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Terrordådet på Drottninggatan, 
NMR-demonstrationer, EU-topp-
mötet i Göteborg och attacker 
riktade mot poliser. 2017 var ett år 
med flera stora insatser av poliser  
i yttre tjänst och utmaningar att få 
resurserna att räcka till. 2017 var 
också ett år då polisbristen fick  
stor uppmärksamhet i media och 
det var året då politiker från olika 
partier började bjuda över varandra 
i löften om fler poliser och högre 
löner.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ett omtumlande år för svensk polis   

Lena Nitz
Polisförbundets ordförande

Vi har hållit i, vi har hållit ut och vi har hållit fast. Under 
2017 började vi att skörda frukterna av det arbete vi alla 
inom Polisförbundet har lagt ner. Det är medlemmar, 
förtroendevalda och kanslipersonal som gjort polisbristen 
till en politisk fråga. Som fått politiker att prata polislöner 
och regeringen att sätta press på Polismyndigheten att bli 
en mer attraktiv arbetsgivare.

Vi har dessutom fått med Polismyndigheten på tåget. Nu 
råder samsyn kring lönerna. De måste öka mer än andra 
löner på arbetsmarknaden. Med de extrapengar som  
regeringen sköt till för 2018 – utöver den summa som 
Polismyndigheten äskat – kunde vi tillsammans börja 
rita upp vägen för löneresan. 

Att den problembild vi så länge jobbat för att etablera nu 
delas av andra är otroligt viktigt. Det är också en förut-
sättning för ett framgångsrikt arbete framåt. Nu kan vi 
lägga mer krut på att presentera lösningar. Med all den 
kunskap vi har inom organisationen är det vi som bäst 
vet vad som är rimligt, genomförbart och en naturlig ut-
veckling av vårt yrke. Här kan vi kliva fram ännu tydligare 
och göra ännu mer.

Men vi måste också freda oss mot den förenklade bild av 
polisyrket som vissa sprider. Vi måste gemensamt beskriva 
för de som inte vet och förstår att polisyrket verkligen 
inte är något enkelt yrke. Tvärtom innehåller det allt fler 
kunskapsdelar för varje år som går – så många att man på 
polisutbildningen börjar få svårt att hinna med allt under 
2,5 år. Det är viktigt att våra politiker förstår det och att 
inte hela uppvärderingen av polisyrket skjuts i sank genom 
exempelvis en försämrad utbildning.

Viktiga spelare som regeringen, oppositionen och olika 
proffstyckare, lyssnar på oss nu. Beslut som regeringen 
tagit visar att de förstått – även om vi tycker att de borde 
ha gjort mer. Och Polisledningen har äntligen insett att 
de inte värderat sina poliser rätt. Det här måste vi hålla i. 
Dåligt underbyggda förslag från olika håll måste vi bemöta 
med all vår samlade kunskap och med alla fakta vi har. 

Vi måste också jobba stenhårt för att driva igenom för-
slag som lättar den enorma arbetsbördan för våra kollegor, 
som blivit färre under året. Övertidsuttaget är högre än 
någonsin och vi kan inte vänta på påfyllningen av nyut-
bildade poliser från de större utbildningskullarna. Vi 
måste hämta igen tappet snabbare och det kan vi göra 
genom högre löner som lockar tillbaka poliser till yrket. 
Lönerna måste också höjas för att bromsa avhoppen. 
Lägg till det ett administrativt stöd till poliser så att mer 
tid frigörs till kärnuppgiften så har vi kommit en bit på 
vägen. 

2017 var året då saker och ting verkligen började att röra 
på sig i rätt riktning. Nu ska vi utnyttja det här och till-
sammans se till att vi fortsätter framåt i god fart. Vårt 
samhälle behöver en välfungerande polismyndighet som 
också är den arbetsgivare som våra poliser har rätt till och 
är förtjänta av.
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ÅRET I SIFFROR

32% 

av dessa var kvinnor.

Totalt

19 000 
yrkesverksamma medlemmar

Dessutom:

94% 

1 700 

polisstudenter

2 900 

pensionärer

9 av 10 
0 100%

POLIS
POLIS

poliser ansåg att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att fortsätta i yrket. Detta 
framgick i en enkät som Polisförbundet genomförde, under augusti–september 2017 via 
Novus Opinion, med anledning av det stora antalet poliser som valt att lämna yrket de senaste 
två åren. De fyra viktigaste sakerna för att stanna visade sig vara: högre lön, fler poliser, bättre 
arbetstider samt tydligare och mer tillgänglig arbetsledning.

388 000 kronor 

betalades ut till 80 stipendiater under 2017. 
Nästan alla medlemmar som sökte fick stipendier 
och bidrag ur Polisförbundets fonder och stiftelser.

16 037 000 kronor 
i skadestånd och ersättningar till 35 medlemmar blev 
resultatet av det juridiska stöd som Polisförbundet 

beviljade hos fackens egna juridiska byrå 
LO-TCO Rättsskydd.

6 av 10 

tillfrågade svenskar ansåg i en Sifo-undersökning, 
som Polisförbundet lät göra våren 2017, att polisen 
behöver ha ökade resurser för att kunna utföra sitt 

jobb. Av undersökningen framgick också att det 
framför allt är fler anställda (poliser) som man 

anser att polisen behöver.

av alla yrkesverksamma poliser var medlemmar i 
Polisförbundet under året

POLIS

#1 2017 i sif fror
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Vi är ett fackförbund med omkring 20 500 aktiva med-
lemmar, inklusive studerande vid polisutbildningarna. 
Dessutom har 2 900 pensionerade poliser valt att fortsätta 
vara medlemmar i Polisförbundet. Med 1 200 förtroende- 
valda och 30 anställda arbetar Polisförbundet med att 
skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom med-
lemsservice, förhandlingar, administration, förvaltning, 
kommunikation samt opinionsbildning och påverkan av 
beslutsfattare på olika nivåer. Polisförbundet ingår i TCO, 
som är en sammanslutning av landets fackliga tjänstemanna- 
organisationer. Tillsammans med andra fackförbund för 
statsanställda förhandlar Polisförbundet, genom samver-
kansorganet Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR), 
med Arbetsgivarverket. 

Polisförbundet ska:
– verka för anslutning till Polisförbundet 
– verka för jämställdhet, mångfald och motarbeta  

all form av diskriminering i arbetslivet, såväl inom  
polisväsendet 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 klar-
lägga avgränsningen av yrkenas funktioner och be- 
fogenheter 

– 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 allmän-
heten 

– samarbeta med och påverka andra organisationer och 
aktörer för främjandet av Polisförbundets uppgift 

– arbeta för goda och trygga arbets- och anställnings- 
villkor och bistå enskilda medlemmar i dessa frågor 
inom det statliga kollektivavtalsområdet 

– arbeta för en rekrytering och utbildning, som svarar 
mot yrkets krav, samt för sakliga uttagningsprinciper

Polisförbundet kan stötta medlemmar:
– vid sjukdom, arbetslöshet och konflikt.
– om medlem ställs till ansvar för åtgärd eller underlåten- 

het i tjänsten.
– om medlem oförvållat råkat i ekonomiskt nödläge.

OM POLISFÖRBUNDET

Alla polisers fackförbund

#2
Foto: David Einar
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FOKUS: UPPVÄRDERING AV POLISYRKET (POLITISK PÅVERKAN)

Mer pengar från politiskt håll krävs för att uppvärdera 
polisyrket och därför är det politiska påverkansarbetet 
en viktig del i vårt fackliga arbete. I augusti 2017 fick 
Polismyndigheten ett extra anslag för 2018 – till och 
med mer pengar än myndigheten hade begärt.

Polisförbundet har målmedvetet uppvaktat politiker och 
gjort utspel i media för att politikerna ska ta polisernas 
situation på allvar. Mot slutet av 2016 började bilden av 
det ansträngda läget inom polisen få gehör. I januari 2017 
meddelade dåvarande inrikesministern, Anders Ygeman 
(S), att han välkomnade Polisförbundets krav på en natio- 
nell samling för polisyrket. Bakom kravet låg ett behov 
av att polisledning, fack och departement enades om 
nödvändiga förbättringsåtgärder för Polismyndigheten. 
Det har resulterat i regeringsuppdrag till Polismyndigheten 
om kompetensförsörjning, arbetsmiljö och utvecklings-
möjligheter.

Såväl regeringen som Polismyndigheten har under året 
uttryckt det som Polisförbundet så länge har sagt, att villkor 
och löner måste förbättras för att polisyrket ska bli mer 
attraktivt. Problemet ligger inte bara i att fler poliser lämnar 
yrket utan också i att platser på polisutbildningarna stått 
tomma fyra terminer i rad.

