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Ett modernt och  
attraktivt yrkesförbund.  
Yrkesutveckling – för en  
respekterad poliskår i framkant. 
Villkor – för att yrket  
ska bli det drömjobb det är.

Tre områden i fokus 2019:

Alltid i fokus:
Bättre arbetsmiljö för Sveriges poliser.
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”Med våra medlemmar 
blir vi en kraft omöjlig 
att inte lyssna på”
Lena Nitz, Polisförbundets ordförande
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Kedjan av engagemang  
är Polisförbundet
Vi trodde på framgång och vi nådde framgång. 2019 blev 
året då vi fick den sista pusselbiten på plats, de sista viktiga 
procenten som innebar att vi nådde avtalsperiodens mål om 
15 procent i löneökningar på tre år. Det blev ett kvitto på  
att Polisförbundets uthållighet i såväl förhandlingar som i 
opinionsbildning och politikerkontakter burit frukt, vilket 
gav ny kraft framåt i det fortsatta arbetet.

Fler poliser i fortsatt fokus
Engagemanget för våra frågor, för våra medlemmar och för hela 
Sveriges poliskår var fortsatt starkt under året. På Polisens dag – 
den andra i Polisförbundets regi – ställde sig såväl allmänhet 
som politiker öppet bakom oss och visade sitt stöd för det 
otroligt betydelsefulla arbete Sveriges poliser utför, varje dag, 
dygnet runt, året om. Genomslaget i traditionella medier blev 
massivt och mycket av det mediala fokuset kom att hamna 
på polisbristen, vilket gav Polisförbundets representanter stort 
utrymme att lyfta vikten av fortsatta löneökningar som ligger 
högre än det riktvärde som det så kallade märket innebär. 

Polislöner ett allmänintresse
Hösten präglades i mångt och mycket av uppmärksamheten 
kring den grova brottsligheten, vilket även det innebar ett 
stort fokus på polisfrågor. Medan de politiska förslagen på 
åtgärder haglade påminde vi om att ingen annan enskild 

åtgärd kan göra samma stora skillnad som fler poliser. Och 
nu var det inte bara vi som drev på för att yrket behöver göras 
attraktivare genom högre löner och bättre villkor. Både från 
politiker och ledarskribenter upprepades gång på gång samma 
budskap. Det blev tydligare än någonsin att det som tidigare 
uppfattats som ett särintresse nu med självklarhet ses som ett 
allmänintresse, att vi alla kämpar för ett tryggare samhälle. 

Framgångar gentemot politiken
Mitt i allt släppte vi en ny hot och våld-rapport som visade att 
våra kollegors utsatthet ökat sedan undersökningen 2017. Det 
mediala intresset blev enormt. Åter igen fick vi bekräftat att 
intresset för poliskårens villkor växt liksom förståelsen för att vi 
måste bli fler för att klara såväl säkerheten som rättssäkerheten. 

En fråga där rörelserna var stillsammare och framgångarna 
blygsammare var utbildningsfrågan. Men även här rörde det 
sig i rätt riktning när vi fick tidigare starkt kritiska politiker 
att erkänna att de inte längre var kategoriskt emot en termins 
förlängning av polisutbildningen. Rösterna för en förkortad 
utbildning hade dessutom tystnat. Det kändes som att vi 
närmade oss målet för kongressbeslutet från 2004: att göra 
om polisutbildningen till en högskoleutbildning. 

När det gällde vårt förslag om att tillsätta en polisberedning för 
ett mer långsiktigt politiskt beslutsfattande i polisfrågorna, och 
i frågor kopplade till rättsväsendet i stort, var framgången mer 
glasklar. Det var bara namnet som ändrats när regeringen, med 

stöd från sina samarbetspartier, gick fram med att man ville 
tillsätta en trygghetsberedning.

Viktigaste arbetet bakom scenen  
Det viktigaste av allt har jag sparat till sist och det är påminn- 
elsen om att det mest betydelsefulla arbete som utförts i 
Polisförbundets regi har skett bortom rampljuset, bakom 
scenen. Jag tänker på all den tid som kanslianställda, fackligt 
förtroendevalda och skyddsombud lagt på att hjälpa såväl 
enskilda medlemmar som på allt arbete som lagts ner på att 
förbättra villkoren och arbetsmiljön för landets poliser. Det 
är den här kedjan av engagemang och arbetstimmar i olika 
uppgifter och på olika nivåer i organisationen som ger oss vår 
styrka. När vi sedan också krokar arm med våra medlemmar, 
då blir vi en kraft omöjlig att inte förhålla sig till och lyssna 
på. Då blir vi som starkast. Tillsammans driver vi på för en 
bättre arbetsvardag, ett tryggare samhälle och en poliskår i 
framkant. Tillsammans är vi Polisförbundet. 

