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§ 1 Polisförbundets uppgift  

Polisförbundet är ett partipolitiskt obundet fackligt yrkesförbund, som med 
utgångspunkt i grundläggande demokratiska principer i samhället och allas lika 
människovärde, företräder medlemmarna och för deras talan i gemensamma 
fackliga, ekonomiska, sociala och intellektuella intressefrågor    
 

POLISFÖRBUNDET SKA  
• verka för anslutning till Polisförbundet  
• verka för jämställdhet, mångfald och motarbeta all form av diskriminering i 

arbetslivet, såväl inom polismyndigheterna som inom Polisförbundet och 
annan verksamhet som Polisförbundet deltar i  

• verka för en god och trygg arbetsmiljö   
• verka för utveckling av medlemmarnas yrken i syfte att höja status, 

vidareutveckla yrkesrollerna och klarlägga avgränsningen av yrkenas 
funktioner och befogenheter  

• verka för att medlemmarna får rätt avvägd lön med hänsyn till yrkets 
kompetens och svårighetsgrad och till det ansvar och de risker som är 
förenade med arbetsuppgifterna   

• verka för ett gott kamratskap mellan medlemmarna och ett gott förhållande 
mellan polisen och allmänheten    

• i övrigt för främjandet av Polisförbundets uppgift samarbeta med och 
påverka andra organisationer och aktörer  
  

POLISFÖRBUNDET SKA I DEN UTSTRÄCKNING OCH OMFATTNING 
SOM FÖRBUNDSSTYRELSEN BESLUTAR 
• arbeta för goda och trygga arbets- och anställningsvillkor och bistå den 

enskilde medlemmen i dessa frågor inom det statliga kollektivavtalsområdet   
• arbeta för en rekrytering och utbildning som svarar mot yrkets krav samt för 

sakliga uttagningsprinciper   
• lämna stöd till medlem som ställs till ansvar för sin fackliga verksamhet eller 

för åtgärd eller underlåtenhet i tjänsten   
• lämna stöd till medlem som oförvållat råkat i ekonomiskt nödläge samt verka 

för att medlem vid sjukdom, arbetslöshet och konflikt bereds största möjliga 
trygghet   

• i övrigt arbeta för goda medlemsförmåner  
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§ 2 Medlemskap  

2.1 AKTIVT MEDLEMSKAP  
Möjlighet till aktivt medlemskap äger efter ansökan 

• polis som innehar en anställning enligt polisförordningen vid 
polismyndigheterna 

• Polisförbundets anställda  
• I undantagsfall annan anställd inom polismyndigheterna efter beslut av 

förbundsstyrelsen  
 

AKTIV MEDLEM  
• ska betala medlemsavgift och erkänner därigenom de villkor och 

förutsättningar som gäller för medlemskap i Polisförbundet  
• ska tillhöra den förbundsregion, inom vars verksamhetsområde 

anställningen finns, såvida förbundsstyrelsen inte beslutar något annat  
• ska vårda Polisförbundets varumärke och i övrigt följa Polisförbundets 

stadgar och fattade beslut   
• har rätt till hjälp i enskilda fackliga intressefrågor, som ligger inom ramen för  

Polisförbundets uppgift i den omfattning och på det sätt förbundsstyrelsen 
beslutar  

• har möjlighet till rättslig hjälp   
• har rätt till ersättning vid konflikt enligt av förbundsstyrelsen godkända 

grunder  
• har rätt till arbetslöshetsersättning från Polisförbundets 

arbetslöshetsersättning (PAE)  
• har kollektiva försäkringar enligt tecknat ramavtal 
• erbjuds möjlighet att teckna övriga försäkringar Polisförbundet tecknat 

ramavtal för   
• har rätt till de medlemsförmåner som Polisförbundet tillhandahåller   
• har rätt att ansöka om bidrag och stipendier  
• har möjlighet till ekonomisk hjälp  
• är valbar till förtroendeuppdrag inom Polisförbundet  
• bör hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade så som e-post, mobilnummer 

och anställningsplats 
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2.2 STUDERANDEMEDLEMSKAP  
Möjlighet till studerandemedlemskap, efter ansökan, äger  

• studerande enligt gällande förordning om utbildning till polisman, såvida inte 
förbundsstyrelsen finner skäl att neka medlemskap 

STUDERANDEMEDLEM  
• ska betala medlemsavgift och erkänner därigenom de villkor och 

förutsättningar som gäller för medlemskap i Polisförbundet  
• ska tillhöra den studerandeförbundsregion där utbildningen har sitt 

verksamhetsområde 
• ska vårda Polisförbundets varumärke och i övrigt följa Polisförbundets 

stadgar och med stöd av dessa fattade beslut  
• har möjlighet till hjälp med sådant som gäller medlemmens villkor under 

studietiden i den omfattning förbundsstyrelsen beslutar  
• har kollektiva försäkringar enligt tecknat ramavtal 
• erbjuds att teckna övriga försäkringar Polisförbundet tecknat ramavtal för   
• har rätt till de medlemsförmåner som Polisförbundet tillhandahåller   
• har rätt att ansöka om bidrag och stipendier  
• är valbar till förtroendeuppdrag inom och/eller för studerandeförbundsregion  
• bör hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade så som e-post, mobilnummer 

och utbildningsplats 

2.3 PASSIVT MEDLEMSKAP  
Skyldighet till passivt medlemskap gäller för   
• medlem som blivit arbetslös och som erhåller ersättning från Polisförbundets 

arbetslöshetsersättning   
Möjlighet till passivt medlemskap, efter anmälan, äger   
• medlem som avslutar sitt yrkesverksamma liv och lämnar sin anställning som 
polis vid någon av polismyndigheterna  
• I undantagsfall annan anställd vid någon av polismyndigheterna efter beslut av 
förbundsstyrelsen  
• medlem som är tjänstledig med helt löneavdrag minst en (1) månad och högst 
tjugofyra (24) månader såvida förbundsstyrelsen inte beslutar annat 

PASSIV MEDLEM  
• ska betala medlemsavgift  
• ska vårda Polisförbundets varumärke och i övrigt följa Polisförbundets 

stadgar och med stöd av dessa fattade beslut  
• har möjlighet till rättslig hjälp och annan hjälp gällande sådant som grundar 

sig på medlemmens aktiva medlemstid  
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§ 3 Medlemsavgift     

Betalning av medlemsavgiften utgör ett erkännande av de villkor och 
förutsättningar som gäller för medlemskap i Polisförbundet  
  
I medlemsavgiften ingår förbundsavgift, kollektiv medlemsförsäkring samt av 
förbundsregion eller studerandeförbundsregion beslutade avgifter  
  
Förbundsavgiften fastställs av kongressen. Förbundsstyrelsen har rätt att i 
särskilda fall besluta om reducering av medlemsavgiften  
  
Förbundsstyrelsen äger befogenhet att avtala om inkassering av beslutade 
avgifter eller felaktigt utbetalade bidrag eller ersättningar   

§ 4 Avslutande av medlemskap  

4.1 UTTRÄDE  
Medlem som önskar utträda ur Polisförbundet ska till den förbundsregion eller 
studerandeförbundsregion denne tillhör skriftligen anmäla sitt utträde.  
 

