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BUNDEN TILL DELTID 
Är stand-by-människan lösningen?
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Hur lever och planerar 
man ett liv när någon 
annan drar i trådarna? 
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I HÄNDERNA 
PÅ TIDEN

Arbetet är grundbulten i människors liv. 
Tillsvidareanställningar har varit normen som 
gjort att vi kunnat planera hur vi bor, tillbringar 
våra semestrar och får lån i banken när vi 
ska köpa bil, fritidshus eller ny bostad. Såväl 
anställningsskyddslagen som samhället är 
historiskt uppbyggda kring att vi större delen 
av våra liv är fast anställda med en lön som 
det går att leva på. 

Ett fast jobb på heltid har för de flesta av oss varit en 
förutsättning för frihet och oberoende. Så ser det också 
fortfarande ut för drygt åtta av tio arbetstagare. Men för 
vissa branscher och grupper av arbetstagare har tillvaron 
blivit alltmer bekymmersam. Inom till exempel handel, 
vård och omsorg samt hotell och restaurang är numera 
tidsbegränsade anställningar mycket vanliga. Det drabbar 
i hög grad redan utsatta låglönegrupper, ofta inom kvinno-
dominerade sektorer. Vi ser hur de allra otryggaste 
anställningarna, de som bara omfattar några timmar eller 
dagar i veckan, ökar i omfattning. 

RENT JURIDISKT ÄR 
UTVECKLINGEN OROANDE 

Anställningsskyddslagen är numera så ihålig att det är svårt 
att hävda att en tidsbegränsad anställning är otillåten. På 
vissa avtalsområden finns det kollektivavtal som begränsar 
möjligheterna till missbruk, men inom många sektorer 
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FRITT FRAM FÖR 
HYVLING

På Coop Forum i Örebro fick ett antal anställda 
”erbjudanden” om att minska sin arbetstid med upp 
till drygt 8 timmar i veckan. Den som inte nappade på 
erbjudandet skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist. 

De flesta hade varit anställda under mycket lång 
tid, somliga så länge som 40 år, och de hade ingen 
möjlighet att tacka nej. De klargjorde därför för 
Coop att de motsatte sig förändringarna och skrev 
på ”under protest” för att markera att de inte frivilligt 
accepterade förändringarna.

Handels menade, med stöd av oss, att de föränd-
rade arbetstiderna, i enlighet med tidigare praxis 
från Arbetsdomstolen, skulle betraktas som upp-
sägningar. Förbundet ifrågasatte inte arbetsbrist 
och att det fanns saklig grund. Man menade dock 
att uppsägningarna skulle ske i turordning och att 
de som sades upp hade rätt till uppsägningstid.

Arbetsdomstolen kom dock till slutsatsen att 
den minskade arbetstiden ska ses som ett er-
bjudande om omplacering och att de anställda 
hade accepterat de nya villkoren. Detta trots att 
Arbets domstolen fann att de anställda känt sig 
tvingade och att arbetsgivaren förstått detta. Man 
avvisade därmed förbundets krav på att föränd-
ringen ska ses som uppsägningar med de rättighe-
ter som följer på detta.

Resultatet? Arbetsgivarna känner att de fått 
grönt ljus för att ”hyvla” de anställdas arbetstider. 
Risken är att allt fler nu kommer att tvingas övergå 
från heltid till deltid. Sverige får då en växande 
arbetskraftsreserv bestående av människor som 
tvingas stå stand-by och som inte längre kan leva 
på sin lön.

saknas sådana regler helt. Det innebär att allt fler arbets-
tagare tvingas stå stand-by när mobilen ringer, släppa allt 
de har för händer och kasta sig till arbetsplatsen för att 
få ytterligare några timmars inkomst när tillfälle bjuds. 
Hur lever och planerar man ett liv när någon annan drar 
i trådarna? När man är i händerna på tiden, som styrs av 
någon annan?

ACCEPTERA SÄNKT LÖN  
ELLER BLI UPPSAGD

En lika oroande utveckling ser vi inom det påtvingade del -
tidsarbetet. Liksom de tidsbegränsade anställningarna 
drabbar deltidsarbetet i stor utsträckning kvinnodominerade 
låglönesektorer. År 2016 fastslog Arbetsdomstolen att 
en arbetstagare kan ställas inför valet att omedelbart 
acceptera att gå ned i sysselsättningsgrad eller bli uppsagd. 
I praktiken innebär det att arbetsgivaren kan sänka syssel -
sättningsgraden och därmed lönen med omedelbar verkan. 
Den som accepterar har ingen uppsägningstid och arbets-
givaren behöver heller inte följa turordningsreglerna. Den 
som säger nej kan bli uppsagd utan att arbetsgivaren behöver 
följa turordningen om erbjudandet anses skäligt.

Vissa kollektivavtal har regler som förhindrar detta. 
Men lagen gör det inte. Många av dem som tvingas gå ned 
i arbetstid får sedan erbjudanden om att hoppa in när 
det behövs extra personal. Det innebär att arbetsgivaren 
kan bygga upp en arbetskraftsreserv som kan kallas in 
godtyckligt och med kort varsel. Arbetsgivaren behöver 
därmed inte anstränga sig för att planera långsiktigt, 
medan den anställde inte kan planera sitt liv alls.

