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Vi är starkare tillsammans 
Äntligen fick vi det där löneavtalet underskrivet och 
klart. Avtalet där löneökningarna för poliskollektivet 
blev betydligt högre än för andra grupper på arbets-
marknaden. Det blev en bra start på 2018: 12 procent i 
löneökningar för kollektivet över tre år – med utrymme 
för ytterligare en värdeökning i revisionen 2019.

Namnunderskrifter för högre löner
När avtalet var klart var nästa steg under valåret 2018 
att jobba ännu mer intensivt mot politikerna för att 
få dem att hålla fast vid tidigare givna löften om mer 
pengar till polislöner. Medlemmar, förtroendevalda, 
kanslipersonal och allmänheten var alla med och 
mobiliserade i den här frågan. På den nyinrättade 
temadagen Polisens dag den 30 augusti kunde jag 
lämna över hela 35 000 namnunderskrifter – med 
krav på fler poliser och högre löner – till justitie- och 
inrikesminister Morgan Johansson (S).

Politikerna med på tåget
Det engagemang vi har jobbat upp för våra frågor 
blev verkligen synligt under året. Allmänheten värnar 
om sin polis, förstår dess betydelse och värdet i arbetet 
som läggs ner. När man som vi i Polisförbundet går 
fram med krav på att en yrkesgrupp ska ha större 
löneökningar än andra måste man verkligen ha folket 
med sig, annars går det inte. Dessutom fortsatte vi 
att ha med politikerna på tåget. Precis som vi önskat, 
och jobbat stenhårt för, var polislönefrågan i högsta 
grad levande under hela valrörelsen. Det fanns de 
som spådde att lönefrågan skulle dö sedan avtalet 

undertecknats. De hetsiga meningsutbytena kring 
polisbrist och polislöner i politikerdebatterna blev 
beviset för att förutsägelserna slog fel.

Extrapengar till polislöner i riksdagens budget
Tiden efter valet bjöd på en ny utmaning. Polisförbundet 
stod i startgroparna, redo att ta kontakt med den nya 
regeringen och med ny ansvarig minister för att ge 
vår bild av vad som måste göras. Men så fanns där 
ingen ny regering. Efter alla turer slutade det i alla 
fall på ett sätt som var väldigt bra ur vårt perspektiv. 
Riksdagen röstade igenom Moderaternas och 
Kristdemokraternas budget som inte bara inne-
höll mer pengar till Polismyndigheten utan också 
extrapengar särskilt avsatta för löner. Det innebar att 
året som började bra ur lönehänseende också fick ett 
bra avslut med goda förutsättningar för en fortsatt 
löneresa 2019.

Kongressen 2018
Men det var inte det enda positiva som hände 2018. 
Utöver de otroligt viktiga insatser våra förtroende- 
valda gör i vardagen – för enskilda kollegor, för  
kåren och för förbundet – fick dessutom 123 ombud 
förtroendet att närvara under Polisförbundets 
kongress tillsammans med förbundsstyrelse, kansli-
personal och åhörare.

Det blev tre intensiva dagar med 113 motioner i form 
av förslag på hur vi kan förbättra för våra kollegor. Till 
dessa motioner skulle ombuden – med en enorm 

bredd i bakgrund, erfarenheter, kunskaper och åsikter 
– med gemensamma krafter diskutera sig fram till 
vad som är bäst för kåren.

I den här typen av möten finns ett stort allvar och 
ett enormt engagemang, men den här gången också 
ovanligt mycket skratt, gemenskap och öppenhet in-
för andras erfarenheter. Det fanns en vilja att förstå  
och lyssna på behov som ibland skiljer sig åt geo-
grafiskt eller beroende på vilka medlemmar man talar 
om och talar för.

Det här sättet att jobba på anser jag är den rätta 
vägen framåt för Polisförbundet. Det är när vi jobbar 
tillsammans som vi är som bäst och som starkast. 
Därför var det med en stor dos stolthet jag för tredje 
gången tog emot förtroendet att vara Polisförbundets 
ordförande i ytterligare en fyraårsperiod.

Med den kraft och det engagemang som finns i den här 
organisationen kommer vi tillsammans att fortsätta att 
kämpa för våra frågor. Vi ska bli fler poliser, med högre 
löner och bättre villkor. Polisyrket ska uppvärderas 
och utvecklas i takt med att samhället förändras. 
Tillsammans ska vi alltid vara den drivande kraften för 
en poliskår i framkant, en bra polis för allas trygghet.

Lena Nitz, Polisförbundets ordförande

FÖRORD

Det är när vi jobbar 
tillsammans som vi är 
som bäst och starkast.
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2018 i siffror
namnunderskrifter

3 ,7 miljoner 
kronor

i ersättning till 32 medlemmar var årets 
resultat för dem som fått hjälp att driva 
sina arbetsskador och andra ärenden 
med hjälp av LO TCO:s jurister.

kronor i stipendier

var medlemmar avtryck i media

113
motioner
lämnades in till Kongressen 2018.

35 406
för fler poliser och högre löner lämnades över till 
justitie- och inrikesminister Morgan Johansson 
(S) på Polisens dag den 30 augusti.

ger ett genomsnitt på sju artiklar, tv-inslag 
och radionyheter per dag i agendasättande 
medier där Polisförbundet stod i fokus 
eller omnämndes.

av alla yrkesverksamma poliser och bland de 
blivande poliserna hade hela 97 procent gått 
med hos oss inför aspiranten.

nya följare
på Facebook vid årsskiftet. 
Det är en ökning med 
med mer än 100 procent 
under året. Många 
inlägg skapade stort 
engagemang.

2 504
443 500

gick till 51 medlemmar. Fonder finns 
för dem som studerar vidare men 
också för dem som skadats i tjänsten, 
drabbats av sjukdom i familjen eller 
andra behjärtansvärda skäl.

3 000 
kronor mer  
i månaden

var den genomsnittliga löneökningen för de 
poliser som höjde sina löner inom det nya 
lönesystemet som är under uppbyggnad.

94
%

ÅRET I SIFFROR
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DET HÄR ÄR POLISFÖRBUNDET

Det här är  
Polisförbundet

Om oss
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DET HÄR ÄR POLISFÖRBUNDET
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Vision: En poliskår  
respekterad och  
uppskattad av alla.
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Det här är Polisförbundet
Vi är polisernas fackliga yrkesförbund sedan 1903. Hos oss är 94 procent av alla  
yrkesverksamma poliser med.

Polisförbundet ingår i TCO och har närmare  
21 000 medlemmar som jobbar eller studerar 
till yrket. 

Vision
Vår vision tar sikte på att poliskåren ska vara res-
pekterad och uppskattad av alla. För att närma oss 
visionen har vi tre kärnvärden i vår verksamhet:

Professionella
Vi vårdar våra relationer och agerar professionellt 
för att vinna allas respekt. Vi vill ständigt utveckla 
vår service och vårt bemötande. 