När regeringen i augusti meddelade att de avsätter mer 
pengar till polisen än vad myndigheten äskat sa de inte att 
pengarna skulle gå specifikt till lön. Däremot har opposi-
tionspartierna sagt att de vill att riktade pengar går till 
höjda polislöner. Från regeringens sida har man varit tydlig 
med att lönen ska sättas mellan arbetsmarknadens parter. 
Förhandlingarna med Polismyndigheten fortsatte in på 
det nya året om ett nytt löneavtal.

Extrapengar till polisen – en förutsättning 
för ett polislönelyft

#3

Foto: Pernille Tofte
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FOKUS: UPPVÄRDERING AV POLISYRKET (PÅVERKAN)

Poliskrisen, extrapengarna och de  
fackliga kraven

9 januari 2017
Poliskrisen är ett faktum som fått stort utrymme i medierna. 
Polisförbundet vill se handling av regeringen och uppmanade 
till en Nationell samling för polisyrket.

11 april 2017
Den politiska budgivningen om fler poliser ledde 
till att regeringen aviserade att de ville avsätta 
6–8 miljarder för en satsning på 10 000 fler 
polisanställda till 2024.

5 maj 2017 
Polisförbundet släppte en 
rapport om poliskrisen under 
ett seminarium som direkt-
sändes i SVT.

13 juni 2017
Första mötet med Nationell samling för polisyrket som 
syftade till att polisledning, fack och regering samlas 
kring åtgärder för att uppvärdera polisyrket och öka 
karriärmöjligheterna.

5 juli 2017
Under politikerveckan i 
Almedalen höll Polisförbundet 
seminarier och efterlyste en 
politisk polisöverenskommelse.

20 juli 2017
Regeringen lyssnade på 
Polisförbundet och gav 
Polismyndigheten i uppdrag att 
säkra kompetensförsörjningen. 20 augusti 2017

• Extrapengar. Regeringen aviserade att 2 miljarder 
 ytterligare avsätts 2018.
• Regeringen gav Polismyndigheten i uppdrag att i 
 samverkan med facket förbättra arbetsmiljön och
 ta fram en plan för fler karriärvägar.

4 september 2017
Studio Ett: många befarade 
att extrapengarna skulle slukas 
upp av annat, men i en 
radiointervju sa rikspolischefen 
att betydande delar ska 
användas till nya satsningar på 
löner och villkor.

1 november 2017
I en rapport visade Polis-
förbundet att högre polis-
löner krävs för att få fler 
poliser och bättre resultat 
i verksamheten

21 november 2017
En video på Polisförbundets Facebooksida 
om varför Sverige behöver fler poliser nådde 
37 800 personer.
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FOKUS: UPPVÄRDERING AV POLISYRKET (AVTALSRÖRELSE)

Nytt lönesystem ska 
lyf ta polislönerna 
mellan revisionerna

#4

För en uppvärdering av polisyrket som håller över tid 
krävs mer än vad de vanliga lönerevisionerna kan ge. 
Därför har fokus under 2017 varit att få till ett system 
för löneökningar utanför revision.

Problemen med polislönerna är flera: lönerna är för låga, 
löneutvecklingen för dålig och lönesättningen generellt 
för godtycklig. Men viktiga steg som lägger grunden för 
en bättre löneutveckling framåt har tagits under 2017.

BESTA-klassificering
BESTA är partsgemensam lönestatistik som bland annat  
tar hänsyn till vad du gör, hur svårt detta är och om du är 
chef eller ej. Flera funktioner inom Polismyndigheten 
har uppvärderats under året i den statliga BESTA-klassi-

ficeringen. Dessutom öppnades spann i nivåklassifice-
ringen där det tidigare bara funnits en nivå. Av 8 000 
poliser, varav merparten jobbar i yttre tjänst, har 5 000 
lyfts upp minst ett steg från den lägsta BESTA-nivån för 
poliser. Det har möjliggjorts genom att övriga parter 
inom staten accepterat att flera funktioner inom polisen 
ligger på en högre kompetens- och svårighetsnivå än tidi-
gare bedömningar. I förlängningen ger det en acceptans 
för ett högre löneläge för dessa funktioner och öppnar för 
en ny möjlighet till höjd lön utan att byta anställning 
eller funktion.

Nytt lönesystem
Det nya systemet för Karriär- och utvecklingsvägar, som 
fack och arbetsgivare arbetat med under året, ska göra det 

Foto: David Einar
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FOKUS: UPPVÄRDERING AV POLISYRKET (AVTALSRÖRELSE)

En särskild satsning på polislönerna vann gehör både hos politiker 
och hos arbetsmarknadens parter under 2017. Det sista avgöran-
de steget för ett polislönelyft är ett långsiktigt arbete som fortsätter  
under avtalsperioden.

Vägen fram till ett polislönelyft

Allmänheten ser att lönerna 
är för låga och politikerna skjuter 
till mer pengar.

1

2 Arbetsmarknaden accepterar
att poliser är värda mer
än tidigare bedömningar

3 Arbetsgivare agerar och sätter 
bättre löner utifrån nya förutsättningar.

100

lättare att värdera erfarenhet och kompetens. Det gör att 
även de poliser som stannar kvar och utvecklas i sin egen 
funktion, exempelvis som IGV-polis, ska kunna få höjda 
löner mellan revisionerna. Eftersom polisyrket är erfaren- 
hetsbaserat är det viktigt att den polisiära kompetensen 
värderas i verksamheten.

Ett fortsatt arbete med lönekriterier och tydligt angivna 
kompetens- och utvecklingskrav ska göra lönesättningen 
mer objektiv samtidigt som osakliga löneskillnader kan 
synliggöras.

Kongressbeslut
Att skapa ett nytt lönesystem för att uppvärdera polisyrket 
var ett av årets viktigaste åtaganden för Polisförbundet. 
Prioriteringen sattes av Kongressen 2016, som även lyfte 
fram ett annat område som särskilt viktigt i avtalsför-
handlingarna: att öka det fackliga inflytandet över löne-
bildningen på alla nivåer. Det ökande regionala inflytandet 
uppfylldes redan hösten 2016 i ett avtal med Arbetsgivar-
verket, men verkställdes under de regionala löneförhand-
lingarna våren 2017.
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FOKUS: UPPVÄRDERING AV POLISYRKET (AVTALSRÖRELSE)

Vid årets slut pågick förhandlingarna för fullt om det 
löneavtal som många medlemmar hoppas ska inne-
bära ett lönelyft för polisyrket. I december 2017 pre-
senterade Polisförbundet en målbild för den treåriga 
avtalsperioden: lönerna ska öka med 15 procent på 
tre år.

Den politiska debatten gav upphov till många frågor från 
medlemmar om vad Polisförbundet skulle kunna åstad-
komma i löneförhandlingarna. Utifrån de förutsättningar 
som finns i Polismyndighetens budget satte Polisförbundet 
en demokratiskt förankrad målbild om en löneökning på 
15 procent under avtalsperioden. Målbilden gäller för 
samtliga poliser som grupp, men utfallet för enskilda  
poliser kan variera. För att nå målbilden kommer det för-
modligen att krävas extra pengar från regeringen, bero-
ende på hur Polismyndigheten fördelar pengarna under 
avtalsperioden.

Polisförbundet markerade att 15 procent inte är tillräck-
ligt för att polislönerna ska matcha yrkets ansvar och 
komplexitet. Därför måste lönerna fortsätta att höjas 
med fem procent per år även efter avtalsperiodens slut till 
dess att avhoppen upphör, poliser som slutat söker åter-
anställning och tillräckligt många kvalificerade söker  
polisutbildningen. Detta är nödvändigt för att antalet 
poliser ska bli så många som politikerna sagt. 

SÅ BESTÄMS LÖNEN
• Den enskilde polisens lön sätts av lönesättande chef för de som 

omfattas av, eller väljer, lönesättande samtal. Annars görs det av 
regionala parter för de som omfattas av kollektiv förhandling.

• Innan det kan lönen ha påverkats av regionala beslut om sats-
ningar på vissa grupper…

• … och av nationella gruppsatsningar (exempelvis på ingångslöner).
• I avtalsförhandlingarna mellan Polismyndigheten och Polisför-

bundet kommer man fram till den procentuella löneökningen för 
perioden…

• … som utgår från ökningen i det centrala avtalet mellan Arbets- 
givarverket och OFR/S, P, O – som är det som gäller om Polis- 
myndigheten och Polisförbundet inte enas.

• Utrymmet för löneökningar bestäms också av hur mycket pengar 
regeringen tilldelat Polismyndigheten i förhållande till utgifterna.

• Den svenska modellen utgår från att parterna ska hålla sig till 
märket som sätts av industrin. För att kunna lägga sig över de 
nivåerna krävs att arbetsgivare och fack är överens, acceptans 
från övriga parter på arbetsmarknaden, samhällets stöd samt att 
det görs som en del i en långsiktig förändringsprocess.