VISST GÅR DET,  
MEN LAGEN SVIKER

Vad som har hänt är att en stor del av affärsrisken, varia-
tioner i arbetskraftsbehovet, håller på att lastas över på 
arbetstagarna. Detta trots att verksamheten inom branscher 
som vård och detaljhandel borde gå att planera.

Det bevisar också de arbetsgivare som föregår med gott 
exempel och faktiskt klarar konkurrensen alldeles utmärkt 
genom tillsvidareanställningar på heltid. Men lagstiftningen 
ger inte längre den trygghet som den var avsedd att skapa.

Vi måste fråga oss om det är rimligt att den svagare parten får 
ta hela smällen, ofta helt i onödan. Eller om det är hög tid att 
se över reglerna, för att ställa lite högre krav på arbetsgivarna?



5



6

I allt fler av de ärenden vi på LO-TCO Rättsskydd hanterar 
ser vi hur de anställda tvingas bära den ekonomiska risk 
som rimligen borde ligga på arbetsgivaren. Det är bekvämt 
för arbetsgivaren att använda tidsbegränsade anställningar 
och deltid för att slippa undan sitt planeringsansvar. Med 
en reserv av deltidsanställda, ständigt beredda att rycka in 
när de får chansen, löser det sig alltid för företaget. Men är 
det rimligt? Jag tycker inte det.

Visst behövs det flexibilitet i arbetslivet, men den får inte 
ensidigt gå ut över dem som redan har de sämsta anställnings-
villkoren och de lägsta lönerna. Hela branscher får inte 
präglas av ett deltidsarbete som ingen kan leva på. Men 
faktum kvarstår. Idag förekommer det i en sådan omfattning 
och i sådana sammanhang att det måste anses som ett rent 
missbruk.

Med nuvarande regelverk saknar LO-TCO Rättsskydd 
juridiska möjligheter att skydda medlemmarna mot otrygga 
anställningsformer och obefogade deltider. Reglerna behöver 
ändras så att sådana anställningar bara tillåts när det finns 
goda skäl för detta. Och om anställningsförhållanden ändå 
måste förändras, ska den anställde garanteras en rimlig 
omställningsperiod. 

Jag menar att det är hög tid att uppdatera lagarna eller 
avtalen. Sannolikt finns det skäl att justera båda för att 
återskapa en rimlig trygghet på arbetsmarknaden. På så 
sätt kan ett förtroende och en respekt på arbetsmark-
naden återupprättas, vilket innebär att arbetsgivarna kan 
se fram emot lojala medarbetare istället för frustrerade 
marionetter. Det är ett samarbete som alla parter borde 
tjäna på.

LOJALA MEDARBETARE  
ELLER FRUSTRERADE MARIONETTER?

Ytterligare ett orosmoln kunde skönjas under 2016. 
Försäkringskassans prövning av rätten till sjukpenning 
skärptes på ett dramatiskt sätt. Sedan en tid tillbaka har 
antalet beslut om indragen sjukpenning fördubblats. Detta 
är anmärkningsvärt, särskilt med tanke på att lagstiftningen 
inte har förändrats. Att få beslutet om indragen sjukpenning 
omprövat av Försäkringskassan tar f n cirka 5 månader. 
Under den tiden kan den enskilde stå helt utan inkomst. 

Det är inte konstigt att förbunden får mängder av telefon-
samtal från förtvivlade medlemmar. Många av dessa vardags-
öden kommer så småningom att hamna på vårt bord. 
Vi förväntar oss därför en kraftig ökning av antalet tvister 
kring sjukpenningen under 2017. 

Dan Holke, VD och chefsjurist
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”Otrygga anställningsformer 
förekommer i en sådan 

omfattning att det måste anses 
som ett rent missbruk.”

Dan Holke 



Allt fler tvingas stå stand-by när mobilen ringer, 
släppa allt de har för händer och kasta sig till 

arbetsplatsen för att få ytterligare några timmars 
inkomst när tillfälle bjuds. 
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NY POLISMYNDIGHET  
BRÖT MOT MBL

Den 1 januari 2015 fick Sverige en ny, sammanhållen polis-
myndighet. En genomförandekommitté fick i uppdrag att 
utifrån de anställda på tidigare Rikspolisstyrelsen och 21 
polismyndigheter slå ihop och bemanna den nya Polis-
myndigheten. I augusti 2014 förhandlade kommittén med 
Polisförbundet och övriga berörda fackliga organisationer 
om en preliminär placering av de 28 500 anställda i den nya 
sammanslagna organisationen. 

Trodde Polisförbundet, tills det senare under hösten 
stod klart att genomförandekommittén ansåg att det var 
slutförhandlat, och att de anställdas placering var beslutad 
och klar. Den nya Polismyndigheten bemannades utifrån 
detta, utan vidare medbestämmandeförhandlingar.