Engagerade 
Vi står upp för varje medlem men också för kåren 
och för att polisyrket ska bli det drömjobb det är. 

Konstruktiva 
Vi tittar alltid framåt och kommer med lös-
ningar, inte bara med kritik. Vi inspirerar våra  
medlemmar men också arbetsgivare och politiker 
att se möjligheter.

Mål
Vi finns till för våra medlemmar och vill så klart att 
våra medlemmar ska vara nöjda med oss. Under 
våren 2018 gjorde vi en medlemsundersökning 
som bland annat visade att de som är mest nöjda 
med oss är de medlemmar som varit i kontakt 
med oss den senaste tiden. Där kan vi bättra oss 
genom att bli mer synliga på arbetsplatserna och 
genom att involvera medlemmarna i vårt arbete 
även på andra sätt.

DET HÄR ÄR POLISFÖRBUNDET

*Källa: Konjunkturinstitutets siffror över arbetsmarknaden i stort

1903 Polisförbundet bildades

1903 Medlemsförsäkring

1925 Statlig polisutbildning 

1926 Pensionsavtal  
för alla poliser

1941 Rätt att förhandla  
på kommunnivå 

1965 Polisen förstatligades  
– rätt att förhandla med staten och att 

gå i konflikt/strejk

1989–1990 Höjda löner med kampanjen  
”15 000 NU” – sexåringar fick 14 500:-, nya poliser lyftes 

26% (snittökningar alla yrken: 10%)* 1995 Fri uniform

1997 Lättare för poliser att bli chefer – 
slopat krav på jur. kand 

1910 1920 1930 1950 1960 1970 19801900 1940 1990

KAMPEN HAR GJORT SKILLNAD

I 115 år har Polisförbundet jobbat för att skapa goda 

villkor för Sveriges poliser. I samband med jubileet 

uppmärksammade vi att mycket har blivit bättre men 

att det fortfarande finns saker  

kvar att kämpa för.
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Vi är poliser för poliser 

Över 1 300 förtroendevalda poliser och 30 anställda arbetar med att skapa goda 
arbetsvillkor för medlemmarna. Det gör vi bland annat genom medlemsservice, 
förhandlingar, administration, förvaltning, kommunikation, opinionsbildning 
och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer.

Exempel på vad vi gör är:

• Förhandlar för bättre lön och villkor.

• Erbjuder juridisk expertis.

• Arrangerar fackliga utbildningar.

• Delar ut stipendier och bidrag.

• Ger råd, stöd och vägledning på arbetsplatsen.

• Påverkar politiker och arbetsgivare på olika 
nivåer för att förbättra förutsättningarna för 
Sveriges poliser.

• Erbjuder medlemsförmåner. 

Våra löften

Ett bättre arbetspass för dig och kåren 
94 procent av Sveriges poliser är våra medlemmar. 
Det gör oss stolta och det gör oss starka. Vi arbetar 
för att förbättra polisernas vardag genom bättre 
lön och villkor, ökad trygghet, bättre arbetsmiljö 
och mer inflytande. Vårt arbete ska märkas i med-
lemmarnas vardag.

Vi utvecklar kåren tillsammans
Polisförbundet är alla förtroendevalda och med-
lemmar tillsammans. För att utveckla kåren krävs 
en ständig dialog med våra medlemmar och att 
de är delaktiga i beslut och riktning.

DET HÄR ÄR POLISFÖRBUNDET

1995 Fri uniform

1997 Lättare för poliser att bli chefer – 
slopat krav på jur. kand 

2003 Delpension från 61 år 
blev möjlig

2008 Tidigare pension underlättades 
genom sparande i Kåpan Extra

2010 Fler poliser – från 15 000 till 
20 000 på några år

2014 Höjda löner med kampanjen ”Vad är det värt?” – nya poliser lyftes 15% 
(snittökningar alla yrken: 2,8%)*, följt av höjningar för 5/6-åringar åren efter

2018 Höjda löner med nytt lönesystem och 
garanterad snittökning 12% på tre år

2000 2010 2020
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KONGRESSEN 2018

Vi utvecklar  
kåren tillsammans

Kongressen 2018
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Vi utvecklar kåren tillsammans
Vartannat år håller vi kongress och i september 2018 var det dags igen. 123 
ombud representerade medlemmar från hela landet på temat ”Vi utvecklar 
kåren tillsammans”. 

Temat för Kongressen 2018, som hölls i Örebro, 
var hämtat ur en ny varumärkesplattform som 
klubbades igenom där. Nya stadgar fick vi också. 
Båda är exempel på hur vår verksamhet styrs av 
demokratiskt fattade beslut.

Motioner
Våra prioriteringar framåt styrs av vilka motioner 
som röstas igenom. Medlemmarna har själva rätt 
att skicka in motioner direkt till kongressen och 
att ta del av allt kongressmaterial. Många av de  
113 motionerna handlade om villkorsfrågor. 

Ny styrelse
2018 var ett valår inte bara för Sverige utan 
även för oss. I september fick vi en ny styrelse.  
Förbundsordföranden och några av ledamöterna 
valdes om, medan några nya tillkom.

Mer från kongressen
På plats i Örebro fanns också rikspolischefen och 
säkerhetspolischefen, liksom flera andra gäster. 
Bland dem kan nämnas Polisförbundets etikgrupp, 
som leds av den tidigare förbundsordföranden 
Gunno Gunnmo. Gruppen har i uppdrag att ta 
fram yrkesetiska riktlinjer för poliser.

KONGRESSEN 2018
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 Ni skulle se minen – folk håller på att smälla av.
TCO:s ordförande Eva Nordmark om hur de andra ledarna i LO-, TCO- och Saco-
förbunden reagerar på Polisförbundets höga organisationsgrad.
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ETT MODERNT FACKFÖRBUND

Ett modernt 
fackförbund 

Fokus:
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Den stora förändringsresan
I Polisförbundet pågår ett stort utvecklingsarbete som spänner över flera 
områden. En ännu modernare och starkare fackförening för medlemmarna 
finns i sikte. Vi har kommit en bit på väg. En viktig pusselbit är att vi nu har 
en ny varumärkesplattform som antogs av Kongressen 2018.

– Vi har precis som många andra fackliga organi-
sationer en utmaning i att det finns de som undrar 
varför man ska vara med i facket. Det kräver ett 
tydligt svar. Det ska inte råda någon tvekan om 
vilka vi är, vad vi jobbar för och varför vi är starkare 
tillsammans, säger Jenny Engdahl Westbratt, 
kommunikationschef på Polisförbundet.

Arbetet med en ny varumärkesplattform inleddes  
i november 2017 under en workshop med deltagare 
från hela landet. De diskussioner som fördes där 
följdes sedan upp i samtal med förbundsstyrelsen, 
förbundsregionerna och förbundskansliet. Men 
viktigast av allt var att medlemmarna fick säga sitt 
genom en webbaserad undersökning.