Foto: Pernille Tofte

15 procent på tre 
år är målbilden  
för polislönerna

#5
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FOKUS: UPPVÄRDERING AV POLISYRKET (AVTALSRÖRELSE)

Avtalsförhandlingar under året

#6

Polisförbundets yrkanden i avtalsförhandlingarna 
grundar sig i medlemmarnas vilja i form av bifallna 
motioner och Polisförbundets lönepolitiska program 
som antagits av kongressen. 

• Revisionen för 2016, som för Polismyndigheten blev 
klar i februari 2017, gav 2,45 procent med en satsning 
på de lägst betalda poliserna med minst sex års erfarenhet. 
För denna grupp ökade lönerna med cirka 9 procent  
i snitt.

• Revisionen för 2017 fortsatte att förhandlas under 
2018 med Polismyndigheten, medan det statliga ram- 
avtalet blev klart i oktober. Det blev ett treårigt avtal 
inom staten som ger som lägst 6,5 procent under avtals- 
perioden.

• För Säkerhetspolisen blev revisionen för avtalsperio-
den klar i november med riktvärden för revisionsut-
rymmet på som lägst: 2,8 procent för 2017, 1,3 procent 
för 2018 och 2,5 procent för 2019.

• Ett nytt avtal med Polismyndigheten om lokala om-
ställningsmedel blev klart i december 2017 . I det nya 
avtalet finns flera nyheter som är positiva för verksamhet 
och medarbetare. Två nyheter är att omställningsmedel 
nu kan användas för tidsbegränsade utvecklingsprojekt 
och att det har införts ett tillägg vid vissa längre kom-
menderingar.

• Eftersom Säkerhetspolisen tidigare sorterade under 
dåvarande Rikspolisstyrelsen, har nya avtal behövt 
tecknas med Säkerhetspolisen som avtalspart. Under 
året kunde vi nå avtalsöverenskommelse om föräldra-
lön, förmåner för intermittent anställda, lön vid viss 
typ av ledighet, att ersättning för sjukvårdskostnader 
upphört samt avtal om lönetillägg.

• Utöver förhandlingar med Polismyndigheten och  
Säkerhetspolisen drev Polisförbundet en avtalstvist 
om ersättning för reservofficerare vid tjänstgöring i 
försvarsmakten till Arbetsdomstolen. Detta resultera-
de i en ändring av villkorsavtalet då. Reservofficerare 
som fullgör sin del av upprättad tjänstgöringsplan be-
håller 20 procent av sin fasta lön under tjänstledighe-
ten när de tjänstgör som reservofficer inom försvars-
makten.

Foto: David Einar
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FOKUS: ARBETSMILJÖ (HOT OCH VÅLD)

”Jag ska döda dig 
och hela din familj”

#7

I juni 2017 uppmärksammade Polisförbundet politiker 
och allmänhet på den ökade utsatthet poliser upp- 
lever. Polisförbundets rapport släpptes som bygger 
på polisernas egna berättelser.

Citatet i rubriken, ”Jag ska döda dig och hela din familj”, 
kommer från en av de drygt 2 000 medlemmar som med-
verkade i undersökningen som Polisförbundet genom-
förde med hjälp av företaget Novus. Att poliser utsätts 
för hot och våld är i sig inget nytt. Men en förändring i 
utsatthet tycks ha skett under senare år. Den bild Polis-
förbundet fått i samtal med medlemmar och skyddsom-
bud är att våldet mot poliser delvis ändrat form och är 
med utstuderat. 

BLÅLJUSUTREDNINGEN
I ett samhällsklimat där attacker riktas mot poliser och annan 
blåljuspersonal, har regeringen tillsatt en utredning för att vända 
utvecklingen. Polisförbundet har haft täta kontakter med Blåljus- 
utredningen och under ett av Polisförbundets seminarium i  
Almedalen släppte regeringens utredare nyheten att en ny brotts- 
rubricering kan komma att införas: blåljussabotage. Utredningen 
ska föreslå skärpta straff för brott mot blåljuspersonal och i december 
2017 fick utredningen ett tilläggsdirektiv om möjligheterna till 
skadestånd för bland annat kränkning. I detta har Polisförbundet 
varit pådrivande.

Polisstationen i Helsingborg i oktober. Foto: Johan Nilsson/TT
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FOKUS: ARBETSMILJÖ (HOT OCH VÅLD)

ATTACKER MOT POLISER
Under året skedde flera uppmärksammade attacker mot poliser:
1 januari Katrineholm: En handgranat kastades mot  
 polisstationen
6 februari Stockholm: En polischefs bil exploderade vid hemmet
13 augusti Hallstahammar: Polisstationens entré sprängdes
31 augusti Stockholm: En polis knivhöggs i nacken
12 september Stockholm: En anhörig till en polis utsattes  
 för kidnappningsförsök
18 oktober Helsingborg: Polisstationens entré sprängdes
28 oktober Västerås: En polis fick sitt hem beskjutet med  
 flera skott
28 oktober Vännäs: Stenkastning mot polisstationen
29 oktober Växjö: Sprängning och stenkastning mot en polisstation
29 oktober Kinna: Stenkastning mot polisstationens entré
27 november Uppsala: En handgranat exploderade i närheten  
 av polisstationen

Fyra av tio tillfrågade hade blivit utsatta för hot, våld, 
trakasserier eller annan otillbörlig påverkan under en 
tolvmånadersperiod. Utsattheten är störst i ingripande-
verksamheten där drygt sex av tio poliser svarade att de 
utsatts för hot och/eller våld. Den vanligaste formen av 
våld är våldsamt motstånd (79%), följt av sten/flaskkast-
ning (30%), fyrverkerier/pyroteknik (26%) och misshan-
del (23%).

Av de poliser som blivit utsatta för hot och våld hade 82 
procent drabbats två gånger eller fler under det föregående 
året. 36 procent hade blivit utsatta för hot minst fyra 
gånger. Undersökningen visar också att polisers barn blivit 
trakasserade av kriminella."

Den negativa utvecklingen påverkar resurserna
Utvecklingen i utsatta områden har gjort det mer svår-
jobbat för poliser, både ur effektivitets- och säkerhetssyn-
punkt. Det framgår bland annat i en rapport som Polis- 
myndigheten presenterade om utsatta områden. Rapporten 
visar att en uppgift som normalt bara skulle kräva en polis- 
patrull kan behöva bemannas med två till fyra patruller 
då angrepp mot poliser utgör en del av normalbilden. I 
en redan ansträngd situation med för få poliser blir det 
kännbart. 

Foto: David Einar



FOKUS: ARBETSMILJÖ (SKADESTÅND)

Från 0 till 98 500 kronor i 
skadestånd efter mordhot

#8

Foto: Tom
as B

ergm
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Insatspolisen Fredrik stod 16 meter från ett skarp- 
laddat kulgevär och hann oskadliggöra gärningsman-
nen med bara någon sekunds marginal. 
– Brottsoffermyndigheten viftade bort händelsen 
som något alla poliser ska tåla. Därför vände vi oss 
till Polisförbundet.
 

Fredrik är en av de medlemmar som fått juridiskt stöd 
genom Polisförbundet. Detta sedan Brottsoffermyndig-
heten nekat honom det skadestånd han tilldömts för 
mordhot. I september 2017 rättades det till.

Allt gick väldigt snabbt den 7 april 2015. På bara sju  
minuter hann Fredrik och hans kollega reagera på larmet, 
ta sig till brottsplatsen, tvingas skjuta verkanseld och där-
efter rädda livet på gärningsmannen med en snabb sjuk-
vårdsinsats. Allt detta på samma tid som det normalt tar 
bara att köra bilen från polisstationer i Luleå till området 
Kronan.

Rättsprocessen som följde har tagit desto längre tid. Efter 
att de tilldömts skadestånd av domstol fick Fredrik och 
kollegan vänta nio månader på Brottsoffermyndighetens 
beslut. När det väl kom i juni 2016 var det en besvikelse. 
Där avslogs ansökan med motiveringen att poliserna visste 
att de åkte till en skottlossning och att de utrustat sig 
därefter.
– Vi var givetvis besvikna över tolkningen inte bara för 
vår egen skull utan för alla kollegor som kan drabbas, 

SÅ JOBBAR POLISFÖRBUNDET MED SKADESTÅND
Att vara polis ska inte vara en nackdel när man söker skadestånd, 
tvärtom. Därför arbetar Polisförbundet för att ändra systemet och 
driver rättsfall som syftar till att ändra praxis.

Med dagens system är enskilda poliser tvungna att driva på själva för 
att få ut skadestånd. Polisförbundet stöttar medlemmar i detta, 
men vi vill istället att staten ska betala ut ersättningarna och sedan 
driva in pengarna från förövaren. Ett sådant system skulle ha flera 
positiva effekter. De drabbade poliserna skulle slippa långa och 
komplicerade rättsprocesser, och det skulle vara klart på förhand 
vilken summa som ska betalas ut i skadestånd för den polis som 
utsätts för olika brott. Ett sådant system skulle också ge en signal 
till gärningsmännen om att de inte kommer undan så lätt från att 
betala skadestånd. Polisförbundet har tagit upp frågan i samtal 
med Polismyndigheten och med Blåljusutredningen, som reger-
ingen tillsatt för att stärka det straffrättsliga skyddet för blåljus- 
personal. Under året fick utredningen även i uppdrag att titta på 
kränkningsersättning, vilket Polisförbundet har drivit på.