Undantag gäller för Passiv medlem som önskar utträda ur Polisförbundet. Denne 
ska skriftligen anmäla sitt utträde till förbundskansliet.  
 
Utträdet gäller tidigast från och med månadsskiftet månaden efter det att anmälan 
inkommit. 
 
Medlem anses även utträda om inte medlemsavgiften betalas inom angiven tid 
såvida det inte finns godtagbara skäl   

4.2 UTESLUTNING  
Medlem som motverkar Polisförbundets uppgift eller åsidosätter Polisförbundets 
stadgar eller i behörig ordning fattade beslut, kan av förbundsstyrelsen uteslutas 
ur Polisförbundet     

När förbundsstyrelsen beslutat om att pröva frågan om uteslutning ska, före 
beslut om uteslutning fattas, berörd medlem ges tillfälle att inkomma med 
yttrande. Sådant yttrande ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två (2) 
veckor efter det att yttrande begärts. Så snart det kan ske ska, i förekommande 
fall, aktuell förbundsregion eller studerandeförbundsregion informeras om att 
förbundsstyrelsen beslutat pröva frågan om uteslutning och vem det berör. Före 
beslut om uteslutning fattas bör, i förekommande fall, förbundsregionen eller 
studerandeförbundsregionen yttra sig i frågan, inom den angivna tidsgränsen    
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Medlem, som utträder ur Polisförbundet eller som uteslutits ur Polisförbundet, 
äger inte få ut någon del av Polisförbundets tillgångar. Medlem som uteslutits 
kan endast vinna återinträde som medlem efter särskild prövning av 
förbundsstyrelsen    

Före detta medlem som har utträtt på grund av att medlemmen inte längre 
uppfyller förutsättningarna enligt § 2 kan ha rätt till rättslig hjälp och annan hjälp 
gällande sådant som grundar sig på medlemmens aktiva medlemstid    

§ 5 Polisförbundets organisation   
Polisförbundet utövar sin verksamhet genom  
• kongress  
• förbundsstyrelse med förbundskansli  
• förbundsregion  
• studerandeförbundsregion  
• samt i förekommande fall 

o förbundsområden  
o lokalförbundsområden  
o personalombud  

Förbundsstyrelsen kan vid behov inrätta annan organisation  
   
Polisförbundets idéutvecklande respektive rådgivande organ är  
• förbundsforum  
• ordföranderåd  
• avtalsråd  
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§ 6 Kongress och extra kongress  

6.1 KONGRESS  

6.1.1 Uppgift  
Kongressen är Polisförbundets högsta beslutande organ 
 
Kongressen sammanträder efter kallelse av förbundsstyrelsen  
  

KONGRESSEN SKA  
• pröva om kongressen blivit behörigt utlyst  
• pröva frågan om kongressens offentlighet  
• välja presidium - ordförande, sekreterare samt justerare och rösträknare för 

mötet  
• fastställa dagordning  
• godkänna redovisning av tidigare bifallna motioner 
• behandla revisorernas granskning av Polisförbundets verksamhet, ekonomi 

och förbundsstyrelsens förvaltning  
• pröva frågan om ansvarsfrihet för de två senaste kalenderåren  
• fastställa förbundsavgift och godkänna budget  
• fastställa arvoden och ersättningar m.m. enligt § 11  
• besluta om verksamhetens mål och inriktning  
• behandla förbundsstyrelsens övriga förslag   
• behandla inkomna motioner  
• besluta om eventuell extra uttaxering  
• besluta om eventuell ändring av Polisförbundets stadgar  
• besluta om eventuell användning av fondmedel  
• förrätta eventuella val  
• välja valberedning och eventuellt andra beredningsorgan, som ska bestå av 

både kvinnor och män  
  
Valberedningen har till uppgift att, under sin mandatperiod, för kongressen 
bereda samtliga aktuella val med undantag för val av valberedning  
  
Alla beredningsorgan (valberedning eller annat av kongressen särskilt inrättat 
beredningsorgan) ska avge skriftlig redovisning och förslag till beslut  
 
 
 



2020-09-23 
Sida 9 av 28 

 

 

6.2 EXTRA KONGRESS  
Extra kongress sammanträder efter kallelse av förbundsstyrelsen  
  
Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra kongress när motsvarande minst 
två tredjedelar (2/3) av ombudsfördelningen till kongressen så begär   
  
Underlåter förbundsstyrelsen att inom en (1) månad kalla till extra kongress, får 
de som krävt mötet ombesörja kallelse  
  
Extra kongress kan endast behandla frågor som anmälts i kallelsen  
  

6.3 TIDSREGLER  
Förbundsstyrelsen upprättar ombudsfördelning och kallar till kongress. Kongress 
äger rum i september månad vartannat år. Kallelse ska utsändas senast fyra (4) 
månader före kongress och till extra kongress senast 14 dagar före  
  
Förbundsregion och studerandeförbundsregion ska till förbundskansliet lämna 
uppgift på ombud senast den 15 april inför kongress och omedelbart före vid 
extra kongress  
 
Motioner samt förbundsstyrelsens yttranden och genom stadgarna (6.1.1) 
obligatoriska förslag till beslut, samt valberedningens och i förekommande fall 
annat av kongressen särskilt inrättat beredningsorgans skriftliga redovisning och 
förslag till beslut, ska vara tillgängliga för ombuden och de som enligt stadgarna 
ska delta vid kongressen, senast före juni månads utgång. Förbundsstyrelsen och 
revisorerna äger rätt att justera sina förslag fram till dess beslut ska fattas av 
kongressen 
 

6.4 SAMMANSÄTTNING OCH RÄTT ATT NÄRVARA  
Kongress och extra kongress består av ombud valda av förbundsregion och 
studerandeförbundsregion  
 
Vid sammanträde med kongress och extra kongress deltar förbundsstyrelsen, de 
valda revisorerna, valberedningen, mötesordförande och mötessekreterare 
 
Polisförbundets medlemmar äger som åhörare närvara vid kongress och extra 
kongress så långt utrymmet i lokalen medger. I det fall en kongress eller extra 
kongress inte hålls i fysisk form utan istället hålls digitalt, äger förbundsstyrelsen 
rätt att besluta om antal åhörare   
  

6.5 MANDATFÖRDELNING  
Vid kongress och extra kongress är varje förbundsregion och 
studerandeförbundsregion berättigad till det antal ombud som motsvarar 0,6 % av 
antalet aktiva medlemmar i förbundsregionen och studerandemedlemmar i 
studerandeförbundsregionen den 31 december föregående år. Varje 
förbundsregion och studerandeförbundsregion äger rätt att representeras av 
minst två (2) ombud    
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 6.6 RÖSTRÄTT OCH BESLUTSFÖRHET M.M.  
Kongressens ombud äger yttrande-, förslags- och rösträtt  
  