ETT MODERNT FACKFÖRBUND 

Jenny Engdahl Westbratt, kommunikationschef Polisförbundet 
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01 Löftet
Ett bättre arbetspass för 

dig och kåren. Vi utvecklar 
kåren tillsammans.

02  Positionen
Polisförbundet är rösten för hela 
Sveriges Polis och den drivande 

kraften för en poliskår i framkant.

03 Kärnvärden
Engagerade

Konstruktiva
Professionella

Vision 
En poliskår respekterad 

och uppskattad  
av alla

Polisförbundets varumärkesplattform
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Delaktighet och inflytande
För oss som medlemsorganisation är medlemmarnas inflytande a och o. Våra 
medlemmar kan alltid gå den formella vägen och skriva motioner direkt till 
kongressen, men långtifrån alla gör det.

En modern organisation behöver också andra 
sätt att lyssna på medlemmar och se till att de 
beslut som fattas av kongressen är väl förankrade. 
Traditionellt har våra förtroendevalda på olika 
nivåer haft en viktig roll i dialogen med medlemmar 
och det har de fortfarande, men de senaste åren 
har vi också utvecklat vår direktkontakt med 
medlemmar. Aldrig tidigare har vi haft en så 
omfattande medlemskommunikation som 2018.

Några exempel från året:
• En ny varumärkesplattform togs fram efter att 

en uppmaning gått ut till medlemmarna att 
besvara en enkät.

• En digital kampanj för fler poliser och högre 
löner genomfördes under sommarens valrörelse 
och engagerade både medlemmar och allmänhet 
med resultatet att över 35 000 namnunder- 
skrifter kunde överlämnas till ansvarig minister. 
Budgeten som senare röstades igenom, under 
den utdragna regeringsbildningen, innehöll 
höjda anslag till Polismyndigheten och en riktad 
lönesatsning för höjda polislöner. 

• Polisförbundet ökade stort i sociala medier under 
året bland annat genom den digitala kampanjen. 

Utveckling
En modern organisation utvecklas i takt med tiden 
och för oss har det inneburit stora investeringar 
i ny teknik och andra förändringar beroende  
av omvärlden.

Några exempel från året:
• Ett nytt medlemssystem och en ny webb togs i 

drift och länkades samman. 

• För medlemsförsäkringarna togs ett nytt kon-
cept fram – Polisförbundet Försäkring – med 
ett och samma försäkringskontor för både  
personförsäkringar och sakförsäkringar. 

• Hela förbundets verksamhet genomlystes med 
anledning av den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) som trädde i kraft den 25 maj.

• En ny strategi för medlemsrekrytering togs fram 
för att Polisförbundet även fortsättningsvis ska 
vara det självklara valet för de många nya poliser 
som Sverige får de kommande åren. 

• En kampanj för autogiro genomfördes för att 
stävja risken för medlemstapp och ökade kost- 
nader för administration, då vi förlorade möjlig-
heten att ta ut medlemsavgiften med löneavdrag. 

ETT MODERNT FACKFÖRBUND 
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ETT MODERNT FACKFÖRBUND 

Förbättrad arbetsmiljö – en  
förutsättning för att få fler poliser
Patrik Danielsson fick under året förtroendet att axla rollen som nationellt 
huvudskyddsombud – ett uppdrag med stora utmaningar. 

– Polisen ska växa fort då 10 000 nya ska anställas 
till 2024. Därför är det avgörande att få det  
systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera – för 
får man inte ordning på det så kommer man inte 
att klara att gå in i tillväxten med bra förutsätt-
ningar. Det är direkt kopplat till att attrahera 
och behålla medarbetare.

Varför är det så svårt att få det att fungera?
– Det frågar vi oss varje dag. Det finns tydlig  
lagstiftning om vilka skyldigheter man har och 
hur man ska göra, och därtill vanligt sunt förnuft  
– hur vill man ha det runt omkring sig? Arbets- 
miljön påverkar oss alla – chefer som medarbetare.  
Arbetsgivaren har ansvaret men vi alla har också 
ett ansvar att påtala när något inte fungerar för att 

få det åtgärdat. I detta vill jag framhäva skydds-
ombudens roll som är oerhört viktig. Lagstiftaren 
har talat om att skyddsombuden ska bevaka att 
arbetsgivaren följer Arbetsmiljölagen men också 
vara ett stöd i att jobba med förebyggande arbete.

Vilka konkreta effekter får bristerna?
– Arbetsskador och tillbud utreds inte skyndsamt 
och med god kvalitet, handlingsplaner är brist- 
fälliga eller saknas helt likaväl som uppföljningen 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet i sin helhet. 
När något har hänt och någon skadat sig ska vi ta 
lärdom av det för att undvika att det händer igen 
– och där är vi inte ännu.

   Vi frågar oss varje dag varför det är så svårt  
att få det att fungera.

Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud Polisförbundet 
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Resursbristen 
påverkar arbetsmiljön
De senaste åren har resursbrist präglat våra medlemmars vardag och vi har 
riktat krav mot politiker på att polisen tillförs nödvändiga resurser för att klara 
sitt uppdrag. 

Vi ställer också krav och föreslår lösningar för 
att poliserna ska få goda anställningsvillkor och 
en god arbetsmiljö.

Några exempel från året:
• Två anmälningar till Arbetsmiljöverket – en 

om ensamarbete och en om att andra anställda 
än poliser fått utökade befogenheter. Sedan 
ett par år löper även en anmälan om buller, 
där det nu finns två viten på tre respektive 
två miljoner kronor. Det andra vitet tillkom 
för sådant som inte var åtgärdat efter det  
första föreläggandet.

• Polismyndighetens regeringsuppdrag för att  
förbättra arbetsmiljön rapporterades tillbaka i 
november 2018. Som ett resultat av uppdraget 
har 50 miljoner kronor extra per år avsatts för 
arbetsmiljöarbete från 2018 till 2020. Ett annat 
resultat är att arbetsgivaren startade upp ett 
projekt för att förbättra medarbetarskyddet.

Vi uppfattade också att arbetsgivaren fick 
en ökad kunskap om arbetsmiljörelaterade 
projekt inom myndigheten under arbetet 
med regeringsuppdraget. Många arbetsmiljö-
problem bottnar i resursbrist, men det finns 
även problem med exempelvis uppföljning och 
intern styrning och kontroll. Därtill försvåras 
omhändertagandet av arbetsmiljön av den 
uppdelning som finns mellan verksamhets-
ansvar och processansvar. Vi fortsätter att 
bevaka arbetsmiljöfrågorna som har stor 
betydelse för våra medlemmars vardag.