”Att skyddsvästen och vapnet skulle ligga Fredrik till 
last när han sökte skadestånd för mordhot hade han 
aldrig kunnat tro. För att få ut sitt skadestånd tog 
han hjälp av Polisförbundet.”

säger Fredrik. Får man inte ersättning när man stått öga 
mot öga med ett kulgevär riktat mot sig, när ska man då 
få ersättning som polis?

Den 9 september 2017 omprövade Brottsoffermyndigheten 
sitt tidigare beslut och de båda insatspoliserna fick vardera 
98 500 kronor efter grundavdrag på 1 500 kronor från de 
100 000 kronor de tilldömts. 

14 Polisförbundets årsredovisning 2017
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FOKUS: ARBETSMILJÖ (ARBETSSKADOR)

Juridisk hjälp gav 35 medlemmar  
16 miljoner kronor

#9

Polisförbundets medlemmar hör till dem som får ut 
mest ersättning genom den fackligt ägda juristbyrån 
LO-TCO Rättsskydd. 2017 var inget undantag.

När de andra förbunden som också är verksamma inom 
polisen snittade en ersättning på upp till 200 kronor per 
medlem landade Polisförbundets resultat på över 800 
kronor per medlem. En del av förklaringen ligger i polis- 
yrkets utsatthet för hot och våld, eftersom den största 
delen av ersättningarna rör olycksfall och arbetsrelaterade 
sjukdomar. 

Men Polisförbundets medlemmar får även ut mycket i 
relation till andra delar av arbetsmarknaden där arbets-
platsolyckor förekommer i stor utsträckning. Transport- 
arbetare, som toppar Arbetsmiljöverkets statistik över antalet 
arbetsolycksfall, fick exempelvis inte ut mer än 20 kronor 
per medlem. 

– En del förbund är mer generösa med vad man beviljar 
rättshjälp för, säger Elizabeth Östman som är förbunds- 
jurist på LO-TCO Rättsskydd och har 15 års erfarenhet 
av att hjälpa medlemmar från olika förbund med juri-
diskt stöd.

Hon lyfter fram vikten av att alla arbetsskador verkligen 
anmäls, både olycksfall och sjukdomar. 

– En framgångsfaktor är att medlemmar uppmärksammas 
på detta genom sitt förbund och genom förtroendevalda 
på arbetsplatsen, fortsätter Elizabeth Östman.

De medlemmar som fick ut de högsta beloppen har er-
satts för arbetsskador med långvarig inkomstförlust som 
följd. Om orsaken varit en olycka är det vanligen relativt 
okomplicerat att få ut ersättning. Men Polisförbundet 
anlitar juridisk hjälp även för medlemmar som drabbats 
av posttraumatiskt stressyndrom, whiplashskador, ut-
mattningssyndrom och andra arbetsrelaterade sjukdomar. 
I dessa fall krävs betydligt större insatser för att bevisa att 
sjukdomen orsakats av just arbetet och att arbetsoförmågan 
i verkligheten är större än vad Försäkringskassans läkare 
bedömt.

– Det här är processer som ofta löper över flera år och 
som ställer högre krav på kunskaper inom både försäk-
ringsmedicin och juridik. Sådana ärenden skulle vara 
oerhört kostsamma för medlemmarna själva att driva, 
om det alls är möjligt, utan den hjälp de får genom sitt 
fackförbund, säger Elizabeth Östman.

Av de omkring 16 miljoner kronor som Polisförbundets 
medlemmar fick ut i ersättning genom LO-TCO Rätts-
skydd förra året gällde omkring 14 miljoner kronor  
arbetsskador, sjukdomar och olycksfall. 

ERSÄTTNINGAR 2017
Medlemmar som berörs kan kostnadsfritt få juridiskt stöd av  
LO-TCO Rättsskydd, som ägs av fackförbunden och är specialisera-
de på arbetsrätt och arbetsskador. 

Jämfört med andra förbund fick Polisförbundets medlemmar ut  
stora ersättningar, både räknat per medlem och per ärende.
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ERSÄTTNINGAR 2017 GENOM LO-TCO RÄTTSSKYDD 

Ärenden* Ersättning Medlemsantal** Ersättning per medlem

Polisförbundet 35 16 037 000 kr 19 000 844 kr

ST 8 2 133 000 kr 95 000   22 kr

Seko 71 12 595 000 kr 77 000 163 kr

Jusek 3 0 kr 85 000 0 kr

Transport 6 1 141 000 kr 61 000 19 kr

*Avslutade under 2017
**Medlemsantalet är ungefärligt och hämtat från förbundets webbsidor och rör yrkesverksamma medlemmar endast där  
denna uppgift funnits sökbar, i övrigt bygger uträkningen på det totala medlemsantalet.

FOKUS: ARBETSMILJÖ (ARBETSSKADOR)

Foto: Pernille Tofte
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ÅRET I KORTHET

Året som gick i korthet

#10
YRKESUTVECKLING
Att skapa en polispolitik med så bred förankring som 
möjligt har varit ett prioriterat område för året och ar-
betet har varit framgångsrikt. Under året släpptes tre 
rapporter med konkreta förslag till förändringar som 
är till nytta för medlemmarna. Utöver kontinuerliga 
samtal med riksdagspartierna, har Polisförbundet 
medverkat vid partikongresser och hållit seminarier 
under politikerveckan i Almedalen.

Yrkesetik
I maj 2017 startade Polisförbundet en arbetsgrupp för yrkes- 
etik. Gruppen ska arbeta fram fördjupande underlag 
kring olika etiska frågor som sedan förbundsstyrelsen ska 
ta ställning till. Målsättningen är att stärka den professio- 
nella yrkesidentiteten.

Högskoleutbildning för poliser
Polisförbundet har i många år strävat efter att polisut-
bildningen ska bli en högskoleutbildning. Under året har 
Polisförbundet lyft frågan i möten med politiker och be-
vakat nya politiska förslag. Ett förslag som går helt mot 
Polisförbundets politik är Kristdemokraternas förslag om 
att inrätta en snabbutbildning till polis. Under året blev 
det också klart att en fjärde utbildningsort, Malmö, öppnar 
för polisutbildning.

Beredskapspolis
Under året kom politiska förslag på att återinföra bered-
skapspolisen. Polisförbundet ser kritiskt på detta och värnar 
att de befogenheter som följer med yrket endast ska utövas 
av fullutbildade poliser.

ARBETSMILJÖ
Polisförbundet och vår skyddsorganisation arbetar 
mycket med att få det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet i Polismyndigheten att fungera. Under året pågick 
även ett intensivt arbete med att stötta medlemmar 
och med att påverka utvecklingen av metoder och ut-
rustning. Polisförbundet har många skyddsombud i 
regionerna som bidrar med värdefullt arbete. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Många problem i vardagen skulle lösas med ett fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i Polismyndigheten 
och Säkerhetspolisen. Därför arbetar Polisförbundet och 
skyddsorganisationen för att få till ett bra flöde och en 
systematik där bland annat uppföljning och samordning 
är två viktiga faktorer. Cheferna måste få rätt förutsätt-
ningar för att kunna ta sitt arbetsmiljöansvar. Det handlar 
om tid, resurs, utbildning och IT-stöd som inte fungerar 
optimalt. Genom att arbeta systematiskt och regelbundet 
med SAM och det organisatoriska och sociala arbetsmiljö- 
arbetet fångas verksamhetens behov upp.

Kompetensutveckling och utrustning
Den ökade hotbilden ökar kraven på en väl förberedd 
polis. Attentatet på Drottninggatan är ett av många ex-
empel. Det är poliser i yttre tjänst som får hantera dessa 
situationer och då gäller det bland annat att de har rätt 
utbildning och utrustning. Det finns beslut om att poli-
ser i yttre tjänst ska ha 48 timmar per person och år i 
polisiär konflikthantering (POLKON) där bland annat 
terrorutbildning ingår. Under året har denna utbildning 
tyvärr uteblivit eller förkortats på några ställen på grund 
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av resursbrist. Det är också viktigt att poliser i yttre tjänst 
får tillgång till tunga skyddsvästar och hjälmar samt för-
stärkningsvapen på ett mobilt och bra sätt. Polisförbundet 
och vår skyddsorganisation arbetar för att lösa dessa frågor.

Elchockvapen
Efter lång tids påverkan från Polisförbundet kunde äntligen 
en försöksverksamhet med elchockvapen komma igång 
under året.