Förbundsstyrelsen har yttrande- och förslagsrätt, samt rätt att få avvikande 
mening noterad i protokollet  
  
Polisförbundets valda revisorer har yttrande- och förslagsrätt, samt rätt att få 
avvikande mening antecknad till protokollet i frågor gällande granskning av 
räkenskaper, förvaltning och verksamhet. Polisförbundets valda revisorer ska 
lämna förslag på ersättningar och arvoden för förbundsstyrelsen  

6.7 DAGORDNING  
Förbundsstyrelsen lämnar förslag till dagordning som kongressen har att 
fastställa  

6.8 MOTION   
Aktiv medlem och studerandemedlem, förbundsregion och studerande-
förbundsregion samt eventuell underorganisation till dessa har motionsrätt till 
kongress   
Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 april det år kongress 
ska hållas  

6.8.1 TIDIGARE BIFALLNA MOTIONERS REDOVISNING  
Motionen uppfylld och avförs 
• När motionen kan anses helt eller delvis uppfylld  
Motionen slutbehandlad och avförs 
• När motionen drivits i de forum som finns och man kan konstatera att motionen inte 

kan/kommer att uppfyllas 
• När det finns senare bifallna motioner på samma tema 
Motionen oavslutad bifallen och kvarstår 
• När motionen fortfarande arbetas med och det bedöms finnas möjlighet att den 

uppfylls 

6.9 VAL       
    Vart fjärde år ska val ske av  
• förbundsordförande, 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande samt 

ytterligare åtta förbundsstyrelseledamöter  
• fyra revisorer   
• valberedning  
Uppstår vakans under mandatperiod ska fyllnadsval ske på nästkommande 
kongress eller extra kongress  
  
Förbundsstyrelsen ska bestå av både kvinnor och män 

6.10 ARBETS-, BESLUTS- OCH VALORDNING  
Arbets-, besluts- och valordning regleras i stadgebilaga A   
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§ 7 Förbundsstyrelsen, förbundskansli, 
ordföranderåd samt avtalsråd   

7.1 FÖRBUNDSSTYRELSEN  
Förbundsstyrelsen är under tiden mellan kongress Polisförbundets högsta 
beslutande organ som leder och ansvarar för Polisförbundets ekonomi, 
förvaltning och verksamhet  
  
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice 
förbundsordförande samt ytterligare åtta förbundsstyrelseledamöter   
Förbundsordföranden är tillika förbundsstyrelsens ordförande  
  
Polisförbundets förhandlingsrätt utövas av förbundsstyrelsen som äger 
befogenhet att själv eller genom huvudorganisation 
• sluta för medlemmarna bindande avtal  
• besluta om fackliga konfliktåtgärder  

  
Förbundsstyrelsens befogenhet att sluta avtal kan delegeras  
  
Förbundsstyrelsen inrättar och upplöser förbundsregion och studerande-
förbundsregion samt fastställer deras upptagnings- och verksamhetsområde  
  
Avgår förbundsordföranden under mandatperioden inträder 1:e vice  
förbundsordföranden i dennes ställe och 2:e vice förbundsordföranden övertar 
funktionen som 1:e vice förbundsordförande. Om 1:e vice förbundsordförande 
avgår under mandatperioden träder 2:e vice förbundsordförande in i dennes 
ställe  
  
Förbundsstyrelsen utser inom sig nationellt huvudskyddsombud   
 
Förbundsstyrelsens ledamöter äger vardera en röst.  
 
Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och mer än hälften av 
antalet ledamöter deltar. För att beslutet ska vara giltigt krävs att mer än hälften 
av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.  
 
Ovan stycke gäller även vid per capsulam-beslut 
 
Förbundsstyrelsen förfogar själv över sina arbetsformer och fastställer arbets- 
och delegationsordning för förbundsstyrelsen 
  

7.2 FÖRBUNDSKANSLIET  
Förbundskansliet utgör förbundsstyrelsens berednings- och verkställighetsorgan. 
Förbundsstyrelsen fastställer arbets- och delegationsordning för kansliet    
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7.3 ORDFÖRANDERÅD  
Ordföranderåd är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen som består av vald 
ordförande för förbundsregion och studerandeförbundsregion eller i 
förekommande fall den som av behörigt beslutande organ valts eller utsetts vid 
konstituerande möte att vara ersättare för denne  

 
Ordföranderådet sammanträder på kallelse av förbundsstyrelsen  
  

7.4 AVTALSRÅD  
Avtalsråd är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen som består av vald 
ordförande samt utsedd förhandlingsansvarig för förbundsregion och 
studerandeförbundsregion eller i förekommande fall de som av behörigt 
beslutande organ valts eller utsetts vid konstituerande möte att vara ersättare 
för dessa  
 
Avtalsrådet sammanträder på kallelse av förbundsstyrelsen  
  

§ 8 Förbundsforum  

8.1 UPPGIFT  
Förbundsforum är Polisförbundets viktigaste idéutvecklande organ. 
Förbundsforum är en facklig manifestation och kan även vara ett forum för att 
uppmärksamma viktiga händelser inom Polisförbundet   
 
Beslut om förbundsforum fattas av förbundsstyrelsen   
  
Förbundsforum sammanträder efter kallelse av förbundsstyrelsen 

8.2 SAMMANSÄTTNING OCH RÄTT ATT NÄRVARA  
Förbundsforums deltagare utses av förbundsregion och studerande-
förbundsregion. Därutöver deltar förbundsstyrelsen, Polisförbundets 
förtroendevalda revisorer samt valberedningen  
  
Polisförbundets medlemmar äger som åhörare närvara så långt utrymmet i 
lokalen medger.  I det fall ett förbundsforum inte hålls i fysisk form utan istället 
hålls digitalt, äger förbundsstyrelsen rätt att besluta om antal åhörare 

8.3 DELTAGANDEFÖRDELNING  
Vid förbundsforum är varje förbundsregion och studerandeförbundsregion 
berättigat till det antal deltagare som motsvarar 0,3 % av antalet aktiva 
medlemmar i förbundsregionen eller i studerandeförbundsregionen den 31 
december föregående år. Varje förbundsregion och studerandeförbundsregion 
äger dock rätt att representeras av minst två (2) deltagare.  



2020-09-23 
Sida 13 av 28 

 

 

Förbundsstyrelsen kan besluta om en högre procentsats än 0,3 % om den 
anser att ett större förbundsforum bör hållas. 