• Polisernas arbetsmiljö fick också stort genom-
slag i medierna under året, bland annat genom 
de rapporter som Polisförbundet presenterat 
om arbetsbelastningen och chefernas villkor. 
Även i sociala medier väckte polisernas arbets-
miljö stort engagemang, liksom polisbristen. 

ETT MODERNT FACKFÖRBUND 
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YRKESUTVECKLING

Yrkesutveckling

Fokus:
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Snabbutbildade poliser fel väg att gå
Anna Paulsson går tredje terminen på polisutbildningen i Växjö, där Ola Kronkvist 
är prefekt. Båda reagerade starkt när de hörde talas om politiska förslag som går 
ut på att dela polisutbildningen i två spår – där det föreslås räcka med ett års  
utbildning för yttre tjänst.

– Det är just de uppgifterna som man absolut 
inte kan snabbutbilda till. Utredningarna startar 
ju ute och har man då inte förståelse för hela 
rättskedjan kommer man att få problem. Det 
skulle kraftigt minska uppklarningsprocenten 
om vi fick kortutbildade poliser i yttre tjänst. 
Man skulle få en kår som består av beväpnade 
ordningsvakter, befarar Ola Kronkvist.

Bland Anna Paulssons klasskompisar är många 
inriktade på att köra radiobil när de söker sig 
till utbildningen, medan intresset för utredning 
växer fram efterhand oavsett vilken väg man  
senare väljer inom yrket.

–  Jag och mina klasskompisar är medvetna om 
att vi inte kommer att göra ett lika bra arbete på 
gatan om vi inte har ryggsäcken av utrednings-
kunskap med oss.

När frågan var aktuell i slutet av året agerade 
Polisförbundet och drev en mindre kampanj på 
sociala medier.

– Polisförbundets opinionsbildning har varit 
framgångsrik och polisfrågorna har under lång 
tid legat högt på den politiska dagordningen,  
säger kommunikationschef Jenny Engdahl 
Westbratt, men när våra frågor är i centrum 
för debatten kommer också många politiska 
förslag som kanske inte alltid är fördelaktiga för 
poliskåren. Det måste vi kunna möta och mota.

Frågan om polisutbildningen är ett sådant  
exempel. Problembilden är etablerad – Sverige 
behöver många nya poliser snabbt – men alla 
lösningar som föreslås är inte fullt lika genom-
tänkta. Med det komplexa yrke vi har är vår 
utgångspunkt att utbildningen inte kan kortas. 
Istället ska den förlängas och göras om till en 
högskoleutbildning med akademisk examen så 
att forskning om yrkets utveckling och arbets-
metoder kan knytas till utbildningen.

YRKESUTVECKLING

Fo
to

: A
nn

a 
N

or
ds

tr
öm



POLISFÖRBUNDETS ÅRSREDOVISNING 2018 18

Yrkesutveckling
För att få en högskoleutbildning knuten till forskning, en utvecklad vidareutbildning och möjligheter 
till alternativa karriärvägar, behövs en så bred politisk förankring som möjligt för vår polispolitik.  
Därför arbetar vi aktivt med politisk påverkan och opinionsbilding.

2018
Några exempel  

från året

Utbildning

Polisutbildningen, som idag skiljer 

sig mellan de olika lärosätena, 

ska för första gången ses över av 

Polismyndigheten på vårt initiativ. 

 

 

Politik

Vi medverkade under politiker- 

veckan i Almedalen och hade 

kontinuerliga kontakter med 

riksdagspartierna. 

 

 

Samarbeten

Vi satte fokus på det brotts- 

förebyggande arbetet genom ett 

samarbete med Akademiker- 

förbundet SSR i form av  

debattartiklar och ett gemensamt 

seminarium under Järvaveckan. 

Polisens dag

Vi instiftade Polisens dag för att 

uppmärksamma det viktiga arbete 

våra medlemmar gör varje dag 

för människors trygghet. Under 

temadagen i augusti arrangerade 

vi en politisk debatt om polisfrågor 

inför riksdagsvalet.

Forskning

I debatten lyfte vi fram att 

polisforskning behövs för att 

effektivisera polisarbetet, och vi 

lanserade en konstruktiv lösning på 

polisbristen i form av administrativt 

stöd till poliser. 

Media

Genomslaget i medierna var stort 

för våra rapporter och andra  

frågor vi lyfte, som studenters 

inställning till polisyrket och den 

låga polistätheten. 

 

YRKESUTVECKLING
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Topp-tio nyhetshändelser 2018
Fem av de tio största nyheterna under året där Polisförbundet  

syntes var ett resultat av våra egna initiativ. 
Dessa är markerade med gul siffra.

#03  
Nytt löneavtal

#05 Rapport:
”När färre ska skydda fler”

#09 
Undersökning

Polischefer kritiserar  
brister i bemanning

#1. Dan Eliassons avgång  
och Anders Thornberg  
ny rikspolischef

#7. Fyrverkerier och 
smällare problem 
för polisen

#4. Polisman dog i olycka  
under utryckning

#6. 20-årig man med Downs 
syndrom sköts ihjäl av polis

#10. Sprängdåd 
Rosengård

#02 Debatt: 

Gör polisvetenskap till eget 
ämne och låt poliser forska

#08 Debatt: 

Assistenter kan ge fler 
poliser i yttre tjänst

RAPPORT  MAJ 2018  NÄR FÄRRE SKA SKYDDA FLER
8

Glesbygdsproblematiken lyfts också fram, att 
människor i glesbygd varken får samma hjälp eller samma service som de som bor i större städer. 
Flera poliser skriver att kvaliteten på utfört arbete 
påverkas negativt och att vissa ärenden ”hinner bli gamla” vilket gör att utredningsresultaten inte blir lika bra när man väl får tid att ta tag i ärendet.

Av de närmare 1 400 poliser som svarat att det sällan eller aldrig finns tillräckligt med personal vittnar näs-tan åtta av tio (76 procent) om en känsla av otillräck-

lighet. 43 procent har svarat att personalbristen  
leder till att högprioriterade ärenden prioriteras ner.  42 procent att den leder till att ärendehögarna växer. 

44 procent har svarat att det sliter på personalen  
och en lika hög andel har uppgett att personalbristen leder till att matuppehåll skjuts upp eller uteblir helt. 

Blygsamma fyra procent har svarat att det inte blir några följder av att det sällan eller aldrig finns till-
räckligt med personal.

Vilka blir följderna av att det sällan/aldrig finns tillräckligt med personal på din avdelning? (flera svar är möjliga)?

En negativ känsla av otillräcklighet
För lite utrymme för egeninitierade insatser

Övertidsuttag som sliter på personalen
Högprioriterade ärenden prioriteras ner

Växande ärendehögar

Matuppehåll uteblir/skjuts upp

Annat

Det blir inga följder

Vet ej

76 %

48 %

44 %

43 %

42 %

42 %

10 %

4 %

1 %

Extra allvarliga
konsekvenser

RAPPORT  MAJ 2018  NÄR FÄRRE SKA SKYDDA FLER
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Förord av ordförande Lena Nitz
Polis blir man för att man vill hjälpa, 
skydda och ställa till rätta. När förutsätt-
ningarna för att göra det är otillräckliga 
gör det ont i polishjärtat – och det  
sliter mentalt. 