Polisförbundet väckte talan i Arbetsdomstolen (AD) 
och yrkade på 10 miljoner kronor i allmänt skadestånd för 
brott mot 11§ MBL. AD fann att förhandlingsskyldigheten 
inte fullgjorts och att Polisförbundet hade rätt till skade-
stånd. Men domstolen ansåg samtidigt att förbundet inte 
medverkat till att klara ut missförståndet. Skadestånds-
beloppet sänktes därför kraftigt till 200 000 kronor.

KAMBODJANSKA ARBETARE  
NÄRA BLI LURADE PÅ LÖNEGARANTI

Efter att i Kambodja blivit lovade bra inkomst i Sverige 
reste elva arbetstagare till Sverige för att arbeta med 
skogsplantering åt företaget Botnia Skog AB.

Väl i Sverige fick arbetstagarna inte betalt som överens-
kommet och de fick bo under mycket knappa förhållanden. 

PRINCIPIELLT VIKTIGA  
DOMAR UNDER 2016

Både tillgången till mat och kläder var mycket begränsad 
och under en period tvingades de bo i ett stall.

Då Botnia Skog AB inte heller kunde betala ut lönerna 
försattes bolaget i konkurs den 29 december 2014. Kon-
kursförvaltaren konstaterade att arbetstagarna var berät-
tigade till lönegaranti.

En kambodjansk kvinna, som förmedlat kontakten mel-
lan företaget och de kambodjanska arbetarna, gjorde gäl-
lande att arbetstagarna hade lånat pengar av henne under 
vistelsen. Hon ansökte därför om betalningsföreläggande 
för att själv kunna lägga beslag på de kambodjanska arbe-
tarnas lönegarantimedel. Kronofogdemyndigheten beslöt 
att kvinnan själv skulle överlämna betalningsföreläggan-
dena, en så kallad partsdelgivning.

Kvinnan anlitade då en advokatbyrå i Kambodja som 
kallade upp arbetstagarna och meddelade att deras namn-
teckningar behövdes för att de skulle få ut lön från Sverige. 
Problemet var bara att ingen av dem förstod vad de skrev 
på, eftersom handlingarna var skrivna på svenska.

Med hjälp av organisationen Community Legal Education 
Center kunde ärendet överlämnas till Sundsvalls tingsrätt. 
Utbetalningen stoppades och pengarna togs i förvar hos 
Kronofogdemyndigheten under processen. Fackförbundet 
GS kunde då, tack vare sin solidaritetsfond, se till att kam-
bodjanerna fick juridiskt stöd av LO-TCO Rättsskydd.

Vi visade på att delgivningen inte skett i enlighet med 
vare sig svensk eller kambodjansk rätt. Tingsrätten beslöt 
då att målen skulle återföras till Kronofogdemyndigheten, 
som betalade ut lönegarantin till arbetstagarna i Kambodja.

Fallet visar hur hänsynslöst utländska arbetstagare kan 
utnyttjas i Sverige. Arbetstagare som kommer till Sverige 
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utan att behärska språket och utan kunskap om det svens-
ka systemet är oftast helt utlämnade åt sin arbetsgivares 
godtycke. Problemen är många, men ett steg i rätt riktning 
kan vara att svenska företag certifierar sig enligt den nya 
ISO-standard för hållbar upphandling som håller på att tas 
fram. Den ställer långtgående krav på utökat socialt ansvar 
som borde vara en självklarhet för alla seriösa företag.

MIKAELS DÖD VAR  
ARBETSMILJÖBROTT

Den 11 december 2013 gick Mikael som vanligt till jobbet 
på stålverket Ovako Bar. Under sitt arbete vid en sträng-
gjutningsmaskin inträffade det som inte fick hända. Av 
okänd anledning fick Mikael 900 grader varmt stål över sig. 
Hans skador var så allvarliga att han avled.

Svea Hovrätt fann vid sin prövning att arbetet hade 
utförts på ett sätt som innebar risk för olycksfall och att 
dessa risker borde ha upptäckts. Två personer i arbets-
ledande ställning dömdes för arbetsmiljöbrott och vållande 
till annans död. De fick villkorlig dom och böter för att 
inte ha uppfyllt sitt arbetsmiljöansvar och för konstaterade 
brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren Ovako Bar AB döm-
des att betala en företagsbot på 1,5 miljoner kronor.

MARITS BELASTNINGSSKADA  
GAV DRYGT 4,8 MILJONER

Att skillnaden mellan att få eller inte få rättshjälp kan 
handla om stora pengar för en enskild medlem visar många 
rättsfall inom försäkringsrätten. Marit drabbades av så 
kallat cervikobrachialt smärtsyndrom och handledstendinit 
efter många års monoton belastning vid monteringsarbete. 
LO-TCO Rättsskydd fick i november 2011 i uppdrag av IF 
Metall att överklaga två beslut där Marit blivit nekad sjuk-
penning.

Efter processer ända upp i kammarrätten beviljades 
Marit sjukpenning för ett antal sjukdomsperioder på sam-
manlagt över två år.