Åtgärder mot buller
Poliser löper i flera situationer risker att drabbas av buller- 
skador i arbetet. I flera år har Polisförbundet och skydds-
organisationen drivit på för att få arbetsgivaren att vidta 
åtgärder. En framgång kom i december 2016 då Arbets-
miljöverket gav Polismyndigheten ett föreläggande om 
att åtgärda det för att minska risken för hörselskador. 
Men frågan har dragit ut på tiden då Polismyndigheten 
överklagat först till Förvaltningsdomstolen, som gick på  
Arbetsmiljöverkets linje, och sedan till Kammarrätten, 
där frågan inte hann avgöras 2017.

Kameraövervakning
Ett sätt att öka tryggheten för poliser i yttre tjänst och för 
medborgare som bor i utsatta områden är att använda 
kameraövervakning. Under året pågick en försöksverk-
samhet i ett utsatt område i Stockholm där fasta kameror 
sattes upp i omgivningen. Försöket föll väl ut och kommer 
att utökas till fler platser för att öka tryggheten hos  
allmänheten. Förutom att öka tryggheten för poliser i 
yttre tjänst bidrar kamerorna till att förbättra utredning-
ar och öka lagföring. Polisförbundet deltar aktivt i det 
nationella kameraprojektet.

Polisbil 2018
För att kunna höja beredskapen vid exempelvis ett terror- 
attentat är avsikten att poliserna i yttre tjänst på ett lätt 
sätt ska kunna få med sig förstärkningsvapen ut i verk-
samheten. Under 2017 genomfördes en försöksverksamhet 
för att utveckla ett mobilt system för förvaring av för-
stärkningsvapen. Projektet fortsätter under 2018. Polis-
förbundet har en bifallen motion om detta vilket gör att 
vi ser positivt på att det nu pågår ett arbete kring detta i 
Polismyndigheten.

Regeringsuppdrag om förbättrad arbetsmiljö
I augusti 2017 gav regeringen Polismyndigheten i upp-
drag att ytterligare förbättra arbetsmiljön genom att in-
tensifiera det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Regeringsuppdraget hänvisar till de sex områden som 
identifierats i Polismyndighetens arbetsmiljöstrategi som 
beslutades 2017: ledarskap/organisatorisk arbetsmiljö, 
medarbetarskap, fysisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö, 
arbetsbelastning samt hot och våld. Under hösten inven-
terades alla arbetsmiljöarbeten som Polismyndigheten 
hade påbörjat. Polismyndigheten ska redovisa arbetet i 
november 2018.

Ökat skydd för medarbetare
Utifrån regeringsuppdraget har Polismyndigheten startat 
projekt Medarbetarskydd. Projektet ska se över skalskyddet 
av polisens byggnader och förbättra situationen för den 
enskilde polisen. En del i det är att försöka få bort kravet 
på att poliser och andra måste uppge namn och person-
nummer i rättsprocessen.

ÅRET I KORTHET

Foto: Pernille Tofte Foto: Peter Orevi
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LEDARSKAP INOM POLISEN
Cheferna inom polisen har länge varit hårt ansträngda 
med stora arbetsgrupper och mycket administration. Sedan 
omorganisationen 2015 har biträdande chefer saknats och 
Polisförbundet har drivit på för att återinföra funktionen. 
Under 2017 gick det igenom och det är ett steg i rätt 
riktning, men situationen är fortfarande ansträngd.

Kritik mot ledning och styrning – även från högre ort
Polisförbundet har riktat kritik mot bristande ledning 
och styrning efter omorganisationen. Polisens omorganisa- 
tion har löpande följts upp av Statskontoret. I september 
2017 släppte Statskontoret en rapport som bekräftade de 
problem som Polisförbundet uppmärksammat. Styrningen 
är inte tillräcklig samordnad, förankrad eller under-
byggd. Statskontorets rapport lyftes fram i regeringens 
regleringsbrev för myndigheten. Under 2018 ska Polis- 
myndigheten redovisa åtgärder för att säkerställa att styr-
ningen och uppföljning är ändamålsenlig och får genom-
slag i verksamheten.

Ansvar och delegation i polisorganisationen
För att polisverksamheten ska fungera rättssäkert är det 
viktigt att ansvar och delegation läggs på dem som har 
rätt utbildning och erfarenhet av rättstillämpning. Det är 
bakgrunden till Polisförbundets engagemang i ett antal 
styrande dokument för Polismyndigheten. Sedan omorga- 
nisationen har den nya arbets- och delegationsordningen 
skapat problem som Polisförbundet arbetat för att lösa. 
Revideringen av dokumenten fortsatte under 2017.

RÄTTSHJÄLP
Polisförbundet har under året företrätt medlemmar i in-
dividärenden genom rättshjälp och andra former av juri-
disk hjälp. Polisförbundets rättsnämnd arbetar också 
med ärenden som kan få stor principiell betydelse, till 
exempel om de ska prövas i Arbetsdomstolen.

Bisysslor
Polisers rätt till bisysslor har stärkts under året sedan  
Polisförbundet drivit flera ärenden till Arbetsdomstolen i 
för att ändra praxis. Samtliga ärenden som avgjorts av 
Arbetsdomstolen har gynnat medlemmarna.

Tjänstetillsättningar

Polisförbundets jurister biträder medlemmar i överkla-
ganden av tillsättningar, främst till arbetsledande befatt-
ningar. Tillsättningar kan överprövas i Överklagande-
nämnden och när Polismyndigheten inte följer nämndens 
beslut driver Polisförbundet en rättsprocess i Arbetsdom-
stolen. Överklagandenämndens statistik för 2017 visar att 
Polismyndigheten gjorde fler felaktiga tillsättningar än 
någon annan myndighet. Av 19 felaktiga tjänstetillsätt-
ningar inom staten stod Polismyndigheten för åtta.

FACKLIGT INFLYTANDE
En av grundpelarna i det fackliga arbetet är att de som 
arbetar i verksamheten ska ha rätt till inflytande. Det är 
avgörande för att problem ska kunna rättas till eller helst 
undvikas. I flera fall under året har Polismyndigheten 
inte involverat facket. Därför har Polisförbundet fört en 
rad förhandlingar till central nivå och drivit ett flertal 
tvister om brott mot medbestämmandelagen (MBL). 
Det medlemmarna har att vinna på dessa förhandlingar 
och tvister är att de får större inflytande på arbetsplatsen. 

POLISSTUDENTER
Polisförbundets höga anslutningsgrad är en framgångs-
faktor. För att bibehålla den är det viktigt att rekrytera 
nya medlemmar bland polisstudenterna. Under året be-
sökte Polisförbundet de tre utbildningsorterna och infor-
merade om medlemskapet. Samtidigt arbetar Polisför-
bundet aktivt för att stödja studenter och att förbättra 
studenternas situation. En framgång under året var att 
nya studenter redan från början kommer att få besked 
om sin placeringsort under aspiranten. Detta är något 
som Polisförbundet arbetat för under lång tid. En annan 
förbättring var att snittlönerna för nyutexaminerade  
poliser höjdes med 500 kronor till 25 500 kronor i mån-
aden.

ÅRET I KORTHET
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FOCUS: UPPVÄRDERING AV POLISYRKET (AVTALSRÖRELSE)

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
På Stockholm Pride medverkade ett antal förtroendevalda 
för Polisförbundet. Dessutom har Polisförbundet till-
sammans med arbetsgivaren genomfört en utbildning 
om jämställdhet och mångfald. Vi har även samverkat på 
nationell och regional nivå i regeringsuppdraget Jäm-
ställdhetsintegrering samt drivit ett antal diskrimine-
ringsärenden på olika nivåer.

#metoo och #nödvärn
Under hösten spreds många berättelser på sociala medier 
under hashtaggen #metoo för att uppmärksamma hur 
omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor. Närmare 
5 000 kvinnliga polisanställda ställde sig bakom polisernas 
metoo-upprop #nödvärn. Ett urval av anonyma berättel-
serna överlämnades till rikspolischefen, som tillsammans 
med fackförbunden gjorde ett gemensamt uttalande till 
stöd för uppropet.

FACKLIG UTBILDNING
Antalet fackliga grundutbildningar ökade under året till 
elva jämfört med sju förra året. Utöver detta hölls två 
påbyggnadsutbildningar, en fördjupningsutbildning och 
ett antal funktionsutbildningar.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Sedan juni 2017 har Polisförbundets medlemmar tillgång 
till en förmånsportal som innehåller rabatter på varor 
och tjänster samt en oberoende pensionsrådgivnings-
tjänst. Detta var möjligt genom att ett avtal tecknades 
med företaget Benify. Under året inleddes också ett sam-
arbete med Danske bank för att erbjuda medlemmarna 
rabatter på bolån. I medlemskapet ingår också försäk-
ringar och möjligheten att teckna ytterligare förmånliga 
försäkringar. Det försäkringsbolag som Polisförbundet 
anlitat sedan 2003 för personförsäkringar, Förenade Liv, 
upphör som bolag 2018. Därför har Polisförbundet haft 
en upphandling av försäkringar under året.

