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En oberoende försäkrings-
förmedlare som alltid är 

på kundernas sida
 FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARNA FMIV
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NYHET:
Nu har Baker Tilly egna  
HR- och skattekonsulter
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Vi på Baker Tilly Halmstad gör gärna  

mer än att ”bara” titta på det resultat  

som varit. Vi är inte rädda för att prova 

nya vägar för att hjälpa våra kunder att 

ta rätt beslut även i sin strävan att 

vidareutvecklas framåt. 

Som ett led i den ambitionen breddar och 

fördjupar vi nu vår samlade kompetens 

med två nya medarbetare. Genom 

auktoriserade skatte rådgivaren Erika 

Karlsson har all tänkbar skatteexpertis 

flyttat in på kontoret, nära till hands för 

att svara både på våra egna och kun-

dernas frågor. Och i Bengt Johnsson 

får vi – och våra kunder – tillgång till 

en kvalificerad HR-resurs som kan 

avlasta och ge råd till företagsledare 

i allt som rör personal och kompe-

tensförsörjning. 

 Vi är jätteglada för båda dessa 

rekry teringar, och att vi nu i ännu  

högre grad kan bistå dig som före-

tagare att blicka framåt.

Jan Carlsson

Välkommen till

nr12 Ledare

Vi breddar vår kompe-
tens inom HR och  
skattejuridik

Bengt Johnsson,  

HR- och mana ge-

mentkonsult
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Bengt Johnsson är vår nye  
 HR-konsult Alla företag 
har behov av HR-kompetens, 

men mindre bolag har sällan möjlig-
het att ha en särskild HR-avdelning. 

Problemställningarna och ut-
maningarna är dock desamma 
som i större bolag – därför 
behöver de mindre företagen 
någon att fråga. Denne någon 
kan fr.o.m. nu vara Bengt 

Johnsson.
 Bengt kan avlasta chefer 
och ledningsgrupper i alla typer 
av personalärenden. Det kan 
exempelvis gälla medarbetar-
samtal, arbetsmiljöfrågor, fack-

liga ärenden, förändringsarbete, 
nyanställningar och avvecklingar. 
Han arbetar också gärna med att 
ta fram strategier för framtida 

personalförsörjning 
och kompetensut-
veckling. I ett längre 
perspektiv ser han  
en genomtänkt  

personalstrategi som en viktig fram-
gångsfaktor. 
 – Att bli en attraktiv arbetsgivare 
är ett måste för att kunna konkurrera 
om den bästa arbetskraften.
 En idrottsintresserad fem-
barnspappa Bengt inledde yrkeslivet 
som officer i Flygvapnet och trivdes 
så bra att han stannade i 20 år. Efter 
det tog en karriär som HR- och per-
sonalchef  vid. De senaste åtta åren 
har han drivit ett konsultföretag inom 
HR och verksamhetsutveckling.
 – Jag har arbetat i små och stora 
organisationer, i många olika bran-
scher och inom såväl offentlig som 
privat verksamhet, även internatio-
nellt. Det har gett mig en bred kun-
skap om hur olika delar av arbetslivet 
fungerar. 
 Vad gäller privatlivet är Bengt 
gift, har fem barn och sex barnbarn. 
Lediga stunder spenderar han gärna 
med familjen – eller i goda vänners 
lag över en bit mat och dryck. Till 
intressena hör idrott, historia och 
samhällsfrågor. 
 Erika Karlsson är mycket 
kunnig på skatteområdet Vi har 
alltid haft goda skattekunskaper 
på Baker Tilly Halmstad, men den 
djupaste expertkunskapen har vi haft 
på distans. Med Erika på plats har 
vi den mer nära till hands, och det 
blir lättare att serva våra kunder med 