Efter utredning och komplettering har vi under ären-
dets gång drivit nya och fler ersättningsanspråk i form av 
sjukpenning, sjukersättning och livränta för Marit. Hon 
har på så sätt fått både fortsatt sjukpenning och beviljats 
livränta för sin arbetsskada. Dessutom har AFA efter 
utredning bedömt att Marits skada medför en medicinsk 
invaliditet på 10 procent, vilket har gett henne ytterligare 
ersättningar för lyte och men.

Genom rättshjälpen har LO-TCO Rättsskydd hjälpt 
Marit att utverka drygt 4,8 miljoner kronor. Hennes fall 
illustrerar hur omfattande ett ärende kan bli och att det 
kan krävas en lång rad av utredningar och åtgärder för att 
få de ersättningar man har rätt till.

EN KÖRKORTSUTBILDNING  
GER INTE MAT PÅ BORDET

Ska en person nekas a-kassa om denne i samband med 
en uppsägning får del av ett åtgärdspaket med en betald 
utbildning av sin arbetsgivare, för att kunna öka sin kompe-
tens och snabbare få ett nytt jobb?

I samband med att Sebastian blev uppsagd fick han del av 
ett utbildningsbidrag från arbetsgivaren i form av en kör-
kortsutbildning för C- och CE-kort. Utbildningen var på 
papperet värd cirka 70 000 kr, men kunde inte omvandlas 
till pengar och Sebastian kunde inte heller på annat sätt till-
godogöra sig det ekonomiska värdet av utbildningen. Trots 
detta nekades han a-kassa med motiveringen att hans be-
talda utbildning skulle räknas som avgångsvederlag. 

Sebastian beviljades facklig rättshjälp av IF Metall. Även 
förvaltningsrätten ansåg att Sebastians utbildning skulle be-
traktas som avgångsvederlag. Därmed var han inte berät-
tigad till a-kassa under ett antal månader, då han alltså stod 
helt utan pengar. Orimligt menade vi, och överklagade till 
kammarrätten. 
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Kammarrätten i Stockholm gick på LO-TCO Rätts-
skydds linje. Man menade att ett avgångsvederlag är tänkt 
att kompensera den anställde för en inkomst som perso-
nen går miste om. Körkortsutbildningen är inte en sådan 
ekonomisk kompensation från arbetsgivaren, slog dom-
stolen fast.

Sebastian beviljades därmed full a-kassa, utan avräkning 
för utbildningen. Domen är principiellt viktig för andra 
som i samband med uppsägningar fått del av någon form 
av kompetenshöjande åtgärder från arbetsgivarens sida.

ATT 30 ÅR FÖRFLUTIT  
VAR INTE HINDER FÖR ARBETSSKADA

Det kan gå lång tid innan en skadlig arbetsmiljö resulterar 
i dålig hälsa och sjukskrivningar. Trots detta är det möjligt 
att få besvären klassade som arbetsskada. Det visar den 
dom i kammarrätten som gav Leo rätt till livränta, trots 
att det gått lång tid sedan han exponerades för farliga lös-
ningsmedel. Först trettio år senare insjuknade han, med 
långvarig sjukfrånvaro och så småningom helt nedsatt 
arbets förmåga och sjukersättning som följd.

Leo lider av lösningsmedelsskadan kronisk toxisk encefa-
lopati. Det fanns olika uppfattningar i den medicinska ut-
redningen om hur lång exponeringstiden måste vara för att 
ett samband mellan exponering och besvär ska anses bevi-
sat. Trots detta fick Leo diagnosen kronisk lösningsmedels-
skada efter utredning på Arbets-och miljömedicinsk klinik, 
där man konstaterade att han från 18 års ålder utsatts för 
lösningsmedel under minst fem års tid. 

Trots den långa tid som förflutit bedömer kammarrätten 
att det finns ett samband mellan Leos besvär och inand-
ningen av lösningsmedel i arbetet. Domstolen konstaterar 
att diagnosen kronisk toxisk encefalopati måste anses vara 
säkerställd. Ett viktigt beslut för Leo, som därmed är be-
rättigad till livränta.

PLÖTSLIGT KRASADE  
DET TILL I HANDLEDEN

Det hände när Nils skulle justera ett rör manuellt, efter-
som det inte blivit rätt bockat i maskinen. Det ”krasade 
till” i handleden. Nils arbetade då vid en tillfälligt inrättad 
station för rörbockning som var trängre och hade mer be-
gränsat svängrum än den vanliga arbetsplatsen. Bockningen 
krävde därför mer kraft och var dessutom ergonomiskt 
olämplig. Omedelbart efter olycksfallet tog arbetsgivaren 
bort den olämpliga arbetsstationen. 

Tvistefrågan var huruvida Nils skada var ett olycksfall 
eller inte. AFA konstaterade att händelseförloppet inte 
innehöll något plötsligt eller onormalt. Skadan kunde alltså 
inte godkännas som arbetsskada, menade man.