8.4 TIDSREGLER  
Kallelse med program, jämte fördelning av deltagare till förbundsforum ska 
finnas tillgängligt senast två (2) månader före forumet  
  
Förbundsregion och studerandeförbundsregion ska till förbundsstyrelsen lämna 
uppgift på utsedda deltagare till förbundsforum senast en (1) månad före 
forumet  

§ 9 Förbundsregion   

9.1 UPPGIFT  
Förbundsregion ska inom sin region företräda och tillvarata medlemmarnas 
intressen i enlighet med § 1 i dessa stadgar och följa kongressens, extra 
kongressens och förbundsstyrelsens beslut  
  
Förbundsregionen består av Polisförbundets aktiva medlemmar inom vars 
verksamhetsområde anställningen finns, såvida förbundsstyrelsen inte beslutar 
något annat 
 
Förbundsregionen ska även  
• verka för god sammanhållning mellan medlemmarna  
• verka för Polisförbundets utveckling  
• redovisa nivån på förbundsregionsavgiften till förbundskansliet  
• bedriva informations- och kursverksamhet  
• fungera som kontaktorgan med Polisförbundets ledning  
• utse ombud till kongressen senast 15 april 
• utse deltagare till förbundsforum, ordföranderåd och avtalsråd  
• anmäla till förbundsstyrelsen förhållanden som kan medföra uteslutning  
• förhandla enligt förbundsstyrelsens delegationsbeslut  
• i övrigt fullgöra de uppdrag som meddelas av förbundsstyrelsen  

  

9.2 ORGANISATION  
Förbundsregionen beslutar inom sin region om eventuell underorganisation samt 
om förbundsregionens demokratiska uppbyggnad med förbundsregionsstämma, 
förbundsregionsstyrelse samt eventuella rådgivande organ. Inrättas 
underorganisationer bör det finnas en för chefer med upptagningsområde från hela 
förbundsregionen   
  
Underorganisationer inrättas genom förbundsregionala stadgar  
  
I de fall underorganisationer inrättas ska de benämnas förbundsområde,  
lokalförbundsområde samt personalombud  
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9.3 FÖRBUNDSREGIONSSTÄMMA OCH EXTRA 
FÖRBUNDSREGIONSSTÄMMA  

9.3.1 Förbundsregionsstämma  
Förbundsregionsstämma är förbundsregionens högsta beslutande organ  
  
Förbundsregionsstämma sammanträder efter kallelse av 
förbundsregionsstyrelsen    

FÖRBUNDSREGIONSSTÄMMAN SKA  
• granska verksamheten  
• pröva frågan om förbundsregionsstyrelsens ansvarsfrihet  
• fastställa förbundsregionens avgift och godkänna budget  
• inom ramen för Polisförbundets verksamhetsmål och inriktning besluta om 

förbundsregionens verksamhetsmål och inriktning  
• förrätta val  
• välja valberedning och eventuellt andra beredningsorgan, som ska bestå av 

både kvinnor och män  
  

Förslag till dagordning föreläggs förbundsregionsstämman av 
förbundsregionsstyrelsen  
 

9.3.2 Extra förbundsregionsstämma   
Extra förbundsregionsstämma sammanträder  
• för beslut om extra uttaxering  
• för behandling av annat ärende av så stor vikt och av så brådskande natur 

att ordinarie förbundsregionsstämma inte kan avvaktas  
  

Förbundsregionsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsregionsstämma 
om mer än 50 % av förbundsregionens medlemmar genom namnunderskrifter 
så begär  
  
Underlåter förbundsregionsstyrelsen att inom en (1) månad kalla till extra 
förbundsregionsstämma får de som krävt mötet ombesörja kallelse  
  
Extra förbundsregionsstämma kan endast behandla frågor som anmälts i 
kallelsen  

 

9.3.3 Tidsregler  
Förbundsregionsstämma genomförs, minst vartannat år, före mars månads 
utgång  
   
Kallelse, och i förekommande fall ombudsfördelning, ska ske senast en (1) 
månad före förbundsregionsstämman och till extra förbundsregionsstämma i så 
god tid som möjligt  



2020-09-23 
Sida 15 av 28 

 

 

  
Underorganisation ska till förbundsregionsstyrelsen lämna uppgift på 
valda/utsedda ombud senast 1 mars  
  
Motioner ska vara förbundsregionsstyrelsen tillhanda senast 1 februari.  
Förbundsregionsstyrelsen ska bereda motionerna och yttra sig över dem  
 
Motioner samt förbundsregionsstyrelsens yttranden, förslag till beslut, 
dagordning, valberedningens och eventuellt annat beredningsorgans förslag 
ska vara tillgängliga för ombuden och de som enligt stadgarna (9.3.1) ska delta 
vid förbundsregionsstämman senast en (1) vecka före förbundsregionsstämman 
  
Vid öppen förbundsregionsstämma ska beslutsunderlag finnas tillgängligt för 
medlemmar senast tre (3) dagar före  
  
De tidsregler som anges i stycke 2 - 6 ovan ska gälla om inte annat reglerats i 
förbundsregionala stadgar  
 

9.3.4 Sammansättning och rätt att närvara  
Förbundsregionsstämma eller extra förbundsregionsstämma kan antingen vara 
öppet för samtliga aktiva medlemmar i förbundsregionen eller vara proportionellt 
sammansatt av valda/utsedda ombud  
  
Vid förbundsregionsstämma eller extra förbundsregionsstämma deltar därutöver 
förbundsregionsstyrelsen, de valda revisorerna och valberedningen  
  

9.3.4.1 Öppen förbundsregionsstämma  
I öppen förbundsregionsstämma äger varje aktiv medlem yttrande-, förslags- 
och rösträtt.  
Förbundsregionsstyrelsen har inte rösträtt i frågan om sin egen ansvarsfrihet  
  
Vid hinder att delta på öppen förbundsregionsstämma får aktiv medlem till 
annan aktiv medlem överlåta sin rösträtt om hindret beror på styrkt tjänstgöring, 
att medlemmen inte fått rimlig vila efter tjänstgöring, hos arbetsgivaren anmäld 
sjukfrånvaro, vård av sjukt barn eller vård av barn under åtta (8) år. Aktiv 
medlem får endast rösta med en röst utöver sin egen. Sådan överlåtelse ska 
vara skriftlig och vidimerad  

 

9.3.4.2 Proportionellt sammansatt förbundsregionsstämma  
Förbundsregionsstämma och extra förbundsregionsstämma i förbundsregion 
som är indelat i underorganisationer ska vara proportionellt sammansatta av 
valda/utsedda ombud   
  
Vid proportionellt sammansatt förbundsregionsstämma eller proportionellt 
sammansatt extra förbundsregionsstämma deltar de ombud som valts/utsetts 
av berörda underorganisationer  
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Vid proportionellt sammansatt förbundsregionsstämma eller proportionellt 
sammansatt extra förbundsregionsstämma äger förbundsregionens medlemmar 
rätt att närvara som åhörare så långt utrymmet i möteslokalen medger. I det fall 
stämman inte hålls i fysisk form utan istället hålls digitalt, äger 
förbundsregionsstyrelsen rätt att besluta om antal åhörare   
 
Proportionellt sammansatt förbundsregionsstämma och proportionellt 
sammansatt extra förbundsregionsstämma och dess mandatfördelning fastställs 
genom förbundsregionala stadgar  
  