Erika Karlsson,  

auktoriserad skatteråd-

givare och skattejurist

fysiska möten där hon också deltar.
 När behövs en skatteexpert?  
Svaret är egentligen ”alltid”, men 
behovet blir extra stort vid omstruk-
tureringar som generationsskiften 
eller ägarbreddning i ett företag. 
 Erika har erfarenheter från Skatte-
verket och har jobbat sju år på en 
annan revisionsbyrå. Hon har jobbat 
mycket med ägarledda företag, men 
också en hel del med större företag, 
även internationella. Hon jobbar 
gärna nära kunderna:
 – Jag hjälper företag och företagare 
att skapa en gynnsam skattesituation 
även i den löpande verksamheten. 
Mina råd får en direkt effekt på indi-
videns situation. Det är roligt.
 En reslysten soldyrkare som 
letar hus Intresset för kombinationen 
juridik och ekonomi förde Erika till 
Internationella Handelshögskolan vid 
Jönköpings Universitet. På köpet fick 
hon en termin i Hongkong, där hennes 
redan goda engelska efter året som au-
pair i London förbättrades ytterligare. 
Resor är för övrigt en av hennes stora 
passioner: den senaste gick till Cypern 
för att fira sambons födelsedag.
 På fritiden umgås hon med familj 
och vänner. När tillfälle ges tränar 
hon och försöker få ordning på gol-
fen. Hon bor i lägenhet, men skulle 
gärna vilja ha ett hus för att enkelt 
kunna komma ut och njuta i solen.

Två nya experter  
till kundernas tjänst

Vi jobbar mestadels med ägarledda företag. Det innebär att merparten av våra kundkontakter har många 

olika roller i företaget. Oftast är de VD, ekonomichef och personalansvarig i en och samma person. Det 

betyder att lättillgängliga expertkunskaper inom HR och skatt kan göra skillnad i våra kunders vardag  

– liksom för utvecklingen av deras verksamheter. Därför finns dessa kompetenser nu på plats i huset  

på Baker Tilly Halmstad. Välkommen att lära känna dem.
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Livet blir inte alltid som man tänkt sig. När Anette Erlandsson i unga år gick från huma-

nistisk linje på Sannarpsgymnasiet till förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad, 

tydde inget på att hon en dag skulle driva ett av de mest respekterade försäkringsförmed-

larföretagen i regionen. Men idag är hon där – rätt kvinna på rätt plats. Anette:

 – Det tog ett tag att komma hit och tur är det, för jag har lärt mig mycket längs vägen. 

Men här trivs jag och det här vill jag fortsätta med i många år till.

”Det roligaste med 
jobbet är alla härliga  
kundkontakter”

Porträtt
Försäkrings-
förmedlarna 
FMIV AB
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Hon växte upp i Torup men återkom till  
 födelsestaden Halmstad för gymnasie- 
 studier. Halmstad och högskolan erbjöd 

även nästa steg mot framtidsdrömmen: förskollärar-
programmet. 
 När Anette Erlandsson tog examen i mitten av 
1980-talet var det ont om jobb i förskolan, istället 
började hon som speciallärare på Örnaskolan i 
Hyltebruk. Där blev hon kvar i ett par år, tills chansen 
att få jobba med det hon var utbildad till dök upp. 
Gislaveds kommun sökte förstärkning, Anette fick 
jobbet och flyttade till Småland. 
 Hon insåg snart att förskollärare inte var hennes 
grej. Vad göra istället? Anette började läsa före-
tagsekonomi/redovisning motsvarande gymnasiets 
ekonomiska linje. Och ett knappt år efter flytten till 
Gislaved fick hon en administrativ tjänst på Finans
huset Finnveden i Värnamo. 
 Anette saknade Halmstad och 1990 var hon 
tillbaka på västkusten för ett jobb på Scansped. För-
utom att sköta administrationen lärde sig Anette snart 
även att förtulla långtradare. 
 – Det var före Sveriges EUinträde så det krävdes 
många blanketter innan tulldeklarationen fick sin 
OK-stämpel. Det var en utmaning.
 1992 beslöt Bilspeditions koncernledning att flytta 
kontoret till Göteborg. Anette erbjöds att följa med, 
men tackade nej. Tur det, för strax fick hon en ny 
anställning som skulle visa sig viktig för framtiden.  
Ny arbetsgivare var Pronova Försäkringsmäklare,  
och hon trivdes direkt. 
 – Jag jobbade som assistent till mäklarna, både 
inom liv- och sakförsäkringar, och lärde mig hela 
branschen från grunden. De kunskaperna har jag  
haft stor nytta av.
 Fem år senare startade en av delägarna på 
Pronova en egen verksamhet. Anette följde med och 
tillsammans byggde de upp ett företag känt för pro-
fessionalism, integritet och oberoende. 
 – Vi jobbar bara på kundens uppdrag och enbart 
med sakförsäkringar. Oberoendet är grunden och 
det absolut viktigaste både för kunden och oss själva. 
Vi har inga bindningar eller hemliga avtal med något 
försäkringsbolag. Och vi säljer inte försäkringar, vi 
hjälper våra kunder att köpa den produkt som är bäst 
för dem. Punkt. 
 Det är precis så marknaden är tänkt att fungera 
enligt lag. Tyvärr förekommer avarter där förmedlares 
lojalitet mot kunden kan ifrågasättas. 
 För Anette medförde steget in i 2000-talet  
en stor förändring. Året före hade hon fått frågan  
om hon ville utbilda sig till mäklare inriktad på sak-
försäkringar. 
 – Det ville jag såklart, trots att jag insåg att det 
skulle bli hektiskt. 
 För att få verka som mäklare måste man först 