Att höra hur ett larm går ut och kort därefter få veta att det inte finns någon patrull att skicka. Att veta att kollegor behöver förstärkning men inte kommer att få det. Att se utredningshögarna växa för att man inte hinner med. 

Lägg till det enorma mängder övertid, en ökad ut-
satthet för hot och våld och det faktum att det i dag bara går 195 poliser per 100 000 invånare – jämfört mot 216 per 100 000 år 2010 – så förstår du vad 
det innebär att vara polis i dag. 

Hur kunde vi hamna här, i ett läge där arbetsför-
hållandena inom polisen är sådana att omkring 
200 poliser som inte ens fyllt 40 slutar varje år och där minst lika många i gruppen 40–60 årligen får 
nog och lämnar myndigheten? Jag tror att svaren är flera. Ett är att kåren inte värderats tillräckligt högt och att lönerna halkat efter.

Ett annat är fixeringen vid 20 000 poliser, det politis-ka målet som nåddes 2010 och som gett upphov till det både uttjatade och irrelevanta ”vi har aldrig haft så många poliser som nu”. Det och det enorma foku-set på den stora omorganisationen 2015 som innebar att andra frågor hamnade i skymundan.

Sammantaget har det här lett till att politikerna för sent tagit tag i frågan om Sveriges poliser är tillräck-ligt många för att fullt ut klara uppdraget i alla delar. Vi har länge sagt att de inte är det. Nu säger äntligen landets politiker det också. Men insikten kom först när poliser i flera år larmat om att de går på knäna och när allmänheten redan betalat priset i form av fortsatt dåliga utredningsresultat och en polis som inte alltid kommer när man larmar.

För att bromsa polisavhoppen, locka tillbaka poliser som slutat och för att fylla utbildningsplatserna måste politikerna prioritera polisen, och Polismyndigheten måste satsa på sina poliser. Lönerna måste höjas och arbetsvillkoren bli bättre. Där ingår också att man lever upp till de lagar och föreskrifter som finns  
kring övertider, ensamarbete och utbildningar.  
Det gör man inte i dag, trots att man är en rätts- 
vårdande myndighet. 

”Lönerna måste 
höjas och arbets-

villkoren bli bättre”

– En rapport om polisers arbetsbelastning

NÄR FÄRRE SKA 
SKYDDA FLER 

MAJ 2018
1

2

10

9

8

7

6

5

4

3
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AVTALSRÖRELSEN

Avtalsrörelsen

Fokus:
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Avtalsrörelsen
Årets stora fackliga händelse var det nya löneavtalet som undertecknades i 
januari. För våra medlemmar i Säkerhetspolisen blev motsvarande avtal klart 
redan i november 2017.

Några exempel från året:
• Det nya löneavtalet ger Sveriges poliser minst 

12 procent i snitt på tre år med goda utsikter att 
nå vårt mål på 15 procent.

• Alternativa karriärvägar möjliggörs genom ett 
nytt lönesystem.

• Samverkansavtal med Säkerhetspolisen.

• Ett nytt avtal om utbildar-, instruktörs- och 
handledartillägg med Polismyndigheten.

• Förbättringar i tjänstepensionen genom nya 
regler i det statliga pensionsavtalet PA 16 med 
Arbetsgivarverket.

15% under avtalsperioden (3 år). 

Fortsatt mål 5% årligen ända tills 

dess att avhoppen minskar, fler 

rekryteras tillbaka och platserna på 

polisutbildningarna fylls.

MÅL
201915% 

AVTALSRÖRELSEN
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Dubbelt upp för  
poliserna i lönerörelsen

Polisförbundet krävde att poliser skulle få mer än andra yrkesgrupper och fick 
dubbelt upp i den senaste lönerörelsen.

I januari 2018 tecknade vi ett treårigt avtal med 
Polismyndigheten som ger Sveriges poliser löne-
ökningar långt över de 6,5 procent som är det så 
kallade märket för arbetsmarknaden. 

– Vi tror att vi kan uppvärdera polisyrket på 
ännu kortare tid än de sju år det tog för lärarna 
att nå lärarlyftet, men det tar tid att göra en 
relativlöneförskjutning. Med den här avtals- 
rörelsen tog vi ett tydligt steg som måste följas av 
fler. Politiken och arbetsgivaren måste fortsätta 
att satsa på sin poliskår under lång tid framöver 
precis som lärarnas lönelyft inte gjordes på en 
dag, säger förhandlingschef Niklas Simson.

Alla inte lika entusiastiska
Trots att avtalet stack ut som ett av arbetsmark-
nadens bästa, fanns också ett motstånd från dem 
som hade hoppats på ännu mer. Flera saker talade 
dock för att alternativet – att säga nej – var sämre. 
På kort sikt för att löneökningarna hade blivit lägre 
och på lång sikt för att det hade blivit svårare att 
komma ikapp övriga yrken på arbetsmarknaden. 

Ett tungt argument var också att avtalet gav  
bättre förutsättningar att få mer pengar från  
politiskt håll inför nästa revision.

Politiskt tillskott
Polislönerna kommer att öka 12 procent under 
de tre år som avtalet gäller – om inte mer. 
Periodens sista revision återstår och till dess 
finns utrymme för politikerna att skjuta till mer 
pengar till polislöner. Ett sådant löfte kom också 
i höstbudgeten som riksdagen klubbade igenom 
i december 2018.

Nytt lönesystem
En förklaring till att polislönerna kan höjas 
snabbt i förhållande till andra yrken är att ett 
nytt lönesystem sjösatts tillsammans med öron- 
märkta pengar. Det nya systemet för Karriär- 
och utvecklingsvägar (KUV) är fortfarande 
under uppbyggnad och ska färdigställas inom 
perioden. En uppföljning under hösten visade 
att medlemmar som omfattats av KUV fått snitt- 
ökningar på 3000 kronor under ett års tid. Niklas Simson, förhandlingschef Polisförbundet

AVTALSRÖRELSEN
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ORGANISATION

Organisation

Polisförbundets
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Organisation

ORGANISATION

Förbundsstyrelsen

Förbundsområden

Personalombud

1

2

3

4

5

6

Förbundsregioner 

Lokalförbundsområden

Medlemmar

(studerandeförbundsregioner)

1

2

3

4

5

6

Regioner 

Lokalpolisområden

Medarbetare

Polismyndigheten

Polisområden

–

Säkerhetspolisen

Medlemmarnas behov och önskemål styr det fackliga arbetet. Verksamheten formas och styrs av medlemmarna tillsammans. 
Det är även medlemmarna som väljer vilka som representerar dem.