I skiljenämnden hävdade Nils att AFA tillämpat ett alltför 
snävt olycksfallsbegrepp. Dels förelåg ovanliga och oförut-
sedda omständigheter. Dels gjorde de onormala förhållan-
den som rådde att arbetet blev ovanligt ansträngande, det 
vill säga att det krävdes en extra ansträngning som han inte 
hade förväntat sig.

Skiljenämnden menade att det i regel krävs att förloppet 
innefattar något som i viss mån är ovanligt och oförutsett 
för att en händelse ska betraktas som olycksfall. Det kan 
till exempel, som i fallet med Nils rörbockning, vara fråga 
om ovanligt ansträngande eller onormala förhållanden som 
i sin tur förorsakar en överansträngning. Man bedömde 
därmed att Nils skada var ett olycksfall och att han var 
berättigad till ersättning för arbetsskada från AFA.

Vi tolkar skiljenämndens utslag som att det inte behöver 
vara fråga om väldigt stora förändringar i arbetsuppgif-
ternas utformning för att en skada ska bedömas som ett 
olycksfall. Det gäller även ordinarie arbetsuppgifter, förut-
satt att överansträngningen orsakats av ovanligt ansträng-
ande och onormala förhållanden. 
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Styrelsen och verkställande direktören  
för LO-TCO Rättsskydd AB får härmed avge  
årsredovisning för 2016.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten 
LO-TCO Rättsskydd AB är fackföreningsrörelsens juri-
diska byrå. Uppdragsgivarna är framförallt LO:s och TCO:s 
medlemsförbund och klienterna består oftast av enskilda 
fack föreningsmedlemmar som beviljats rättshjälp av sina 
förbund. Vi är specialiserade på arbetsrätt och socialförsäk-
ringsrätt, dvs på tvister som berör arbetet. Vår huvudupp-
gift är att driva tvister i domstol men vi har även utbild-
ningsverksamhet och juridisk rådgivning. I uppdraget ligger 
också att driva strategiska mål i domstol och att bidra i den 
offentliga debatten med våra erfarenheter.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
LO-TCO Rättsskydd AB ägs till 90% av Landsorganisationen 
i Sverige samt till 10% av TCO. Av årets totala omsättning 
avser 2,4% (1, I %) försäljning till LO, vilket också utgör den 
försäljning som skett inom koncernen. Moderorganisationen 
Landsorganisationen i Sverige, 802001-9769, Stockholm, 
upprättar koncernredovisning.

Antalet nyanmälda ärenden 2016 uppgick till 974 (1 068).
Anställda hos LO-TCO Rättsskydd AB har såsom ombud 

i 247 (272) fall ingivit stämningsansökan eller svaromål inför 
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.

1 14 (14) av Arbetsdomstolens 37 (41) refererade domar 
under 2016 har någon av Rättsskyddsbolagets jurister varit 
ombud. 3 (12) brottmål har handlagts av bolagets jurister.

I ärenden som avslutats under året har direkt utverkats 
151 020 tkr (190 478 tkr) i ersättning för de fackliga organi-
sationerna och deras medlemmars räkning. 22 (18) omfat-
tande rättsutredningar har gjorts. Dessutom har Rätts-
skyddsbolaget i övrigt biträtt med omfattande rådgivning i 
arbets- och socialförsäkringsrättsliga spörsmål. Bolaget har 
anordnat flera egna seminarier för förbundens anställda och 
förtroendevalda. Anställda vid bolaget har också medverkat 
vid ett stort antal kurser och konferenser som föreläsare.

Framtida utveckling 
Antalet inkomna ärenden på försäkringsrättsenheten har 
under året ökat något efter att under flera år ha minskat. 
Arbetsrättsenheten fick in färre ärenden än 2015, men det 
innebär att enheten är på en mer normal nivå då 2015 var 
ett rekordår i antal ärenden. Antalet jurister på försäkrings-
rättsenheten har halverats de senaste fem åren medan 
antalet jurister på arbetsrättsenheten har ökat. Under 2016 
har antalet jurister varit stabilt. Vi bedömer att bolagets 
totala verksamhet kommer att ha ungefär samma omfatt-
ning under 2017 som under 2016.

Alla LO-förbund anlitar numera regelbundet bolaget. 
Samtliga TCO-förbund och många Saco-förbund anlitar 
bolagets försäkringsrättsenhet. Ett antal TCO-förbund och 
några Saco-förbund anlitar regelbundet även arbetsrätts-
enheten.

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

Resultat och ställning 
Bolagets verksamhet ska bedrivas till självkostnadspris, dvs. 
utan vinstsyfte. Bolaget redovisar för året ett underskott, 
vilket var förutsatt i budget. För bolagets resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultaträkning, 
balansräkning och noter.