avlägga prov inom ett antal delmoment – allt reglerat 
i mäklarlagen. Därefter, när man blivit godkänd, kan 
man ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen för 
att bedriva försäkringsförmedling.
 – Jag läste in alla kurser och tenterade efter hand, 
parallellt med jobbet. Det var tufft, men jag klarade det 
och år 2000 fick jag mitt tillstånd från FI.
 Strax därpå kompletterades mäklarkunskaperna 
med en juridikutbildning på Högskolan som gjort 
stor nytta. Anette följer domar och rättsfall som rör 
försäkringsområdet och håller kunderna uppdatera-
de. Hon har även vid flera tillfällen varit sakkunnig i 
domstol för kundernas räkning.
 Vad gör egentligen en försäkringsförmedlare? 
 – Förutom att ta in offerter för att skapa ett så bra 
och prisvärt försäkringsskydd som möjligt, fungerar 
vi som rådgivare. Och om något händer företräder 
vi kunden, både i samtal med skadereglerare och i 
eventuella processer. 
 Att värna kundens intressen är A och O. Samti-
digt är det viktigt att ha en kontinuerlig dialog. När 
kunden investerar i en ny maskin är det bra att ringa 
sin försäkringsförmedlare så att försäkringsvärdet kan 
justeras. Därutöver går det mycket tid till vidareutbild-
ning, förebyggande arbete och jobb med skador. 
 Kunderna är allt från lokala småföretag till större 
koncerner med internationell verksamhet. Därtill 
servas många offentligt ägda uppdragsgivare – som 
handlar sina försäkringslösningar via offentliga 
upphandlingar. Och upptagningsområdet? Kunderna 
finns främst i sydväst, från södra Skåne till mellersta 
Bohuslän. 
 Det egna kontoret flyttades 2003 till en fastighet 
på Hantverksgatan i Halmstad och där är man kvar. 
Kollegan har dock gått i pension – sedan 2013 är det 
Anette som äger företaget. I stället har två andra för-
medlare flyttat in, Iztok Pristovnik och Ola Hansson. 
De tre kollegorna har nu startat ett gemensamt bolag, 
Probus Försäkringsförmedlare AB. Tanken framåt 
är att de ska samarbeta allt mer, inte minst vid större 
upphandlingar och kundåtaganden.
 – Det är kul att jobba ihop, dessutom kompletterar 
vi varandra då vi har olika erfarenheter.  
 Vad är roligast med jobbet? 
 – Det är kontakten med alla trevliga kunder. Sedan 
är det de kluriga skadorna – att förklara och belysa ett 
scenario och argumentera för sin sak.
 Telefonen är en ständig följeslagare. Anette är alltid 
tillgänglig och om nästa samtal gäller en skada kan allt 
hända. Men ovissheten är en del av jobbet, ett jobb 
som nästan blivit en livsstil.
 – Jag har lärt mig branschen från scratch. När jag 
började var jag helt grön, sedan blev jag förmedlare, 
nu äger och driver jag verksamheten. Det är en spän-
nande resa, långt ifrån det jag en gång tänkte mig. Och 
jag trivs jättebra.

SKATTENYHETER  
– REGERINGEN GER 
OCH TAR:
 

Reger-
ingen 
föreslår 
sänkt 
bolags-
skatt
Regeringen föreslår att bolags

skatten ska sänkas stegvis för att 

landa på 20,6 % år 2021. Detta 

ska kompensera för följderna av 

de nya generella reglerna för ränte

avdragsbegränsningar. Dessa 

begränsningar berör endast ett 

fåtal bolag och koncerner som har 

ett negativt räntenetto på mer än 

5 MSEK, skattesänkningen däre

mot kommer alla bolag att  

få glädje av!