Kongressen
Polisförbundets högsta beslutande organ är kongressen som träffas vartannat år. 

Förbundsstyrelsen
Mellan kongresser är förbundsstyrelsen Polisförbundets högsta beslutande organ.

Förbundsregioner
Polisförbundets verksamhet organiseras i förbunds- regioner och studerandeför-
bundsregioner, som i sin tur kan ha förbundsområden och lokalförbundsområden.

Personalombud
På arbetsplatsen finns personalombud närmast medlemmarna.

Stadgar
Våra stadgar beskriver hur Polisförbundet är organiserat, våra beslutsprocesser,  
vilka regler som gäller för verksamheten och varför vi finns. Det är kongressen som 
beslutar om Polisförbundets stadgar.

Nedan redovisas Polisförbundets organisation i relation till Polisens organisation.
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POLISTIDNINGEN

Polistidningen

Vår tidning
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Glimtar ur Polistidningen

POLISTIDNINGEN

Nummer 1
Omtvistat avtal. I januari tecknade Polisförbundet och Polis- 
myndigheten ett nytt treårigt avtal som bland annat innehöll 
skrivningar om karriär- och utvecklingsvägar. Drygt 12 procent 
på tre år uppgavs det ge. Hos andra fack väckte avtalet avund, 
medan delar av Polisförbundet var mycket arga.

Nummer 2
Ifrågasatte antagningen. Allt fler registrerar sig som sökande till 
polisutbildningen. Samtidigt har antalet platser ökats och många av 
dem i slutänden gapat tomma. Hur gallringen bland sökande går 
till är en fråga som flera insändarskribenter lyft under året.

Nummer 3
Bärprov utan betydelse. Priset avgjorde allt när Polismyndigheten 
upphandlade skyddsvästar. Det vinnande anbudet var så lågt att det 
inte spelade någon roll att västen fick bottenbetyg av poliserna som 
testade att bära den.

Polistidningen – tidningen för Polisförbundets medlemmar
Redaktionen består av reportrarna Emma Eneström och Per Hagström, samt chefredaktör Eva Schoultz, som även är ansvarig utgivare. För form och bildredaktörskap 
svarar Ali Moosavian och Christian Gård på Torino tidningsform.

Journalisterna på Polistidningen jobbar självständigt med urval och nyhetsvärdering. Åsikter som uttrycks i insändare, krönikor och andra artiklar sammanfaller inte 
nödvändigtvis med förbundets uppfattning. I varje nummer finns Förbundsaktuellt – tre sidor vikta åt förbundsinformation, som kommunikationsavdelningen ansvarar 
för. Upplagan är 23 300 exemplar (TS-kontrollerad 2018).

Tidningen når studenter, yrkesaktiva och pensionärer, samt politiker och polisintresserade prenumeranter.
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Glimtar ur Polistidningen

Nummer 4
Vår mest lästa insändare. ”Hur handskas man med att mannen 
kommer hem efter ett arbetspass och fyra självmordsförsök? … Jag 
anser att vi närstående är en viktig del i dessa polisers välmående. 
Statistiken för separationer är hög. För hög” skrev Jenny, som sökte 
stöd för att dra igång en organisation för närstående. 

Nummer 5
20-årig myndighet. Personalomsättningen och förtroendearbets- 
tiden är de viktigaste fackliga frågorna på Ekobrottsmyndigheten, där 
poliserna jagar pengarna och hjärnorna bakom den mest avancerade 
ekonomiska brottsligheten.

Nummer 6
”Ett moment 22”. Det finns polisassistenter som jobbat i ett 
decennium eller mer – utan möjlighet att stiga i graderna. Sam-
tidigt krävs ofta att man är minst inspektör för att komma på tal 
för chefsjobb.

Instagram

I februari 2018 drog Polistidningen igång ett Instagramkonto,  
@polistidningen, som vid årets slut hunnit få över 1800 följare.  
7 september puffade vi för vårt reportage om poliser på Instagram.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltnings- 
berättelse

Polisförbundets
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Polisförbundet får härmed lämna sin 
redogörelse för föreningens utveckling under räken-
skapsåret 2018-01-01–2018-12-31. Om inte annat särskilt 
anges, redovisas alla belopp i hela kronor (SEK). 

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  
69 769 tkr (72 647 tkr) och kostnaden för den fackliga 
verksamheten var 90 280 tkr (75 006 tkr). Resultatet 
av den fackliga verksamheten uppgick till -20 512 tkr 
(-2 359 tkr). Räkenskapsårets negativa resultat för den 
fackliga verksamheten beror på att Polisförbundet 
har genomfört stora investeringar i ny webb, 
startat en kulturutveckling och anpassat/utvecklat 

nya medlemssystemet enligt gällande GDPR-krav. 
Konsultkostnader som uppstod i samband med dessa 
investeringar har behövt kostnadsföras.

Resultatet av finansförvaltningen uppgick till 2 439 tkr 
(1 729 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 
underskott i den löpande fackliga verksamheten. 
Skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde på 
förbundets finansiella tillgångar exklusive bostadsrätter 
och lägenheter uppgår till 10 902 tkr (16 112 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 till och med 31 mars 2018, därefter 
65 kr. Totalt har 66 716 tkr (66 147 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 37 (41) förbundsstyrelsemöten 
hållits varav 25 (33) telefonsammanträden. Ett utlyst 
telefonsammanträde 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.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Svenska Polisförbundet 802002-6780

MEDLEMMAR 2018 2017

Aktiva medlemmar 19 324 18 799

Studerandemedlemmar 1 603 1 733

Passiva medlemmar 2 949 2 868

Totalt antal medlemmar 23 876 23 400

23 876
medlemmar i slutet av 2018
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Främjandet av ändamålen

Medlemsförsäkringen
Förbundet har tecknat en kollektiv olycksfalls- och sjukförsäkring för medlemmarna hos Förenade 
Liv till och med 31 mars 2018 därefter är försäkringsgivaren Euro Accident.

Totalt har 12 847 tkr (12 056 tkr) inbetalats rörande försäkringspremier, vilket har redovisats till  
Förenade Liv och Euro Accident.