INTERNATIONELLT
Utbyte med andra länder hjälper oss att utveckla vår 
verksamhet. I maj tog förbundsstyrelsen emot ett studie-
besök från Scottish Police Federation som bland annat 
studerades arbetsmiljö och polisverksamhet i glesbygd 
och utsatta områden. Under året fördjupades det nordiska 
polisfackliga samarbetet. En arbetsgrupp som fokuserar på 
arbetsmiljöperspektivet på det utökade nordiska polis-
samarbetet bildades. I det europafackliga samverkansor-
ganet EuroCOP lyftes återigen den alltid lika aktuella 
frågan om hot och våld mot poliser. Vid höstmötet i Bil-
bao fick deltagarna höra berättelser från kollegor om hot 
och där deltog en svensk polis som beskrev arbetet i ett 
utsatt område.

FRAMTIDENS POLISFÖRBUND
Endast den organisation som ständigt utvecklar sin verk-
samhet till innehåll och form kan vara ett effektivt red-
skap för att förverkliga sin idé. Därför ska Polisförbundet 
bedriva ett ständigt pågående organisations- och kvali-
tetsutvecklingsarbete. Under 2017 var detta påtagligt i 
den teknikutveckling som skedde med att implementera 
ett nytt medlemssystem och att bygga en ny webb. Under 
året har också en kartläggning genomförts av hur kansliet 
och förbundsregionerna hanterar personuppgifter. Syftet 
är att säkerställa att medlemmarnas personuppgifter även 
fortsättningsvis hanteras på ett säkert sätt i enlighet med 
den nya dataskyddsförordning som träder i kraft 2018. 
Hösten 2017 drog också ett varumärkesarbete igång. Under 
ett par dagar i november samlades förtroendevalda från 
hela landet till ett förbundsforum som diskuterade hur 
framtidens Polisförbund ska fungera och uppfattas av 
medlemmar och omvärld.

Foto: David Einar
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ORGANISATION

Speglar arbetsgivarens organisation
Polisförbundet har valt namn på sina underorganisationer 
som skapar igenkänning med arbetsgivarens organisa-
tionsstruktur. Exempelvis kallas förbundets organisation 
inom polisens region för förbundsregion. I externa sam-
manhang, exempelvis i loggor eller i media, används en 
kortare variant av namnet. Exemplevis benämns förbunds- 
region Syd då som Polisförbundet Syd. 

Studerandeförbundsregionerna
Studerandeförbundsregionerna kommuniceras istället 
som Polisstudenterna. Studerandeförbundsregion Umeå 
blir då Polisstudenterna Umeå i externa sammanhang.

Samma princip för namngivning
I samband med Polisförbundets omorganisation infördes 
en enhetlig nomenklatur som innebär att vi har samma 
principer för vad vi heter inom en och samma nivå oav-
sett var i landet vi befinner oss. Ett exempel är att den som 
finns närmast medlemmarna på arbetsplatsen numera 
alltid benämns personalombud – inte turlagsombud eller 
arbetsplatsombud.

Regleras i stadgarna
Organisationsmodellen som började gälla 2015 regleras i 
Polisförbundets stadgar.

Organisation

#11
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POLISTIDNINGEN

Polistidningen 2017

#12
Polistidningen jobbar självständigt med urval och 
nyhetsvärdering. Åsikter som uttrycks i debattinlägg, 
krönikor och andra artiklar sammanfaller inte nöd-
vändigtvis med förbundets uppfattning.

Nummer 1 
Samtidigt som nyårsraketerna. Vid tolvslaget på nyårsafton 
detonerade en handgranat utanför entrén till polisstationen i 
Katrineholm. ”Det hade gått mycket illa om någon befunnit 
sig i närheten”, konstaterade kriminalinspektör Tord Florestig i 
vår intervju. Attacken i Katrineholm kom att följas av en rad 
liknande dåd runt om i landet under 2017.

Nummer 2 
Grävde fram figuranter. Polistidningen fick hänga på när 
hundförare från polisregion Nord och fjällräddningen 
övade lavinsök tillsammans med ett par norska hund- 
patruller. I tur och ordning släpptes hundarna ur sina burar 
och for upp på fjället.

Nummer 3
Rosad insats. ”Lagandan var fantastisk på alla nivåer, 
men uthålligheten undermålig. Region Stockholm och 
Mitt gick kort mer eller mindre direkt. Hur ska vi då 
klara en mer komplex insats över tid?” sade polisernas  
nationella huvudskyddsombud Emma Cronberg efter 
terrordådet den 7 april.
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POLISTIDNINGEN  
– TIDNINGEN FÖR POLISFÖRBUNDETS MEDLEMMAR
Redaktionen består av reportrarna Emma Eneström och Ossian 
Grahn, samt chefredaktör Eva Schoultz, som även är ansvarig  
utgivare. För layout och bildredaktörsskap svarar Ali Moosavian  
och Christian Gård på Torino tidningsform. 

Upplagan är 23 500 exemplar (TS-kontrollerad 2017).

Polistidningen når studenter, yrkesaktiva- och pensionerade poliser 
samt polisintresserade prenumeranter samt politiker.

Nummer 4
Annonseras sällan ut. Säpos rekrytering av livvakter 
och spanare lämnar en del övrigt att önska ur ett arbets-
rättsligt perspektiv. Den slutsatsen drog Mikael Sjöstedt, 
ordförande för Polisförbundets medlemmar inom Säpo, i 
en uppsats. ”Det här kan fungera som en munkavle, att 
folk är rädda att ses som obekväma och förlora möjligheten 
till förnyad anställning”, sade Mikael Sjöstedt.

Nummer 5
Vill underlätta kamerabevakning. ”Jag får i princip 
dagliga rapporter om att kamerorna som finns uppsatta 
levererar användbar information och bevismaterial”, sade 
Joakim Söderström, ansvarig för Polismyndighetens  
kameraprojekt, som kritiserade ett utredningsförslag om 
föreslagna lagändringar på området.

Nummer 6 
”Det var annorlunda då.” Flera av de som förhörs i den 
återupptagna utredningen av fyraårige Kevins död är  
poliser. Vissa av dem har sedan länge lämnat yrket och 
konfronteras nu med vad de gjorde och inte gjorde, då 
för 19 år sedan.

TJOCKA TIDNINGAR I NY FORM
Inför Polistidningens 115:e årgång skaffade vi en ny 
kostym. Förstasidan fick ny look. Färger, spaltbredder 
samt typsnitten i rubrikerna har setts över och en ny  
avdelning, PT-plus, har bildats. I juninumret inleddes 
PT-plus med ett reportage om Uppsalapolisens turlags- 
administratörer.

POLISTIDNINGEN
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
Allmänt om verksamheten
Polisförbundet är en partipolitiskt obunden facklig 
organisation, som företräder medlemmarna och för 
deras talan i gemensamma fackliga, sociala och  
intellektuella intressefrågor.

Medlemsavgifter och övriga intäkter uppgick till 72 647 

tkr (70 426 tkr) och kostnaden för den fackliga verk-
samheten var 75 006 tkr (64 702 tkr). Resultatet av den 
fackliga verksamheten uppgick till -2 359tkr (5 724 tkr).

Resultatet av finansförvaltningen uppgick till 1 729 tkr 
(1 891 tkr), vilket omfattar realiserade vinster, realiserade 
förluster, utdelningar och räntor.

Vid försäljningen av Polisförbundets fastighet på 
Baldersgatan år 2005 beslöts att viss del av avkastningen 
från placerade medel ska användas för att täcka under-
skott i den löpande fackliga verksamheten. Skillnaden 
mellan marknadsvärde och bokfört värde på förbundets 
finansiella tillgångar uppgår till 16 112 tkr (12 573 tkr).

Medlemsavgifter
Den månadsavgift som medlemmarna betalar består av 
en förbundsavgift en försäkringsavgift och en avgift till 
den lokala förbundsregionen. Förbundsavgiften var 292 
(292) kr per månad och försäkringsavgiften 53 kr per 
månad, Totalt har 66 147 tkr (67 405 tkr) betalats in av 
medlemmarna till förbundet i medlemsavgifter.

Förvaltning/organisation
Förbundsstyrelsen leder Polisförbundets verksamhet  
och är under tiden mellan kongresser förbundets högsta 
beslutande organ. Styrelsen består av en ordförande och 
tio ordinarie ledamöter. Styrelsens mandatperiod är fyra 
år. Under året har 41 (45) förbundsstyrelsemöten hållits 
varav 33 (30) telefonsammanträden. Två utlysta telefon-
sammanträden har ställts in.

Polisförbundet har både auktoriserade och förtroende-
valda revisorer som sköter revisionen av verksamheten. 
Det finns två förtroendevalda revisorer som granskar 
räkenskaperna och två förtroendevalda revisorer som 
granskar verksamheten.