I proportionellt sammansatt förbundsregionsstämma har valda ombud yttrande-, 
förslags- samt rösträtt  
  
Vid proportionellt sammansatt förbundsregionsstämma har 
förbundsregionsstyrelsens ledamöter yttrande- och förslagsrätt, samt rätt att få 
avvikande mening antecknad till protokollet  
  
Vid proportionellt sammansatt förbundsregionsstämma har revisorerna yttrande- 
och förslagsrätt, samt rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet, i 
frågor som rör revisionen  
  
Förslagsrätten, vid proportionellt sammansatt förbundsregionsstämma eller 
proportionellt sammansatt extra förbundsregionsstämma, utövas av  
• förbundsregionsstyrelsen  
• revisorerna  
• eventuella beredningsutskott inom respektive ämnesområde  

  
Aktiva medlemmar och underorganisationer inom förbundsregionen har 
motionsrätt till proportionellt sammansatt förbundsregionsstämma  
  

9.3.5 Val  
Val ska ske av  
• ordförande  
• ytterligare jämnt antal, dock minst fyra (4) st, 

förbundsregionsstyrelseledamöter  
• två (2) revisorer  
• valberedning 
• ombud till kongress och ersättare för dessa  

  
Val får ske för en mandatperiod upp till fyra (4) år för förbundsregionsordförande, 
förbundsregionsstyrelseledamot och revisor. Sker sådant val, bör mandat-
perioderna anpassas så att halva antalet ledamöter i förbundsregionsstyrelsen 
väljs vid varje förbundsregionsstämma  
Förbundsregionsstyrelsen ska bestå av både kvinnor och män  
  

9.4 FÖRBUNDSREGIONSSTYRELSEN  
Förbundsregionsstyrelsen är under tiden mellan förbundsregionstämmorna 
förbundsregionens högsta beslutande organ som leder och ansvarar för 
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förbundsregionens ekonomi, förvaltning och verksamhet. 
Förbundsregionsstyrelsen utövar den förhandlingsrätt och befogenhet, att för 
Polisförbundet och huvudorganisation sluta avtal, som delegerats av 
förbundsstyrelsen  
  
Förbundsregionsstyrelsen ska bestå av förbundsregionsordförande samt 
därutöver jämnt antal ytterligare förbundsregionsledamöter. 
Förbundsregionsstyrelsen utser inom sig vice förbundsregionsordförande, 
regionalt huvudskyddsombud, sekreterare, kassör, registeransvarig, 
dataskyddsansvarig, jämställdhetsansvarig, kursansvarig, försäkringsinformatör, 
och ansvarig för chefsfrågor.  
Därutöver konstituerar förbundsregionsstyrelsen sig själv  
 
Förbundsregionsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då 
minst hälften av förbundsregionsstyrelsens samtliga ledamöter så begär.  
Förbundsregionsstyrelsens ledamöter äger vardera en röst. 
Förbundsregionsstyrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och mer 
än hälften av antalet ledamöter deltar. För att ett beslut ska vara giltigt krävs att 
mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.  
 

§ 10 Studerandeförbundsregion  

10.1 UPPGIFT  
Studerandeförbundsregionen ska inom sitt verksamhetsområde företräda och 
tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med § 1 i dessa stadgar och följa 
kongressens, extra kongressens och förbundsstyrelsens beslut  
  
Studerandeförbundsregionen består av Polisförbundets studerandemedlemmar 
inom det verksamhetsområde som förbundsstyrelsen fastställt  
  
Studerandeförbundsregionen ska även  
• verka för god sammanhållning mellan medlemmarna  
• verka för Polisförbundets utveckling  
• bedriva informations- och kursverksamhet  
• fungera som kontaktorgan med Polisförbundets ledning  
• utse ombud till kongressen före 15 april 
• utse deltagare till förbundsforum, ordföranderåd och avtalsråd 
• anmäla förhållanden till förbundsstyrelsen som kan medföra uteslutning  
• i övrigt fullgöra de uppdrag som meddelas av förbundsstyrelsen  

  

10.2 ORGANISATION  
Studerandeförbundsregionen beslutar inom sin studerandeförbundsregion om 
eventuella underorganisationer samt studerandeförbundsregions demokratiska 
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uppbyggnad med studerandeförbundsregionsstämma, styrelse samt eventuella 
rådgivande organ  
  
Underorganisationer inrättas genom studerandeförbundsregionala stadgar   
  
I de fall underorganisationer inrättas ska de benämnas 
studerandeförbundsområde, studerandelokalförbundsområde samt 
personalombud   
  

10.3 STUDERANDEFÖRBUNDSREGIONSSTÄMMA OCH EXTRA 
STUDERANDEFÖRBUNDSREGIONSSTÄMMA   

10.3.1 Studerandeförbundsregionsstämma   
Studerandeförbundsregionsstämma är studerandeförbundsregions högst 
beslutande organ  
  
Studerandeförbundsregionsstämma sammanträder efter kallelse av 
studerandeförbundsregionsstyrelsen  
  

STUDERANDEFÖRBUNDSREGIONSSTÄMMA SKA  
• granska verksamheten  
• pröva frågan om styrelsens ansvarsfrihet  
• fastställa eventuella studerandeförbundsregions avgifter och godkänna 

budget  
• inom ramen för Polisförbundets verksamhetsmål och inriktning besluta om 

studerandeförbundsregions verksamhetsmål och inriktning  
• förrätta val  
• välja valberedning och eventuellt andra beredningsorgan, som ska bestå av 

både kvinnor och män  
  

Förslag till dagordning föreläggs studerandeförbundsregionsstämman av 
studerandeförbundsregionsstyrelsen  
  

10.3.2 Extra studerandeförbundsregionsstämma   
Extra studerandeförbundsregionsstämma sammanträder  
• för beslut om extra uttaxering  
• för behandling av annat ärende av så stor vikt och av så brådskande natur 

att ordinarie studerandeförbundsregionsstämma inte kan avvaktas  
  

Studerandeförbundsregionsstyrelsen är skyldig att kalla till extra 
studerandeförbundsregionsstämma om mer än 50 % av 
studerandeförbundsregions medlemmar genom namnunderskrifter så begär  
  
Underlåter studerandeförbundsregionsstyrelsen att inom en (1) månad kalla till 
extra studerandeförbundsregionsstämma får de som krävt mötet ombesörja 
kallelse  
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Extra studerandeförbundsregionsstämma kan endast behandla frågor som 
anmälts i kallelsen  
  

10.3.3 Tidsregler  
Studerandeförbundsregionsstämma genomförs före mars månads utgång  
  
Kallelse, och i förekommande fall ombudsfördelning, ska ske senast en (1) 
månad före studerandeförbundsregionsstämma och till extra 
studerandeförbundsregionsstämma i så god tid som möjligt  
  
Underorganisation ska till studerandeförbundsregionsstyrelsen lämna uppgift på 
valda/utsedda ombud senast 1 mars  
  