Arbetslöshetsersättning
Under året har 138 tkr (233 tkr) utbetalats i ersättning till arbetslösa medlemmar.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Ändamåls- 
bestämt

Balans- 
resultat

Årets
resultat

Summa

Eget kapital vid årets ingång 57 135 557 39 665 431 96 800 988

Resultat 2018 -19 058 208 -19 058 208

Av styrelsen beslutad resultatdisposition:

Balanseras i ny räkning -19 058 208 19 058 208

Omräkning reservfond -333 939 333 939

Avsatt till konfliktfond 2 005 750 -2 005 750

Avsatt till fond för arbetslöshetsförsäkring 793 824 -793 824

Eget kapital vid årets utgång 59 601 192 18 141 588 0 77 742 780

FLERÅRSÖVERSIKT 2018 2017 2016 2015

Intäkter 69 769 72 647 70 426 67 318

Balansomslutning 90 580 108 721 107 675 106 558

Soliditet % 88 91 94 88

Årets resultat -19 058 -1 365 6 955 12

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FINANSIELL ÖVERSIKT

Finansiell översikt

Ekonomi
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Resultaträkning1

FACKLIGA VERKSAMHETENS INTÄKTER NOT 2018-12-31 2017-12-31

Medlemsavgifter 66 716 051 66 146 921

Övriga intäkter 2 3 052 679 6 500 332

Summa intäkter 69 768 730 72 647 253

FACKLIGA VERKSAMHETENS KOSTNADER 3

Övriga externa kostnader -53 612 168 -41 799 538

Personalkostnader 4, 5 -34 002 403 -30 522 539

Avgifter till andra organisationer 6 -2 339 654 -2 412 077

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar

7, 8, 9, 10 -219 941 -271 791

Övriga kostnader -106 271 –

Summa kostnader -90 280 437 -75 005 945

Fackliga verksamhetens resultat -20 511 707 -2 358 692

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Resultat från övriga företag med ägarintresse 11 6 002 7 202

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar

12 2 434 579 1 722 298

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter – 48

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 485 -485

Summa finansiella intäkter och kostnader 2 439 096 1 729 063

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -18 072 611 -629 629

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Förändring av periodiseringsfond 40 000 800 000

40 000 800 000

Resultat före skatt -18 032 611 170 371

SKATTER

Skatt på årets resultat -1 025 597 -1 535 349

ÅRETS RESULTAT -19 058 208 -1 364 978

FINANSIELL ÖVERSIKT
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TILLGÅNGAR NOT 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7, 8, 9, 13 376 738 543 872

Summa materiella anläggningstillgångar 376 738 543 872

Finansiella anläggningstillgångar

Bostadsrätter  och andelslägenheter 10 11 352 680 11 399 082

Aktier och andelar i aktiefonder 14 38 008 478 40 101 451

Andelar i företag med ägarintresse 15 658 951 439 301

Obligationer och andra räntebärande papper 16 17 720 018 13 279 639

Summa finansiella anläggningstillgångar 67 740 127 65 219 473

Summa anläggningstillgångar 68 116 865 65 763 345

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Handelsvaror – 188 988

Summa varulager m.m. – 188 988

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 414 385 348 732

Medlemsfordringar 144 877 7 523 511

Övriga fordringar 547 772 739

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 7 626 225 2 468 123

Summa kortfristiga fordringar 8 186 034 11 113 105

Kassa och bank

Kassa och bank 14 276 795 31 656 007

Summa kassa och bank 14 276 795 31 656 007

Summa omsättningstillgångar 22 462 829 42 958 100

SUMMA TILLGÅNGAR 90 579 694 108 721 445
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EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 59 601 192 57 135 557

Balanserat resultat 18 141 588 39 665 431

Summa eget kapital 77 742 780 96 800 988

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder 18 2 490 000 2 530 000

Summa obeskattade reserver 2 490 000 2 530 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 400 300 5 066 651

Skatteskulder 319 315 445 587

Övriga skulder 2 082 046 1 304 374

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 3 545 253 2 573 845

Summa kortfristiga skulder 10 346 914 9 390 457

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 90 579 694 108 721 445
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Not 1: Redovisningsprinciper
Valt regelverk
Årsredovisningen upprättas i enlighet med BFNAR 
2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning.

Redovisningsprinciperna är oförändrade mot före-
gående år.

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 för- 
delarna kommer att tillgodogöras föreningen och in-
täkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Medlemsavgift redovisas den tidsperiod som av- 
giften avser.

Leasing
Förbundet redovisar samtliga finansiella leasing- 
avtal enligt reglerna för operationella leasingavtal. 
Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs linjärt 
över leasingperioden.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska be-
talas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/ford-
ringar värderas till vad som enligt förbundets bedöm-
ning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. 

Bedömningen görs enligt de skatteregler och skatte-
satser 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.

Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt 
förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1. Det innebär att 
i de fall en pensionspremie betalas så kostnadsförs 
den 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 för-
bättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig 
nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär av-
skrivningsmetod används för samtliga typer av mate-
riella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

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 värde- 
nedgången är bestående.

Varulager
Varulagret består av presentartiklar. Varulagret har 
värderats till det lägsta av anskaffnings- och netto- 
försäljningsvärdet.

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 förbundets 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

FINANSIELL ÖVERSIKT
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Övriga noter

FINANSIELL ÖVERSIKT

NOT 2: ÖVRIGA INTÄKTER 2018 2017

Annonser 1 369 965 1 407 029

Prenumerationer 220 6 160

Ersättning för försäkringsadministration 1 207 742 4 791 964

Hyresintäkter 64 278 84 252

Övrigt 410 474 210 927

Summa 3 052 679 6 500 332

NOT 3: FACKLIGA VERKSAMHETENS KOSTNADER, FUNKTIONSINDELAT 2018 2017

Parlamentarism 12 616 634 9 237 404

Facklig utbildning 5 608 814 5 031 211

Kommunikation 19 030 337 9 891 821

Polistidningen 5 513 527 5 071 628

Ombudsmän 18 426 156 15 450 891

Administration 27 135 841 25 943 934

Regionernas verksamhetsbidrag och medlemsförmåner 1 949 128 4 379 056

Summa 90 280 437 75 005 945

Noten redovisar Polisförbundets kostnader enligt de funktioner verksamheten är organiserad i.

NOT 4: PERSONALKOSTNADER 2018 2017

Medelantalet anställda

Kvinnor 20 19

Män 8 9

Summa 28 28

Löner, ersättningar och sociala kostnader 2018 2018 2017 2017

Löner och 
 ersättningar

Pensions- 
kostnader

Löner och 
ersättningar

Pensions- 
kostnader

Styrelse och kanslichef -3 528 428 -831 774 -3 395 327 -778 903

Övriga anställda -17 857 467 -3 571 543 -16 078 551 -3 285 193

Summa -21 385 895 -4 403 317 -19 473 878 -4 064 096

Sociala kostnader -7 991 918 -7 177 610

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.
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NOT 5: KÖNSFÖRDELNING I FÖRBUNDSSTYRELSEN 2018 2017

Styrelseledamöter

Kvinnor 4 4

Män 7 7

Summa 11 11

Kansliledning

Kvinnor 2 2

Män 2 2

Summa 4 4

NOT 6: AVGIFTER TILL ANDRA ORGANISATIONER 2018 2017

TCO 1 821 757 1 895 123

Nordiska Polisförbundet 187 710 191 130

Eurocop 248 357 244 571

TAM-arkiv 81 830 81 252

Summa 2 339 654 2 412 076

NOT 7: INVENTARIER FS-LÄGENHETER 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 179 026 1 107 176