Förbundet har sitt säte i Stockholm

FRÄMJANDET AV ÄNDAMÅLEN
Medlemsförsäkringen
Förbundet har tecknat en kollektiv olycksfall- och 
sjukförsäkring för medlemmarna hos Förenade Liv, 
premierna för dessa uppgår till 48 kr respektive 5 kr  
per månad. 

Totalt har 12 056 tkr (12 302 tkr) inbetalats rörande 
försäkringspremier, vilket har redovisats till Förenade 
Liv.

Arbetslöshetsersättning
Under året har 233 tkr (52 tkr) utbetalats i ersättning  
till arbetslösa medlemmar.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

medlemmar 2017-12-31 2016-12-31

Aktiva medlemmar 18 799 19 406

Studerandemedlemmar 1 733 917

Passiva medlemmar 2 868 2 890

totalt antal medlemmar 23 400 23 213
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VÄSENTILGA HÄNDELSER

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
I november träffades Polisförbundets idéutvecklande organ förbundsforum. Polisförbundets högsta  
beslutande organ kongressen sammanträder vartannat år vilket sker 2018 nästa gång. I övrigt hänvisas  
till förbundets verksamhetsberättelse.

Arbetslöshetsersättning
Under året har 233 tkr (52 tkr) utbetalats i ersättning till arbetslösa medlemmar.

förändring av eget kapital

ändamåls- 
bestämt

bal. resultat årets 
resultat

summa

Eget kapital vid årets ingång 69 783 790 28 382 177 98 165 967

Resultat 2017 -1 364 978 -1 364 978

Av styrelsen beslutad resultatdisposition:

Balanseras i ny räkning -1 364 978 1 364 978

Omräkning reservfond -8 898 233 8 898 233

Återfört från fond för förbundsforum -1 200 000 1 200 000

Återfört från fond för kongress -3 600 000 3 600 000

Avsatt till fond för arbetslöshetsförsäkring 1 050 000 -1 050 000

eget kapital vid årets utgång 57 135 557 39 665 432 0 96 800 989

Reservfondens storlek bestäms av de eventualförpliktelser Polisförbundet har samt en beräknad avvecklingskostnad av kansliets 
bemanning och verksamhet. Under år 2017 avvecklades TCO borgensring och därmed upphörde det åtagande Polisförbundet haft vilket 
bidrar till den relativt stora minskningen av reservfondens behållning.

flerårsöversikt

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

1701-1712 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312

Intäkter 72 647 70 426 67 318 71 635 67 391

Balansomslutning 108 721 107 675 106 558 95 448 88 008

Soliditet % 90 94 88 85 90

årets resultat -1 365 6 955 12 177 5 058 4 195
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RESULTATRÄKNING

fackliga verksamhetens intäkter not 2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Medlemsavgifter 66 146 921 67 405 342

Övriga intäkter 2 6 500 332 3 020 582

summa intäkter 72 647 253 70 425 924

fackliga verksamhetens intäkter 3

Övriga externa kostnader - 41 799 538 -37 758 624

Personalkostnader 4, 5 -30 522 539 -24 103 250

Avgifter till andra organisationer 6 -2 412 077 -2 353 368

Avskrivningar 7, 8, 9, 10 -271 791 -487 140

summa kostnader -75 005 945 -64 702 382

fackliga verksamhetens resultat -2 358 692 5 723 542

finansiella intäkter och kostnader

Resultat från övriga företag med ägarintresse 11 7 202 7 202

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

1 722 298 1 887 233

12

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 48 229

Räntekostnader och liknande resultatposter -485 -3 856

summa finansiella intäkter och kostnader 1 729 063 1 890 808

resultat efter finansiella intäkter och kostnader -629 629 7 614 350

bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfond 800 000 –

800 000 –

Resultat före skatt 170 371 7 614 350

skatter

Skatt på årets resultat -1 535 349 -659 770

årets resultat -1 364 978 6 954 580

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

anläggningstillgångar not 2017-12-31 2016-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7, 8, 9, 13 543 872 354 699

Summa materiella anläggningstillgångar 543 872 354 699

Finansiella anläggningstillgångar

Bostadsrätter  och andelslägenheter 10 11 399 082 11 445 484

Aktier och andelar i aktiefonder 14 40 101 451 42 710 616

Andelar i företag med ägarintresse 15 439 301 219 651

Obligationer och andra räntebärande papper 16 13 279 639 8 948 176

Summa finansiella anläggningstillgångar 65 219 473 63 323 927

summa anläggningstillgångar 65 763 345 63 678 626

omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Handelsvaror 188 988 220 763

Summa varulager m.m. 188 988 220 763

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 348 732 190 034

Medlemsfordringar 7 523 511 6 670 333

Skattefordran 0 583 509

Övriga fordringar 772 740 495 569

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 2 468 123 2 132 584

Summa kortfristiga fordringar 11 113 106 10 072 029

Kassa och bank

Kassa och bank 31 656 007 33 703 667

Summa kassa och bank 31 656 007 33 703 667

summa omsättningstillgångar 42 958 101 43 996 459

summa tillgångar 108 721 446 107 675 085

BALANSRÄKNING



Polisförbundets årsredovisning 201728

BALANSRÄKNING

eget kapital och skulder not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital 18

Ändamålsbestämda medel 57 135 557 69 783 790

Balanserat resultat 39 665 431 28 382 177

summa eget kapital 96 800 988 98 165 967

obeskattade reserver

Periodiseringsfonder 19 2 530 000 3 330 000

summa obeskattade reserver 2 530 000 3 330 000

kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 066 652 3 046 809

Skatteskulder 445 587 –

Övriga skulder 1 304 374 1 155 145

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 2 573 845 1 977 164

summa kortfristiga skulder 9 390 458 6 179 118

summa eget kapital och skulder 108 721 446 107 675 085
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NOT

valt regelverk
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet 
med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredo-
visning, vilket innebär ett byte av redovisningsprincip. 
Detta har dock inte väsentligt påverkat jämförbarheten 
med föregående år trots att föreningen har valt att 
tillämpa lättnadsreglerna för mindre företag (ÅRL 3 kap 
5 § 4 st) och därmed inte räknat om jämförelsetalen.

intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det som 
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 
kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

leasing
Föreningen redovisar samtliga finansiella leasingavtal 
enligt reglerna för operationella leasingavtal. Det 
innebär att leasingavgiften kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden.

inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/
fordringar värderas till vad som enligt förbundets 
bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatte- 
verket Bedömningen görs enligt de skatteregler och 
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och 
med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som 
redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed 
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget 
kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt 
avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat 
och balansräkningarna.

ersättningar till anställda
Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnads-
förs löpande. 

fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för 
förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprung-
lig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär 
avskrivningsmetod används för samtliga typer av 
materiella tillgångar. Följande avskrivningstider 
tillämpas:

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER
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typ antal år
Stambyte andelslägenheter 25

Balkonger andelslägenheter 50

Inventarier i bostadsrätts- och andelslägenheter 5

Inventarier 4

Installationer 5

Datorer 3

 
finansiella instrument och  
värdepappersinnehav
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt 
innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en 
finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre 
värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ned till 
detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången 
är bestående.

varulager
Varulagret består av presentartiklar. Varulagret har 
värderats till det lägsta av anskaffnings- och nettoförsälj-
ningsvärdet.

eventualförpliktelse
En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade 
händelser och vars förekomst endast  kommer att 
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som 
inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller 
uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av 
inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld 
eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan 
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

nyckeltalsdefinitioner
Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens 
flerårsöversikt.
Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

not 2  övriga intäkter 2017 2016

Annonser 1 407 029 1 167 096

Prenumerationer 6 160 8 466

Ersättning för försäkringsadministration 4 791 964 1 212 109

Hyresintäkter 84 252 81 612

Övrigt 210 927 551 299

6 500 332 3 020 582

not 3  fackliga verksamhetens kostnader, funktionsindelat 2017 2016

Parlamentarism 9 237 404 10 997 892

Facklig utbildning 5 031 211 3 769 998

Kommunikation 9 891 821 6 508 016

Polistidningen 5 071 628 5 052 530

Ombudsmän 15 450 891 14 816 134

Administration 25 943 934 23 261 020

Regionernas verksamhetsbidrag och medlemsförmåner 4 379 056 296 792

75 005 945 64 702 382

Noten redovisar från år 2017 Polisförbundets kostnader enligt de funktioner verksamheten är organiserad i sedan år 2016.  
Jämförelsetalen har uppdaterats.
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not 4  personalkostnader 2017 2016

Medelantalet anställda:

