. 

Mer än tre miljoner medlemmar kan, efter beslut om 
 rättshjälp från det egna förbundet, få juridiskt stöd i rättsliga 
angelägenheter som har anknytning till arbetet.

Arbetsutskott
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som, tillsammans 
med VD, svarar för den övergripande förvaltningen. AU 
bestod under 2015 av ordförande Ingela Edlund, vice 
ordförande Johan lngelskog, Lea Skånberg, Peter Sjöstrand, 
Åsa Forsell, VD Dan Holke och personalens representant 
Ellinor Gudmundsson.

Ledningsgrupp
Ledningsgruppen samordnar den löpande verksamheten. Den 
bestod under 2015 av VD Dan Holke, chefen för arbetsrätts-
enheten Sussanne Lundberg, chefen för försäkringsrätts-
enheten Claes Jansson och ekonomichefen Kajsa Formgren.

Försäkringsrättsenheten 
Försäkringsrättsenheten arbetar med ärenden inom social-
försäkrings- och skadeståndsrätt. Det innebär i huvudsak 
tvister som rör socialförsäkringsbalken. Många ärenden gäller 
också medlemmar som är missnöjda med ersättningen från 
Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA).

Arbetsrättsenheten
Arbetsrättsenheten tar sig an alla tvister som har samband 
med arbetet, i första hand arbetsrättsliga tvister men även 
rättstvister inom bland annat straffrätten, konkursrätten, 
avtalsrätten och associationsrätten.

STYRELSEN

Ordinarie ledamöter 
Ingela Edlund – LO, Johan lngelskog – Kommunal, Lea 
Skånberg – IF Metall, Peter Sjöstrand – Målarna, Kjell Ahlberg 
– LO, Tommy Andersson – GS, Annika Nilsson – LO, Valle 
Karlsson – SEKO, Susanna Gideonsson – Handels, Ann-Marie 
Carlsson Stenberg – LO, Therese Guovelin – HRF, Sture 
Thorsell – Transport, Åsa Forsell – TCO, Malin Wulkan – 
Unionen, Åsa Erba Stenhammar – ST, Ellinor Gudmundsson – 
personalrepresentant, Magnus Eriksson – personalrepresentant.

Suppleanter
Renee Andersson – LO, Inger Hjärtström – Kommunal, 
Thomas With – IF Metall, Urban Pettersson – Elektrikerna, 
Monica Sparrman – LO, Jan-Erik Granvik – Musikerna, Pernilla 
Lund – LO, Roger Johansson – Byggnads, Magnus Pettersson 
– Fastighets, Claes-Mikael Jonsson – LO, Eva Guovelin – Livs, 
Pontus Georgsson – Pappers, AnnSofi Sjöberg – TCO, Susanne 
Forsman – Unionen, Annika Ewerblad – personalrepresentant, 
Gunvor Nyström – personalrepresentant.

Styrelsen har under 2015 bestått av följande personer:
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ORGANISATION

ARBETSRÄTTSENHETEN
Enhetschef

20 Förbundsjurister

FÖRSÄKRINGSRÄTTSENHETEN
Enhetschef
13 Förbundsjurister

VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖR
(Chefsjurist)

ADMINISTRATION
IT-ansvarig/sekreterare
7 sekreterare
1 vaktmästare
Ekonomichef
Ekonomiassistent

ARBETSUTSKOTTSTYRELSEN

Anne Alfredson
Henric Ask

Tom Aspengren
Ingela Atterhult

Annki Berg
Kerstin Burman 
Ulrika Edebrink

Bo Ericson
Magnus Eriksson 
Annika Ewerblad
Kajsa Formgren

Maria Fridolin
Erik Grahn

Ellinor Gudmundsson
Lars Henriksson

Jeanette Herrström
Dan Holke

Claes Jansson
Ilhan Kaskal

Susanna Kjällström
Liselott Klang 

Mia Larsson
Ulf Lejonklou

Joakim Lindqvist

Sussanne Lundberg 
Mattias af Malmborg
Sofie Malmkvist
Jörgen Nilsson
Inger Nordström
Marie Nordström
Gunvor Nyström
Mari-Louise Näsholm
Styrmir Olafsson
Annett Olofsson
Angelin Olsson De Groat
Anne Rajmic
Robert Sjunnebo
Mikael Sjöberg
Lise-Lotte Sjöstedt
Jimmie Söndergaard
Georg Thullberg
Josephine Trinder
Lena Törnros
Bo Villner
Anders Wilhelmsson
Olov Östensson
Elizabeth Östman

VI SOM ÄR ANSTÄLLDA HÄR 2016



Besöksadress: Olof Palmes gata 29, 7 tr, Box 1155, 111 81 Stockholm, tel 08-676 63 00. www.fackjuridik.com

H
E

M
M

A
/JU

P
IT

E
R

. FO
T

O
: K

ristian
 P

o
h

l, iS
to

ck. T
R

Y
C

K
: In

eko


	Fram web
	bak web
	bak web
	bak web
	bak web
	bak web
	bak web
	bak web
	bak web
	bak web
	bak web
	bak web
	bak web
	bak web
	bak web
	bak web
	bak web
	Fram web