LO-TCO RÄTTSSKYDD AB 
ÅRSREDOVISNING 2016



13

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 30 017 936
Årets resultat -1 332 327 

kronor  28 685 609
Styrelsen föreslår att vinstmedlen  
disponeras så att i ny räkning överförs 28 685 609

kronor 28 685 609

Flerårsjämförelse 
Bolagets ekonomiska  
utveckling i sammandrag: 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning tkr 58 757 61 105 61 686 61 191 62 179

Förändring av pågående arbeten tkr -2 382 -2 583 1 323 -688 1 432

Resultat efter finansiella poster tkr -2 023 -759 -291 -1 054 -1 216

Omsättning/anställd tkr 1 446 1 501 1 616 1 441 1 479

Medelantalet anställda st 39 37 39 42 43

Soliditet % 76,4 73,6 72,9 80,1 77,2

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. 
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RESULTATRÄKNING

Not 2016 2015

Rörelsens intäkter 1, 2

Nettoomsättning 58 757 342 61 105 404

Förändring av pågående arbete för annans räkning -2 382 100 -2 583 294

Övriga rörelseintäkter 20 400 14 296

Summa rörelsens intäkter 56 395 642 58 536 406

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3 -13 211 851 -12 875 011

Personalkostnader 4 -45 248 316 -46 441 514

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5, 6 -245 636 -93 335

Summa rörelsens kostnader 7 -58 705 803 -59 409 860

Rörelseresultat -2 310 161 -873 454

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 284 702 118 752

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 100 6 564

Räntekostnader och liknande resultatposter -6 388 -10 560

Summa resultat från finansiella poster 286 414 114 756

Resultat efter finansiella poster -2 023 747 -758 698

Bokslutsdispositioner 8 875 400 -74 100

Skatt på årets resultat 9 -183 980 130 820

Årets förlust -1 332 327 -701 978
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BALANSRÄKNING

Not 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar 1, 2

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 561 052 –

Maskiner och inventarier 6 239 719 124 751

800 771 124 751

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 9 756 576 9 739 493

Uppskjutna skattefordringar 11 1 033 073 1 217 060

10 789 649 10 956 553

Summa anläggningstillgångar 11 590 420 11 081 304

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Pågående arbete för annans räkning 20 707 062 23 251 536

20 707 062 23 251 536

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7 967 730 8 633 564

Fordringar hos koncernföretag 1 118 315 748 988

Aktuella skattefordringar 2 363 790 2 300 996

Övriga kortfristiga fordringar 55 330 74 564

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 823 593 1 912 657

13 328 758 13 670 769

Kortfristiga placeringar 13 1 605 775 3 564 445

Kassa och bank 4 240 968 4 576 990

Summa omsättningstillgångar 39 882 563 45 063 740

Summa tillgångar 51 472 983 56 145 044
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BALANSRÄKNING

Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital och skulder 1, 2

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 7 000 000 7 000 000

Reservfond 3 600 000 3 600 000

10 600 000 10 600 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 30 017 936 30 719 920

Årets förlust -1 332 327 -701 978

28 685 609 30 017 942

Summa eget kapital 39 285 609 40 617 942

Obeskattade reserver 14 – 875 400

Avsättningar  

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 15 3 779 000 4 452 000

Summa avsättningar 3 779 000 4 452 000

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag – 1 679 799

Leverantörsskulder 802 906 702 421

Övriga kortfristiga skulder 2 446 893 2 146 422

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 5 158 575 5 671 058

Summa kortfristiga skulder 8 408 374 10 199 700

Summa eget kapital och skulder 51 472 983 56 145 042

Förändringar i eget kapital
Aktie kapital Reservfond Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Totalt

Belopp vid årets ingång 7 000 000 3 600 000 30 719 914 -701 978 40 617 936

Resultatdisposition enligt årssstämman

Balanseras i ny räkning -701 978 701 978

Årets resultat -1 332 327 -1 332 327

Belopp vid årets utgång 7 000 000 3 600 000 30 017 936 -1 332 327 39 285 609



17

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.

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 samt uppskjuten skatt 
på temporär skillnad avseende avsättning till pensionsskuld.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt 
företagets 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 anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar.

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

Förbättringsutgifter på annans fastighet 3 år
Maskiner och inventarier 5 år
Datorer 4 år

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller ope-
rationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasing-
avtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasing-
perioden.

Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt inne-
hav 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 KTPI. Det är 
en premiebestämd pension, där 4,7% av bruttolönen sätts 
av upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30% på lönedelar 
därutöver. Övriga anställda, samt efter eget val anställda 
födda I 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 förmåns-
bestämda pensioner har bolaget valt tryggandeformen för-
säkring och är genom kollektivavtal bundet till Folksam Liv, 
kooperativa tjänstepensioner. Försäkring är en tryggande-
form som innebär att det är försäkringsbolaget som bär 
de flesta riskerna. Konsolideringsnivån 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 möj-
ligheten är bolaget skyldigt att betala en pensionspremie till 
Folksam, vilken beräknas i förhållande till den anställdes lön.

Avsättningen i balansräkningen värderas till den bästa 
uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att 
reglera förpliktelsen på balansdagen. Som grund för upp-
skattningen finns en beräkning från Folksam. Resterande del 
av förpliktelsen redovisas som eventualförpliktelse.

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 redovisningsändamål som blir följden 
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga 
resultatet. Bolaget bedömer att det inte föreligger uppskattningar 
som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade 
värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.