Motioner ska vara studerandeförbundsregionsstyrelsen tillhanda senast 1 
februari. Studerandeförbundsregionsstyrelsen ska bereda motionerna och yttra 
sig över dem  
  
Motioner samt studerandeförbundsregionsstyrelsens yttranden, förslag till 
beslut, dagordning, valberedningens och eventuellt annat beredningsorgans 
förslag ska vara tillgängliga för ombuden och de som enligt stadgarna (10.3.1) 
ska delta vid studerandeförbundsregionsstämman senast en (1) vecka före 
studerandeförbundsregionstämman 
  
Vid öppen studerandeförbundsregionsstämma ska beslutsunderlaget finnas 
tillgängligt senast tre (3) dagar före  
  
De tidsregler som anges i stycke 2-6 ovan ska gälla om inte annat reglerats i 
studerandeförbundsregionala stadgar  
  

10.3.4 Sammansättning och rätt att närvara  
Studerandeförbundsregionsstämma eller extra 
studerandeförbundsregionsstämma kan antingen vara öppet för samtliga 
studerandemedlemmar i studerande-förbundsregionen eller vara proportionellt 
sammansatt av valda/utsedda ombud  
  
Vid studerandeförbundsregionsstämma eller extra studerandeförbunds-
regionsstämma deltar därutöver studerandeförbundsregionsstyrelsens 
ledamöter, valda revisorer och valberedningen  
  

10.3.4.1 Öppen studerandeförbundsregionsstämma  
I öppen studerandeförbundsregionsstämma äger varje studerandemedlem 
yttrande-, förslags- och rösträtt. Studerandeförbundsregionsstyrelsen har inte 
rösträtt i frågan om sin egen ansvarsfrihet  
  
Vid hinder att delta på öppen studerandeförbundsregionsstämma får 
studerande-medlem till annan studerandemedlem överlåta sin rösträtt om 
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hindret beror på styrkt tjänstgöring, att medlemmen inte fått rimlig vila efter 
tjänstgöring, hos arbetsgivaren anmäld sjukfrånvaro, vård av sjukt barn eller 
vård av barn under åtta (8) år. Studerandemedlem får endast rösta med en röst 
utöver sin egen. Sådan överlåtelse ska vara skriftlig och vidimerad  
  

10.3.4.2 Proportionellt sammansatt studerandeförbundsregionsstämma 
Studerandeförbundsregionsstämma och extra 
studerandeförbundsregionsstämma i studerandeförbundsregion som är indelad 
i underorganisationer ska vara proportionellt sammansatta av valda/utsedda 
ombud   
  
Vid proportionellt sammansatt studerandeförbundsregionsstämma eller 
proportionellt sammansatt extra studerandeförbundsregionsstämma deltar de 
ombud som valts/utsetts av berörda underorganisationer  
  
Vid proportionellt sammansatt studerandeförbundsregionsstämma eller 
proportionellt sammansatt extra studerandeförbundsregionsstämma äger 
studerandeförbundsregions medlemmar rätt att närvara som åhörare så långt 
utrymmet i möteslokalen medger. I det fall stämman inte hålls i fysisk form utan 
istället hålls digitalt, äger studerandeförbundsregionsstyrelsen rätt att besluta 
om antal åhörare    
Proportionellt sammansatt studerandeförbundsregionsstämma och 
proportionellt sammansatt extra studerandeförbundsregionsstämma och dess 
mandatfördelning fastställs genom studerandeförbundsregionala stadgar  
  
I proportionellt sammansatt studerandeförbundsregionsstämma har valda 
ombud yttrande-, förslags- samt rösträtt  
  
Vid proportionellt sammansatt studerandeförbundsregionsstämma har  
studerandeförbundsregionstyrelsens ledamöter yttrande- och förslagsrätt, samt 
rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet  
  
Vid proportionellt sammansatt studerandeförbundsregionsstämma har 
revisorerna yttrande- och förslagsrätt, samt rätt att få avvikande mening 
antecknad till protokollet, i frågor som rör revisionen  
Förslagsrätten, vid proportionellt sammansatt 
studerandeförbundsregionsstämma eller proportionellt sammansatt extra 
studerandeförbundsregionsstämma, utövas av  
• studerandeförbundsregionsstyrelsen  
• revisorerna  
• eventuella beredningsutskott inom respektive ämnesområde  

  
Aktiva medlemmar och underorganisationer inom studerandeförbundsregionen 
har motionsrätt till proportionellt sammansatt 
studerandeförbundsregionsstämma   
  

10.3.5 Val  
Val ska ske av  
• studerandeförbundsregionsordförande  
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• ytterligare jämnt antal, dock minst fyra (4) st, 
studerandeförbundsregionsstyrelseledamöter  

• två (2) revisorer  
• valberedning 
• ombud till kongress och ersättare för dessa  

  
Val får ske för en mandatperiod upp till två (2) år för studerandeförbunds-
regionsordförande, studerandeförbundsregionsstyrelseledamot och revisor. 
Sker sådant val, bör mandatperioderna anpassas så att halva antalet ledamöter 
i studerandeförbundsregionsstyrelsen avgår varje år  
  
Studerandeförbundsregionsstyrelsen ska bestå av både kvinnor och män  
  

10.4 STUDERANDEFÖRBUNDSREGIONSSTYRELSE  
Studerandeförbundsregionsstyrelsen är under tiden mellan  
studerandeförbundsregionstämmorna studerandeförbundsregionens högsta 
beslutande organ som leder och ansvarar för studerandeförbundsregionens 
ekonomi, förvaltning och verksamhet. Studerandeförbundsregionsstyrelsen 
utövar den förhandlingsrätt och befogenhet, att för Polisförbundet och 
huvudorganisationen sluta avtal, som delegerats av förbundsstyrelsen  
  
Studerandeförbundsregionsstyrelsen ska bestå av studerandeförbunds-
regionsordförande samt därutöver jämnt antal ytterligare studerandeförbunds-
regionsledamöter. Studerandeförbundsregionsstyrelsen utser inom sig vice 
studerandeförbundsregionsordförande, sekreterare, kassör, registeransvariga, 
dataskyddsansvarig, jämställdhetsansvarig, kursansvarig, försäkringsinformatör 
och huvudskyddsombud. Därutöver konstituerar 
studerandeförbundsregionsstyrelsen sig själv 
Studerandeförbundsregionsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden 
eller då minst hälften av studerandeförbundsregionsstyrelsens samtliga 
ledamöter så begär  
  
Studerandeförbundsregionsstyrelsens ledamöter äger vardera en röst.   
Studerandeförbundsregionsstyrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter 
kallats och mer än hälften av antalet ledamöter deltar. För att ett beslut ska vara 
giltigt krävs att mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om 
beslutet.  
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§ 11 Arvoden och ersättningar m.m.  
  