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp – 71 850

Försäljningar/utrangeringar -489 535 –

Utgående anskaffningsvärden 689 491 1 179 026

 

Ingående avskrivningar -1 120 349 -1 107 176

Förändringar av avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar 489 853 –

Årets avskrivningar -14 687 -13 173

Utgående avskrivningar -645 183 -1 120 349

 

Utgående redovisat värde 44 308 58 677

NOT 8: INVENTARIER 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 848 527 6 631 929

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp 44 225 216 598

Försäljningar/utrangeringar -5 311 180 –

Utgående anskaffningsvärden 1 581 572 6 848 527

 

Ingående avskrivningar -6 488 957 -6 436 361

Förändringar av avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar 5 311 126 –

Årets avskrivningar -91 001 -52 596

Utgående avskrivningar -1 268 832 -6 488 957

Förändringar av nedskrivningar

Försäljningar/utrangeringar -106 217 –

Utgående nedskrivningar -106 217 –

 

Utgående redovisat värde 206 523 359 570

FINANSIELL ÖVERSIKT
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NOT 9: DATAUTRUSTNING 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 706 683 3 580 569

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp 68 451 126 114

Försäljningar/utrangeringar -3 309 505 –

Utgående anskaffningsvärden 465 629 3 706 683

 

Ingående avskrivningar -3 581 059 -3 421 439

Förändringar av avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar 3 309 505 –

Årets avskrivningar -68 168 -159 620

Utgående avskrivningar -339 722 -3 581 059

 

Utgående redovisat värde 125 907 125 624

NOT 10: BOSTADSRÄTTER OCH ANDELSLÄGENHETER 2018-12-31 2017-12-31

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 -533 274 -486 872

Årets avskrivningar -46 402 -46 402

Utgående ackumulerade avskrivningar -579 676 -533 274

 

Utgående planenligt restvärde 11 352 680 11 399 082

Förbundet innehar ett antal bostadsrätter/andelslägenheter med syfte att styrelseledamöterna ska ha en bostad vid 
förrättningar. En försiktig värdering av bostadsrätterna och andelslägenheterna på 86 000 (90 971) kr/kvm ger ett 
totalt värde på 39 388 000 (41 666 000) kr.

NOT 11: RESULTAT FRÅN ÖVRIGA FÖRETAG MED ÄGARINTRESSE 2018 2017

Utdelning Bergendal Meetings Ek förening 6 002 7 202

Summa 6 002 7 202

NOT 12: RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM 
ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2018 2017

Realisationsresultat av aktier och andelar i aktiefonder 2 310 592 1 290 164

Realisationsresultat av obligationer och andra räntebärande 123 988 200 781

Realisationsresultat av hedgefonder – 231 353

Summa 2 434 580 1 722 298

FINANSIELL ÖVERSIKT
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NOT 13: INSTALLATIONER 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 690 623 1 690 623

Försäljningar/utrangeringar -400 546 –

Utgående anskaffningsvärden 1 290 077 1 690 623

 

Ingående avskrivningar -1 690 623 -1 690 623

Försäljningar/utrangeringar 400 546 –

Utgående avskrivningar -1 290 077 -1 690 623

 

Utgående redovisat värde 0 0

NOT 14: AKTIER OCH ANDELAR I AKTIEFONDER 2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans, redovisat värde 40 101 451 42 710 616

Köp 5 418 189 3 246 225

Försäljning -7 511 162 -5 855 390

Summa 38 008 478 40 101 451

Marknadsvärde 48 949 300 55 896 989

NOT 15: ANDELAR I FÖRETAG MED ÄGARINTRESSE

Namn Kapitalandel % Röstandel % Antal andelar Bokfört värde

Futurion 1,50 1,50 15,00 658 950,00

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 2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans, redovisat värde 13 279 639 8 948 176

Köp 9 042 374 8 293 928

Försäljningar -4 601 995 -3 962 465

Summa 17 720 018 13 279 639

Marknadsvärde  17 680 786 13 596 413

FINANSIELL ÖVERSIKT
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NOT 17: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyror 1 440 589 1 391 690

Övriga förutbetalda kostnader 1 213 961 1 076 433

Upplupna medlemsavgifter 4 971 675 –

Summa 7 626 225 2 468 123

NOT 18: PERIODISERINGSFONDER 2018-12-31 2017-12-31

Specifikation av periodiseringsfonder

Beskattningsår 2012 – 40 000

Beskattningsår 2013 200 000 200 000

Beskattningsår 2014 1 500 000 1 500 000

Beskattningsår 2015 790 000 790 000

Redovisat värde 2 490 000 2 530 000

NOT 19: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2018-12-31 2017-12-31

Upplupen semesterskuld inkl sociala avgifter 2 990 856 2 403 044

Övriga upplupna kostnader 554 397 170 801

Summa 3 545 253 2 573 845

NOT 20: EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2018 2017

Nordiska Polisförbundet 6 493 000 6 091 000

Summa 6 493 000 6 091 000

Ansvarsförbindelse för Nordiska polisförbundet uppgår till 336 SEK (240 DKK) per fullbetalande medlem per 31 december.

FINANSIELL ÖVERSIKT
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REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Polis-
förbundet för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 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 Det registrerade revisionsbolagets 
ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag 
har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2017 har utförts 
av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse 

daterad den 25 april 2018 med omodifierade uttalanden 
i Rapport om årsredovisningen.

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

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

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av  
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att 

en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra  
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en  
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga ute-
lämnanden, felaktig information eller åsido- 
sättande av intern kontroll.

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

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upp- 
rättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slut-
sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om förbundets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra 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 vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, där-
ibland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och  
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Till kongressen i Polisförbundet, org. nr 802002-6780
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• Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 

Den förtroendevalda revisorns 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 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar samt stadgar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Polis- 
förbundet för år 2018.

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 Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för- 
hållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 

Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort 
vårt 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. 

Revisorns 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 avseende företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed 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 det registrerade revisionsbolaget pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av  
räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på det registrerade  

revisionsbolagets professionella bedömning och  
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen 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, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet.

 
Stockholm den 11 april 2019

KPMG AB 

 
 
Fredrik Sjölander, Auktoriserad revisor

 

Peter Sätre, Förtroendevald revisor  

Pär Bengtsson, Förtroendevald revisor
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Lena Nitz,  
Ordförande

Tomas Stjernfeldt,  
Förste vice ordförande

Anna Nellberg Dennis,  
Andre vice ordförande

Anna Ramsten Christian Bjerne Mats Hjelmgren

Mats Lundberg Mikael Sjöstedt Patrik Danielsson

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

Förbundsstyrelsen 
Stockholm den 3 april 2019