Kvinnor 19,00 18,00

Män 9,00 12,00

28,00 30,00

Löner, ersättningar och sociala kostnader: 2017 2016

löner och

ersättningar

pensions-
kostnader

löner och

ersättningar

pensions-
kostnader

Styrelse och kanslichef 3 395 327 600 704 3 282 475 592 067

Övriga anställda 16 078 551 3 285 193 14 572 004 2 661 054

19 473 878 3 885 897 17 854 479 3 253 121

Sociala kostnader 7 177 610 6 917 288

I personalkostnader och antal anställda ingår förbundsordföranden som är heltidsanställd.
Lön, ersättningar och pensionsförmåner till förbundsordförande och kanslichef utgår enligt gällande kollektivavtal.
Förbundsordförande är förtroendevald för en mandattid om fyra år. För kanslichefen gäller att vid uppsägning från
kanslichefens sida tillämpas 3 månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från Polisförbundets sida tillämpas 12
månaders uppsägningstid. Inga avgångsvederlag utbetalas.

not 5  könsfördelning i förbundsledningen  2017 2016

Styrelseledamöter

Kvinnor 4 4

Män 7 7

11 11

Ledande befattningshavare 

Kvinnor 2 2

Män 2 2

4 4

not 6  avgifter till andra organisationer 2017 2016

TCO 1 895 123 1 848 820

Nordiska Polisförbundet 191 130 189 180

Eurocop 244 571 233 423

TAM-arkiv 81 252 81 946

2 412 076 2 353 369
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not 7  inventarier fs-lägenheter 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 107 176 1 107 176

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp 71 850 –

Utgående anskaffningsvärden 1 179 026 1 107 176

 

Ingående avskrivningar -1 107 176 -1 073 938

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar -13 173 -33 238

Utgående avskrivningar -1 120 349 -1 107 176

utgående redovisat värde 58 677 0

not 8  inventarier 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 631 929 6 412 059

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp 216 598 219 870

utgående anskaffningsvärden 6 848 527 6 631 929

 

Ingående avskrivningar -6 436 361 -6 394 398

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar -52 596 -41 963

Utgående avskrivningar -6 488 957 -6 436 361

utgående redovisat värde 359 570 195 568

not 9  datautrustning 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 580 569 3 580 569

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp 126 114 –

Utgående anskaffningsvärden 3 706 683 3 580 569

 

Ingående avskrivningar -3 421 439 -3 055 901

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar -159 620 -365 538

Utgående avskrivningar -3 581 059 -3 421 439

utgående redovisat värde 125 624 159 130
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not 10  bostadsrätter och andelslägenheter 2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Bostadsrätter 8 237 000 8 237 000

Andelslägenheter 3 695 356 3 695 356

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 932 356 11 932 356

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar -486 872 -440 470

Årets avskrivningar -46 402 -46 402

Utgående ackumulerade avskrivningar -533 274 -486 872

utgående planenligt restvärde 11 399 082 11 445 484

Förbundet innehar ett antal bostadsrätter/andelslägenheter med syfte att styrelseledamöterna ska ha en bostad vid
förrättningar. En försiktig värdering av bostadsrätterna och andelslägenheterna på 90 971 (87 929) kr /kvm ger ett totalt
värde på 41 666 000 (40 271 000) kr/kvm.

not 11  resultat från övriga företag med ägarintresse  2017 2016

Utdelning Bergendal Meetings Ek förening 7 202 7 202

7 202 7 202

not 12  resultat från värdepapper och fordringar som är 
            anläggningstillgångar

2017 2016

Realisationsresultat av aktier och andelar i aktiefonder 1 290 164 1 874 987

Realisationsresultat av obligationer och andra räntebärande 200 781 12 246

Realisationsresultat av hedgefonder 231 353 –

1 722 298 1 887 233

not 13  installationer 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 690 623 1 690 623

Utgående anskaffningsvärden 1 690 623 1 690 623

Ingående avskrivningar -1 690 623 -1 690 623

Utgående avskrivningar -1 690 623 -1 690 623

utgående redovisat värde 0 0
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NOT

not 14  aktier och andelar i aktiefonder 2017-12-31 2016-12-31

Ingående balans, redovisat värde 42 710 616 38 728 325

Köp 3 246 225 14 978 295

Försäljning -5 855 390 -10 996 004

40 101 451 42 710 616

Marknadsvärde 55 896 989 54 689 500

not 15  andelar i företag med ägarintresse

Namn kapitalandel % röstandel % antal andelar bokfört värde

Futurion 1,50 1,50 15,00 439 300,00

Bergendal Meeting ek förening 0,12 0,12 25,00 1,00

 

Namn Org.nr Säte

Futurion AB 559008-4967 Stockholm

Bergendal Meeting ek förening 714800-1899 Stockholm

not 16  obligationer och andra räntebärande papper 2017-12-31 2016-12-31

Ingående balans, redovisat värde 8 948 176 10 954 335

Köp 8 293 928 1 000 000

Försäljningar -3 962 465 -3 006 159

13 279 639 8 948 176

Marknadsvärde                                                                                                                                     13 596 413 9 245 720

not 17  förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyror 1 391 690 1 346 123

Övriga förutbetalda kostnader 1 076 433 786 461

2 468 123 2 132 584

not 18  förändringar i eget kapital

ingående

balans

resultat

disposition

årets resultat utgående

balans

Konfliktfond 26 877 050 26 877 050

Reservfond 37 056 740 -8 898 233 28 158 507

Fond förbundsforum 1 200 000 -1 200 000 0

Fond kongress 3 600 000 -3 600 000 0

Fond arb. löshetsförsäkring 1 050 000 1 050 000 2 100 000

Balanserat resultat 28 382 177 12 648 233 -1 364 979 39 665 431

Summa 98 165 967 0 -1 364 979 96 800 988
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NOT

not 19  periodiseringsfonder 2017-12-31 2016-12-31

Specifikation av periodiseringsfonder

Beskattnngsår 2011 – 800 000

Beskattningsår 2012 40 000 40 000

Beskattningsår 2013 200 000 200 000

Beskattningsår 2014 1 500 000 1 500 000

Beskattningsår 2015 790 000 790 000

Redovisat värde 2 530 000 3 330 000

not 20  upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-12-31 2016-12-31

Upplupen semesterskuld inkl sociala avgifter 2 403 044 1 827 164

Övriga upplupna kostnader 170 801 150 000

2 573 845 1 977 164

not 21  eventualförpliktelser 2017-12-31 2016-12-31

TCO borgensring – 9 938 500

Nordiska Polisförbundet 6 091 000 5 689 000

6 091 000 15 627 500

Ansvarsförbindelse för Nordiska polisförbundet uppgår till 240 DKK per fullbetalande medlem per 31 december.
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REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE
till kongressen i polisförbundet,  
org.nr 802002-6780

rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Polis- 
förbundet för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats  
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla  
väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finan- 
siella ställning per den 31 december 2017 och av dess finan- 
siella resultat för året enligt årsredovisningslagen. För-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i 
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De för-
troendevalda revisorernas ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informa-
tionen. Den andra informationen består av Verksamhets-
berättelsen (men innefattar inte årsredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med be-
styrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det 
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i  
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra infor-
mationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga 
att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det av-
seendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för-
hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty-
relsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verk-
samheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hu-
ruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska be-
slut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:
• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel-

aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och in-
hämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls- 
enliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig fel-
aktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.



Polisförbundets årsredovisning 201737

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets 
interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen an-
vänder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera ut-
talandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upp- 
lysningarna, och om årsredovisningen återger de under- 
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revision-
ens planerade omfattning och inriktning samt tidpunk-
ten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som jag iden-
tifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo-
visningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av förbundets resultat och ställning.

rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Polisförbundet 
för år 2017.

Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Re-
visorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till för-
bundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktori-
serad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt av-
seende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig- 
het mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder den auktoriserade revisorn professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning och 
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, be-
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

REVISIONSBERÄTTELSE
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REVISIONSBERÄTTELSE

Stockholm den 25 april 2018

    

Sven-Olov Lundbäck Jan Ebefeldt Johan Rönnkvist
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor Auktoriserad revisor
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FÖRBUNDSSTYRELSEN

Lena Nitz
Styrelseordförande

Anna Nellberg Dennis Mats Lundberg

Stefan Eklund Annette Naesström Mikael Sjöstedt

Tomas Stjernfeldt Emma Cronberg Christer Palmkvist

Martin Ulvenhag Sven-Erik SvenssonMartin Ulvenhag

Överst från vänster: Tomas Stjernfeldt, Christer Palmkvist, Annette Naesström, Mikael Sjöstedt, Sven-Erik Svensson, Martin Ulvenhag.
Nederst från vänster:  Anna Nellberg Dennis, Emma Cronberg, Stefan Eklund, Lena Nitz, Mats Lundberg.

Det har varit ett händelserikt år och förbundsstyrelsen vill tacka alla medlemmar och
förtroendevalda för fint engagemang under det gångna året. 

Förbundsstyrelsen
Stockholm mars 2018
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