Arvode, traktamente, reseersättning samt annan ersättning till den, som har 
centralt förbundsuppdrag eller som på kallelse deltar i kurs, konferens eller 
annat arrangemang som anordnats eller sanktionerats av förbundsstyrelsen, 
fastställs av kongressen  
  
Kongressen fastställer även rese- och administrationsbidrag   
  

§ 12 Fonder och garantiförbindelser  
  
Polisförbundets konfliktfond och reservfond får disponeras av förbundsstyrelsen 
i samband med fackliga konfliktåtgärder samt för att fullgöra garantiåtaganden 
som beslutats för Nordiska Polisförbundets solidaritetsfond    
  
Medel ur konfliktfonden och reservfonden får efter beslut av kongressen även 
användas för andra ändamål som främjar Polisförbundets uppgift. I sådana 
beslut äger även förbundsstyrelsen rösträtt  
Regler för dessa fonder återfinns i stadgebilaga B  
  
    

§ 13 Förvaltning och revision  
  
Valda revisorer ska fortlöpande granska räkenskaper och förvaltning inom 
respektive styrelses ansvarsområde  
  
Årligen (kalenderårsvis) ska skriftlig revisionsberättelse över granskningen 
upprättas med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet  
  
Föreligger skäl till anmärkning ska förklaring infordras av den berörda styrelsen, 
innan anmärkningen dokumenteras i revisionsberättelse  
  
Revisorer valda av kongressen ska fortlöpande granska räkenskaper, 
förvaltning och verksamhet inom förbundsstyrelsens ansvarsområde  
  
Granskning av förbundsstyrelsens verksamhet, ekonomi och förvaltning ska 
föreläggas kongressen  
Valda revisorer beslutar själva om sina arbetsformer  
  
Förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning ska även granskas av 
auktoriserade revisorer. Auktoriserade revisorer kontrakteras av 
förbundsstyrelsen efter godkännande från de revisorer som valts av kongressen  
  
Förutom vad som anges ovan ska revisorer valda av kongressen och 
auktoriserade revisorer beredas tillträde och möjlighet att ta del av all 
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verksamhet, ekonomi och förvaltning inom Polisförbundet i den omfattning 
förbundsstyrelsen beslutar. Företagen granskning och dess resultat ska 
dokumenteras i protokoll   
  

§ 14 Stadgar  
  
Dessa stadgar är tillämpliga på Polisförbundets samtliga organ  
  
Om förhållandena inom förbundsregion eller studerandeförbundsregion påkallar 
det äger dock respektive högsta beslutande organ besluta om tillägg till 
Polisförbundets stadgar i form av förbundsregionala eller 
studerandeförbundsregionala stadgar. Sådana förbundsregionala eller 
studerandeförbundsregionala stadgar ska godkännas av förbundsstyrelsen  
Beslut om ändring av Polisförbundets stadgar kan endast fattas av ordinarie 
kongress efter förslag från förbundsstyrelsen, revisorerna eller i vederbörlig 
ordning väckt motion  
  
För beslut om ändring av stadgar inom Polisförbundet krävs minst två 
tredjedelars (2/3) kvalificerad majoritet i behörigt högsta beslutande organ  
  
Förbundsstyrelsen äger rätt att besluta om tillämpningsbestämmelser till dessa 
stadgar  
  
Förbundsregionsstyrelsen och studerandeförbundsregionstyrelsen äger rätt att 
besluta om tillämpningsbestämmelser till de förbundsregionala eller 
studerandeförbundsregionala stadgarna 
 
Vad som i stadgarna föreskrivs angående styrelse gäller också interimsstyrelse  

14.1 FORCE MAJEURE 
Om force majeure hindrar att kongress/årsstämma/årsmöte hålls inom angiven 
tid, skall den sittande styrelsen fortsätta arbeta till dess 
kongress/årsstämma/årsmöte kan hållas. Även övriga av föregående 
kongress/årsstämmas/årsmötes valda kvarstår i sina funktioner tills dess 
kongress/årsstämma/årsmöte kan hållas  
  
 
 
 
14.2 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Förbundsstyrelsen, förbundsregioner och i förekommande fall 
underorganisationer samt Polisförbundets kansli omfattas av Polisförbundets 
policy, riktlinjer och rutiner för behandling av personuppgifter 
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§ 15 Tvistigheter inom Polisförbundet  
Uppstår tvist inom Polisförbundet om stadgarnas rätta tolkning eller av annan 
orsak, ska tvisten avgöras av förbundsstyrelsen  
  
Är förbundsstyrelsen part och nöjer sig annan part inte med förbundsstyrelsens 
beslut i tvistefrågan, ska ärendet hänskjutas till kongressen  
  
Kan ärendet inte avgöras inom Polisförbundet, ska tvisten avgöras av skiljemän 
enligt lag om skiljemän  
  
Anser medlem att fel begåtts vid val eller omröstning inom Polisförbundet, där 
medlemmen själv deltagit, eller ägt rätt att delta, äger medlemmen senast på 
tjugonde dagen (20:e) efter förrättningen anföra klagomål hos 
förbundsstyrelsen, som ska avgöra ärendet  
  

§ 16 Upplösning  
Polisförbundet kan upplösas om två (2) på varandra följande kongresser, varav 
minst en (1) ordinarie, med två tredjedelars (2/3) kvalificerad majoritet så 
beslutat  
  
Förslag om Polisförbundets upplösning kan endast väckas av förbundsstyrelsen 
och ska kungöras minst två (2) gånger, sista gången senast två (2) månader 
före den andra kongressen  
  
Har beslut fattats om Polisförbundets upplösning, beslutar sista kongressen 
över användandet av befintliga tillgångar  
  
Förbundsregion och studerandeförbundsregion kan upplösas efter beslut av 
förbundsstyrelsen  
  
Vid upplösning av förbundsregion eller studerandeförbundsregion tillfaller dess 
tillgångar Polisförbundet, såvida förbundsstyrelsen inte beslutar annat   
  
Underorganisation kan upplösas efter beslut av styrelsen för berörd 
förbundsregion eller studerandeförbundsregion. Underorganisationernas 
tillgångar tillfaller förbundsregionen eller studerandeförbundsregionen såvida 
respektive styrelse inte beslutar annat   
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STADGEBILAGA A  

  

ARBETS-, BESLUTS- OCH VALORDNING VID KONGRESS OCH 
EXTRA KONGRESS  
  

Arbetsordning  
  
Röstlängd  
• Förteckning över deltagande ombud utgör röstlängd  
• På initiativ från presidiet justeras röstlängden  

  
Kongressens ordnings- och debattregler  
• Anmälan om närvaro vid kongressen sker genom anmälan i kongressbyrån 

före kongressens början. Frånvaro anmäls till presidiet  
• Vid förfall av valt ombud under hela eller delar av kongressen får 

förbundsregion eller studerandeförbundsregion sätta annan företrädare i 
dennes ställe. Sådan ersättare ska vara vald i stadgeenlig ordning (se 
stadgarna § 9 punkt 9.3.5 respektive § 10 punkt 10.3.5). En ersättare får i 
sin tur inte ersättas  
  