 Enligt finansministeriet syftar 

ränteavdragsbegränsningen 

till att minska möjligheterna 

till skatteplanering – vilket i sig 

ska öka skatteintäkterna och 

då bl.a. betala de nu föreslagna 

bolagsskattesänkningarna. De 

nya reglerna föreslås börja gälla  

1 januari 2019.
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Linda Bromberg
Redovisningskonsult
Telefon 072976 88 04
linda.bromberg@bakertilly.se

Lisa Lahti
Administratör
Telefon 03519 03 50
elisabeth.lahti@bakertilly.se

Malin Persson
Revisor, redovisningskonsult
Telefon 072976 88 10
malin.persson@bakertilly.se

Fredrik Wihed
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 070930 13 40
fredrik.wihed@bakertilly.se

Liselott Rauséus
Redovisningskonsult
Telefon 072976 88 14
liselott.rauseus@bakertilly.se

Jan Carlsson
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 070821 14 40
jan.carlsson@bakertilly.se

Jessica Herrlin
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 070821 97 56
jessica.herrlin@bakertilly.se

Stefan Svensson
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 073775 66 38
stefan.svensson@bakertilly.se

Eivor Carlén
Redovisningskonsult 
Telefon 072976 88 03 
eivor.carlen@bakertilly.se

Charlotte Falk
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 070335 61 36
charlotte.falk@bakertilly.se

Henrik Andersson
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 070980 00 44
henrik.andersson@bakertilly.se

V i vänder oss framför allt till små och medelstora företag och personerna bakom dessa. I vårt tjänste
utbud ingår bl.a. revision, redovisning, skattekonsultationer, företagsöverlåtelser och HR-tjänster. 
Som rådgivare vägleder vi kunderna så att de undviker misstag och får verktyg för utveckling. Därför 

är det viktigt för oss att var väl förberedda – att titta runt hörnet och tolka tidens tecken.
 Vi är en del av Baker Tilly Sverige, som har ett 70tal kontor landet runt. De svenska byråerna ingår i sin tur 
i Baker Tilly International med verksamhet i 147 länder och ca 30 000 medarbetare totalt.

Det är vi som är  
Baker Tilly i Halmstad

Det är vi som 
är Baker Tilly  
i Halmstad
Vår verksamhet startade 1997 och har efterhand utvecklats till att nu omfatta 31 medar-

betare. Att tio av oss är delägare ser vi som en styrka då vi arbetar långsiktigt och med ett 

personligt engagemang som främsta kännetecken.
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Ann-Mari Sjöö Ekström
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 073203 32 42
annmari.sjooekstrom@bakertilly.se

Susanne Bok
Redovisningskonsult
Telefon 072976 88 02
susanne.bok@bakertilly.se

Linda Sturesson
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 070963 20 69
linda.sturesson@bakertilly.se

Michella Chammas
Revisor
Telefon 072976 88 17
michella.chammas@bakertilly.se

Helena Wallenborg
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 070898 88 71
helena.wallenborg@bakertilly.se

Annika Thörn
Redovisningskonsult
Telefon 072976 88 07
annika.thorn@bakertilly.se

Ausra Zvirgzdauskiene
Redovisningskonsult
Telefon 072976 88 06
ausra.zvirgzdauskiene@bakertilly.se

Erika Karlsson
Skattejurist 
Telefon 070170 05 42
erika.karlsson@bakertilly.se

Helen Svensson
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 070677 64 32
helen.svensson@bakertilly.se

Dragan Cadjo
Revisor
Telefon 070822 05 77
dragan.cadjo@bakertilly.se

Marie Svensson
Redovisningskonsult
Telefon 072976 88 08
marie.svensson@bakertilly.se

Carola Unnerhed
Receptionist
Telefon 03519 03 50
carola.unnerhed@bakertilly.se

Karl Karlsson
Revisor
Telefon 072976 88 13
karl.karlsson@bakertilly.se

Bengt Johnsson
HRkonsult
Telefon 073502 23 45
bengt.johnsson@bakertilly.se

Emil Ek
Redovisningskonsult
Telefon 072976 88 18
emil.ek@bakertilly.se

Amelie Johansson
Revisor
Telefon 072976 88 15
amelie.johansson@bakertilly.se

Peter Söderström
Auktoriserad revisor
Telefon 070692 69 34
peter.soderstrom@bakertilly.se

Mia Nilsson
Auktoriserad revisor
Föräldraledig
mia.nilsson@bakertilly.se

Sara Ericsson
Auktoriserad revisor
Telefon 072976 88 12
sara.ericsson@bakertilly.se

Anette Bexell Stenkvist
Redovisningskonsult
Tel 073140 99 45
anette.bexellstenkvist@bakertilly.se
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 GDPR – vet du vad som gäller? 
Det skrivs mycket om GDPR nu. Det vi säkert vet är att EU:s nya dataskyddsförordning kommer att träda i 

kraft 25 maj och förändra hur företag och organisationer hanterar personuppgifter. 