Not 3.

Ersättning till revisorerna 2016 2015

PwC

Revisionsuppdraget 136 000 99 257

Summa 136 000 99 257

Not 4.

Personal
Medelantalet anställda 2016 2015

Kvinnor 22 21

Män 17 17

Totalt 39 38

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 349 1 308

Löner och ersättningar till övriga anställda 27 495 26 266

28 844 27 574

Sociala avgifter enligt lag och avtal 10 036 10 022

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 450 420

Pensionskostnader för övriga anställda 4 232 6 230

För verkställande direktören finns ett trygghetsavtal som 
innebär två års tjänstgöringsfri uppsägningstid vid uppsäg-
ning från arbetsgivarens sida. Verkställande direktören har 
enligt avtal möjlighet att gå i pension från 62 års ålder.
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Not 5.

Förbättringsutgifter på annans fastighet 2016 2015

Under året nedlagda kostnader 721 353 –

Utgående balans 721 353 0

Årets avskrivningar -160 301 –

Utgående ackumulerade avskrivningar -160 301 0

Utgående restvärde enligt plan 561 052 0

Not 6.

Maskiner och inventarier 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 6 322 196 6 322 196

Årets förändringar   

- Inköp 200 302 –

- Försäljningar och utrangeringar -5 628 302 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 894 196 6 322 196

Ingående avskrivningar -6 197 445 -6 104 110

Årets förändringar 

- Försäljningar och utrangeringar 5 628 303 –

- Avskrivningar -85 335 -93 335

Utgående ackumulerade avskrivningar -654 477 -6 197 445

Utgående restvärde enligt plan 239 719 124 751

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2016 2015

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 9 10

Män 8 7

Totalt 17 17

Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

Kvinnor 3 2

Män 2 2

Totalt 5 4
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Not 7.

Operationella leasingavtal 2016 2015

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 6 551 000 6 267 000

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 7 661 000 11 257 000

14 212 000 17 524 000

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 6 415 000 6 640 000

Not 8.

Bokslutsdispositioner 2016 2015

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan – 20 900

Förändring av periodiseringsfond 875 400 -95 000

Summa 875 400 -74 100

Not 9.

Skatt på årets resultat 2016 2015

Aktuell skatt – -63 001

Uppskjuten skatt 183 980 193 821

Skatt på årets resultat 183 980 130 820

Redovisat resultat före skatt -1 148 347 -832 798

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 252 636 183 216

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -52 040 -237 807

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat – -160

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 185 360 634

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond -905 -1 116

Skatteeffekt av schablonintäkt på fondandelar -7 752 -7 768

Skatteeffekt temporära skillnader -183 979 193 821

Övriga skattemässiga justeringar -9 340  –

Redovisad skattekostnad 183 980 130 820
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Not 10.

Andra långfristiga värdepappersinnehav 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 9 739 493 9 725 440

Årets förändringar

- Tillkommande värdepapper 17 083 14 053

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 756 576 9 739 493

Utgående redovisat värde, totalt 9 756 576 9 739 493

Marknadsvärde 10 268 523 10 189 364

Not 11.

Uppskjuten skatt 2016-12-31 2015-12-31

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 1 033 073 1 217 060

1 033 073 1 217 060

Not 12.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda hyror 1 142 596 1 353 612

Upplupna ränteintäkter 68 011 –

Övriga poster 612 986 559 045

1 823 593 1 912 657

Not 13.

Kortfristiga placeringar 2016-12-31 2015-12-31

Bokfört värde, totalt 1 605 775 3 564 445

Marknadsvärde 1 637 779 3 625 802
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Not 14.

Obeskattade reserver 2016-12-31 2015-12-31

Periodiseringsfond – 875 400

Summa 0 875 400

Not 15.

Avsättningar för pensioner 2016-12-31 2015-12-31

Avsättningar för pensioner enligt avtal KFO/FTF 3 779 000 4 452 000

Summa 3 779 000 4 452 000

Not 16.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31

Upplupna semesterlöner 1 556 858 1 649 571

Upplupna sociala avgifter och löneskatt 3 392 366 3 745 557

Övriga poster 209 351 275 930

Summa 5 158 575 5 671 058

Not 17.

Eventualförpliktelser 2016-12-31 2015-12-31

Avser åtagande för pensioner enligt avtal KFO/FTF 5 062 000 4 977 000

Summa 5 062 000 4 977 000
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STOCKHOLM 2017-03-17

Kjell Ahlberg

Ann-Marie Stenberg Carlsson

Åsa Erba Stenhammar

Erik Georgii

Johan Ingelskog

Valle Karlsson

Annika Nilsson

Magnus Lundberg

Linda Palmetzhofer

Eva-Lotta Ramberg

Peter Sjöstrand

Lea Skånberg

Sture Thorsell

Malin Wulkan

Ellinor Gudmundsson
Arbetstagarrepr.

Magnus Eriksson
Arbetstagarrepr.

Therese Guovelin
Ordförande

Dan Holke 
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 april 2017.

Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad revisor
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Saco-förbunden

Saco 1  1  1 –

Civilekonomerna 6 11  5  2 362 

Sveriges Ingenjörer 6 10  6  755 

Lärarnas Riksförbund 2 1  3  199 

Officersförbundet 3  2  3 –

Tandläkarförbundet 3  1  5  261 

Veterinärförbundet 5  2  4 –

Jusek  1  2  4  424 

Farmacevtförbundet – –  1 –

Akademikerförbundet SSR 1  4  3 –

Sveriges Arbetsterapeuter 2 –  2  15 

Kyrkans Akademikerförbund 4  3  2 –

Fysioterapeuterna 1 1 2 –

Summa  35  38  41  4 016 

LO-förbunden

LO  16  9  25 –

Byggnads  83  77  92  10 697 

Elektrikerna  40  42  43  1 643 

Fastighets  30  30  30  3 080 

GS  30  43  43  12 750 

Handels  78  80  115  7 518 

Hotell och restaurang  21  19  20  1 317 

IF Metall  103  211  70  26 311 

Kommunal  135  225  153  18 276 

Livs  23  40  26  14 304 

Musikerna  4  1  4 –

Målarna  32  47  24  319 

Pappers  19  22  13  944 

Seko  60  116  51  2 655 

Transport  6  9  10  754 

Summa  680  971  719  100 568 
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MILJONER TILL MEDLEMMARNA
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Övriga

Förb. Avd  43  13  55  1 384 

Ledarna  11  22  7  788 

Summa  54  35  62  2 172 

Totalt  974  1 268  1 124  151 020 

TCO-förbunden

TCO  2  2  3 –

Finansförbundet  8  5  8  180 

Försvarsförbundet  2  1  3 –

FTF  5  2  8  3 132 

Journalistförbundet  4  4  6  570 

Vision  24  30  20  5 401 

Lärarförbundet  6  10  5  1 464 

Polisförbundet  26  46  39  4 314 

Skogs-och Lant  3  1  4  278 

ST  5  13  3  181 

Teaterförbundet  2  3  10  346 

Tull-Kust  5  2  7  10 

Unionen  100  86  172  28 108 

Vårdförbundet  12  18  12  280 

Yrkesmusiker  1  1  2 –

Summa  205  224  302  44 264 
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STYRELSEN

Styrelsen har under 2016 bestått av följande personer:

Ordinarie ledamöter 
Therese Guovelin – LO, Johan lngelskog – Kommunal,  
Lea Skånberg – IF Metall, Peter Sjöstrand – Målarna,  
Kjell Ahlberg – LO, Erik Georgii – GS, Annika Nilsson – LO, 
Valle Karlsson – SEKO, Linda Palmetzhofer – Handels,  
Ann-Marie Stenberg Carlsson – LO, Eva-Lotta Ramberg – 
HRF, Sture Thorsell – Transport, Magnus Lundberg – 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, Mikael Jansson – Pappers,  
Lise Donovan – TCO, Erika Ejderhamn Roupé – Unionen, 
Annika Ewerblad – personalrepresentant, Ilhan Kaskal – 
personalrepresentant.

ORGANISATION

LO-TCO Rättsskydd styrs av LO- och TCO-förbunden. 
 Nittio procent av aktierna ägs av LO. Resterande tio pro-
cent 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 rätts-
liga 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 2016 av ordförande Therese Guovelin, vice 
ordförande Johan lngelskog, Lea Skånberg, Peter Sjöstrand, 
Magnus Lundberg, VD Dan Holke och personalens 
representant Ellinor Gudmundsson.

Ledningsgrupp
Ledningsgruppen samordnar den löpande verksamheten. 
Den bestod under 2016 av VD Dan Holke, chefen för 
arbetsrättsenheten Sussanne Lundberg, chefen för för-
säkringsrättsenheten Claes Jansson, ekonomichefen Kajsa 
Formgren och IT-ansvarig/chefssekreterare Annki Berg.

Försäkringsrättsenheten 
Försäkringsrättsenheten arbetar med ärenden inom social-
försäkrings- och skadeståndsrätt. Det innebär i huvudsak 
tvister som rör socialförsäkringsbalken. Många ärenden gäl-
ler 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.
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Anne Alfredson
Henric Ask

Tom Aspengren
Annki Berg

Kerstin Burman
Erika Engman
Bo Ericson

Magnus Eriksson
Annika Ewerblad

ORGANISATION

ARBETSRÄTTSENHETEN
Enhetschef

20 förbundsjurister

FÖRSÄKRINGSRÄTTSENHETEN
Enhetschef
12 förbundsjurister

STYRELSE 

ARBETSUTSKOTT VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖR
(Chefsjurist)

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

VI SOM ÄR ANSTÄLLDA HÄR 2017 

Maria Fridolin
Erik Grahn

Ellinor Gudmundsson
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
Carina Ramstedt
Georg Thullberg
Josephine Trinder

Lena Törnros
Bo Villner

Anders Wilhelmsson
Olov Östensson
Elizabeth Östman
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