Föredragnings- och behandlingsordning  
• Respektive punkt på dagordningen inleds med en föredragning om inte 

annat följer av kongressens beslut  
  

Diskussions- och debattregler i plenum  
• Ordet begärs skriftligt på ett talarkort, som lämnas till presidiet. På talarkortet 

ska förslag anges skriftligt (avslag, bifall och när det gäller motioner, 
besvarad)  

• Inlägg i diskussionen/debatten sker från talarstolen. Inlägg ska avlutas med 
förslag till beslut alternativt bifall till tidigare avgivet förslag. Det skriftliga 
förslag som angivits på talarkortet gäller före det talade ordet  

• Presidiet, förbundsordföranden samt förbundsstyrelsens, revisorernas och 
beredningsorgans föredragande har rätt att bryta talarlistans turordning  

• Begäran om replik och eller kort tillrättaläggande, bryter talarlistans 
turordning  

• Eventuella tidsbegränsningar beslutas av kongressen efter förslag från 
presidiet  
  

Protokoll  
• Protokoll från kongressen ska justeras och distribueras till förbundsstyrelsen, 

revisorer, ombud och förbundsregion och studerandeförbundsregion så 
snart som möjligt  
  

Reservation  
• Reservation mot kongressens beslut ska meddelas muntlig i plenum och 

inlämnas skriftligen till presidiet före det att pågående kongress avslutas  
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Beslutsordning  
  
Allmänt  
• Beslut fattas i plenum  
• Beslut avseende motionerna inom respektive motionsområde och övriga 

beslut fattas i plenum i den ordning som kongressen efter förslag från 
presidiet, beslutar  

• Återkallelse av förslag ska ske skriftligen. För att återkallat förslag ska 
kvarstå måste bifall till detta yrkas och beslutas av kongressen  
  

För beslut som inte avser motioner tillämpas två beslutsalternativ  
• Bifall - innebärande att kongressen beslutar helt enligt förslagsställarens 

förslag  
• Avslag - innebärande att kongressen inte beslutar enligt förslagsställarens 

förslag  
  

För beslut avseende motioner tillämpas tre beslutsalternativ  
• Bifall - innebärande att kongressen beslutar helt enligt motionens 

attsatser/motsvarande  
• Avslag - innebärande att kongressen inte beslutar enligt motionens 

attsatser/motsvarande  
• Besvarad - innebärande att kongressen ställer sig bakom det förslag till svar 

som redovisats av förbundsstyrelsen, med eller utan komplettering. En 
motion som anses besvarad är vare sig bifallen eller avslagen men ändå 
slutligt behandlad av kongressen  
  

Omröstning med rösträkning vid beslut  
• Öppen omröstning med räkningsförfarande sker genom uppvisande av 

röstkort eller, efter presidiets bedömande, genom avprickning via 
namnupprop. I förekommande fall används istället elektronisk utrustning  

• Propositionsordning fastställs efter förslag från presidiet  
• Beslut fattas i första hand med acklamation – ja-rop  
• Begärs omröstning i andra frågor än val ska försöksvotering först vidtas  
• Om försöksvotering utfaller i tveksamhet, eller om den som begärt 

omröstningen så begär, ska omröstning med räkningsförfarande genomföras  
  

Valordning  
  
Allmänt  
• Val förrättas i plenum  

  
Vid val ska följande förfarande tillämpas  
• Först presenteras valberedningens förslag. I anslutning härtill bereds 

ombuden möjlighet att föreslå andra kandidater än dem valberedningen 
föreslagit  
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• I det fall Polisförbundets stadgar inte anger det antal som ska väljas till viss 
funktion beslutas detta särskilt på valberedningens förslag före det att val 
genomförs  

• Alla förslag lämnas från talarstolen. Inga andra än de som på detta sätt har 
föreslagits kan ifrågakomma för val  

• Propositionsordning fastställs av presidiet. Val sker i första hand med ja- och 
nejrop Omröstning vid val  

• Begärs omröstning ska valet ske med slutna sedlar eller i förekommande fall 
med elektronisk utrustning. Vid lika röstetal skiljer lotten  
  

För omröstning vid val med slutna sedlar gäller  
• Röst avges med upptagande av namnet på den kandidat som föreslås  

  
Vid val till organ som omfattar fler än en person/funktion eller när det annars 
bedöms angeläget framställs i förekommande fall röstsedel som upptar samtliga 
föreslagna kandidater  
• Röst avges då genom strykning av den/de kandidater som icke föreslås  
• I det fall röstsedel innehåller fler eller färre namn än vad som ska väljas 

alternativt för många eller för få namn på framställd röstsedel kvarstår efter 
strykning är den avgivna rösten/röstsedeln ogiltig  

• I det fall en ska väljas, är den kandidat som fått flest röster vald. Om ingen 
kandidat efter omröstning fått mer än hälften av antalet avgivna, giltiga, 
röster genomförs en andra omröstning efter särskilt fastställd 
propositionsordning  

• I det fall flera ska väljas till en funktion, är de (så många som ska väljas) som 
har flest röster valda  
  

För omröstning vid val med elektronisk utrustning gäller  
• Vid val med elektronisk utrustning ska alla ombud avge en röst vid varje 

omröstning. Ombud får inte avge fler ja-röster än det antal som ska väljas  
• I det fall valet gäller organ som omfattar fler än en person/funktion eller när 

det annars bedöms angeläget framställs i förekommande fall en förteckning 
som upptar samtliga föreslagna kandidater  

• Röst avges med knapptryckning enligt de praktiska anvisningar presidiet 
anger  

• I det fall en ska väljas, är den kandidat som fått flest ja-röster vald. Om ingen 
kandidat efter omröstning fått mer än hälften av ja-rösterna genomförs en 
andra omröstning efter särskilt fastställd propositionsordning  

• I det fall flera ska väljas till en funktion, är de (så många som ska väljas,) 
som har flest ja-röster valda, det vill säga relativ majoritet  
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STADGEBILAGA B  

  

REGLER FÖR KONFLIKTFOND  
Konfliktfondens storlek (ekonomiska värde) ska fastställas årligen i samband 
med årsbokslutet  
  
Konfliktfondens storlek ska uppgå till ett ekonomiskt värde som garanterar att 
minst ettusen (1000) av Polisförbundet medlemmar ska kunna tas ut i strejk i 
minst tjugo (20) dagar alternativt vara utsatta för lockout under minst lika lång 
tid  
  

REGLER FÖR RESERVFOND  
Reservfondens storlek (ekonomiska värde) ska fastställas årligen i samband 
med årsbokslutet  
  
Reservfondens storlek ska uppgå till ett ekonomiskt värde som garanterar  
1. 50 % av budgeterade personalkostnader för året efter det år som bokslutet 

avser  
2. 10 % av budgeterade omkostnader för året efter det år som bokslutet avser  
3. Polisförbundets åtagande gentemot Nordiska Polisförbundet är för 

närvarande 240 danska kronor per aktiv medlem  
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