 Tycker du att ämnet känns svårt och tungt? Då kan det vara värt att påminna om att syftet med den nya 

lagstiftningen är gott. GDPR handlar om att vi som individer ska ha större kontroll över vilka uppgifter som 

finns registrerade om oss, samt på vilket sätt och hur länge dessa hanteras. Vi ges också rätten att få upp-

gifterna rättade eller borttagna. 

Hur kommer GDPR att påverka ditt arbete?   
 GDPR är ett komplext ämne som inte låter sig av-  
 handlas i det här formatet. Det vi vill uppmana till 

här och nu är att börja jobba med frågan – om du och dina 
kollegor inte redan gjort det. 
 Vi vill också gärna påminna om att din organisation inte 
måste vara fullt GDPR-anpassad den 25 maj. Ni bör dock ha 
satt igång med att göra en handlingsplan för det vidare arbetet 

och en förteckning över de personuppgifter som ni hanterar.
 En bra start kan vara att läsa mer om GDPR på vår hemsida: 
bakertillyhalmstad.se/nyheter/

Det finns flera praktiska guider på internet som steg för steg 
visar hur en GDPR-anpassning går till, vilka områden som be-
rörs och i vilken ordning de bör prioriteras. Vi rekommenderar 
gärna GDPR-guiden på verksamt.se

DAGS ATT SE ÖVER BETALNINGSRUTINERNA:

Är VD:n verkligen VD?
Många företag har utsatts för s.k. ”VD-mejl” på sistone. Bedragare skickar e-post som ser ut att komma från 

VD:n, till en medarbetare som hanterar utbetalningar. I mejlet ber VD:n vederbörande att föra över pengar 

(oftast i euro eller dollar) – och det är bråttom. Kan du fixa det? 

 Upplägget är skickligt och mejlen ser riktiga ut. Saknas rutiner för säkra utbetalningar är det lätt hänt att 

pengarna går iväg till bedragarens konto, ofta utomlands.

Fenomenet kallas ”spoofing” och innebär inte att 
VD:ns mejlkonto kapats, bedragaren har bara maskerat 
sin adress så att mejlet ser ut att komma från VD:n. 

Adresskällan är i många fall företagets egen hemsida där det 
oftast är lätt att hitta namn och e-postadress både på den person 
som kan tänkas be om en utbetalning – och på dem som kan 
tänkas utföra den.
 
Knep för att syna bluffen Ett enkelt sätt att genomskåda en 
ev. bluff  är att använda mejlets ”svara-funktion”. Då syns den 
falska adressen. Men se upp, den kan vara mycket lik den riktiga 
adressen, kanske bara fel ändelse eller en bokstav som saknas  
i namnet. För att komma i kontakt med den riktiga VD:n bör 
ett nytt mejl skapas, använd inte ”svara” – då kommunicerar  
du med bedragaren.
 Vanlig sund misstänksamhet är också att rekommendera. 

Är texten formulerad som VD:n brukar skriva? Har detta hänt 
förut? Skulle VD:n verkligen göra så här?
 Om ditt företag drabbas och pengarna har betalats ut, ska 
banken kontaktas omedelbart. Är ni snabba finns det en chans att 
banken hinner stoppa överföringen. Gör även en polisanmälan. 
 
Enkla rutiner kan förhindra fel Att jobba förebyggande och 
införa rutiner som förhindrar felaktiga utbetalningar är det allra 
bästa. Förutom att alla berörda medarbetare bör uppmärksam-
mas om bedragarnas metoder kan ni t.ex. bestämma att:
• Det ska alltid finnas ett fullgott underlag för en utbetalning innan  

den genomförs.

• En och samma person ska inte både kunna godkänna underlag  

och göra utbetalningar.

• En attestrutin införs där en person skapar betalfil och en annan 

ansvarig godkänner den.

Bohusgatan 4 | 302 38 Halmstad | Telefon 03519 03 50 | www.bakertillyhalmstad.se