Ordföranden har ordet Lena Nitz, Polisförbundets ordförande

Lena Nitz, Polisförbundets ordförande
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2019 i siffror

93% 887

1 500 72

6 430 391 000

3 685 5 

av alla yrkesverksamma poliser i Polismyndigheten 
var medlemmar. Inom Säkerhetspolisen var anslut-
ningsgraden lägre: 88 procent. Bland de blivande 
poliserna var 98 procent medlemmar under  
aspiranten.

poliser hade väntat i mer än ett år på skadestånd  
de tilldömts efter att ha utsatts för brott i tjänsten. 
Vi ställde frågan i ett nyhetsbrev då vi vill  
förändra systemet.

inslag i media ger ett genomsnitt på fyra artiklar, 
TV-inslag och radionyheter per dag i agenda- 
sättande medier där Polisförbundet stod i fokus 
eller omnämndes.

poliser beviljades rättshjälp genom Polisförbundet. 
Det är ett stöd som kan ges till poliser som miss-
tänks för brott i tjänsten.

nya följare på Facebook är nästan en  
dubblering under året. Många inlägg skapade  
stort engagemang.

kronor i stipendier fördelades på 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. 

munkar bjöd vi poliserna på under Polisens dag, 
som Polisförbundet instiftat för att uppmärksamma 
polisernas viktiga arbete.

förtroendevalda utbildades i HBTQ-frågor och  
gick därefter tillsammans med oss i paraden på 
Stockholm Pride.
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Det här  
är Polisförbundet 
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Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund som organiserar  
Sveriges poliser. Vi jobbar för att poliskåren ska ha goda  
villkor och de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb 
för allas trygghet. Polisförbundet ingår i TCO och har om-
kring 21 400 medlemmar som arbetar eller studerar till yrket. 
Därtill står drygt 3 000 pensionärer kvar som medlemmar.

Vision
Vår vision tar sikte på att poliskåren ska vara respekterad 
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 lösningar, inte bara 
med kritik. Vi inspirerar våra medlemmar men också arbets-
givare och politiker att se möjligheter. 

Mål 
Vi finns till för våra medlemmar och vårt övergripande mål 
är därför att våra medlemmar ska vara nöjda med oss. Vår 
höga anslutningsgrad är en framgångsfaktor och målet för vår 
medlemsrekrytering är att rekrytera en ännu större andel av 
de nya poliserna. 

Vi är poliser för poliser
Över 1 600 förtroendevalda poliser och 30 anställda arbetar 
med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna. Det gör 
vi bland annat genom medlemsservice, förhandlingar, admi- 
nistration, förvaltning, kommunikation, opinionsbildning 
och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer.

Exempel på vad vi gör
• Förhandlar för bättre lön och villkor.
• Erbjuder juridisk expertis.
• Arrangerar fackliga utbildningar.
• Delar ut stipendier och bidrag.
• Ger råd, stöd och vägledning på arbetsplatser.
• Påverkar politiker och arbetsgivare på olika nivåer för att 

förbättra förutsättningarna för Sveriges poliser.
• Erbjuder medlemsförmåner.
• Behandlar medlemmarnas personuppgifter på ett tryggt 

och säkert sätt.

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

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

Det här är Polisförbundet 
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För en bättre arbetsmiljö
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För en bättre arbetsmiljö

Leif fick hörapparat 
 – och 44 000 kronor
Leif, som är polis i Lund, fick sina hörselproblem erkända 
som en arbetsskada.

– Hade jag inte fått hjälp av Polisförbundet så hade jag aldrig 
klarat det, säger han. 

Efter flera år som trafikpolis, i en miljö där långtradare dånar 
förbi, märkte Leif att han börjat höra allt sämre. En buller- 
skada, konstaterade läkaren.

– Utöver det ständiga bullret längs vägarna har jag som 
många andra poliser varit ute på olika uppdrag där det  
förekommer ljud på hög volym. Bland annat på konserter  
där jag varit placerad strax intill högtalarna.

”Jag hade aldrig  
haft råd att bekosta  
advokaten själv.”

Med den bakgrunden, och med läkarintyget ordnat, borde 
det inte vara några konstigheter att få ersättning för skadan, 

trodde Leif. Men Försäkringskassan ville inte godkänna 
bullerskadan som en arbetsskada.

Då vände sig Leif till sitt fackförbund för stöd. Polisförbundet 
tog hans ärende vidare till LO-TCO Rättsskydd och deras 
specialiserade jurister. Inte ens med advokaterna i ryggen  
var det gjort i en handvändning att få rätt mot Försäkrings- 
kassan, men till slut fick Leif sin bullerskada klassad som  
arbetsskada och han fick då även ett engångsbelopp på  
44 000 kronor från AFA Försäkring. 

– Allt detta tack vare att jag är med i Polisförbundet. Jag hade 
aldrig haft råd att bekosta advokaten själv.

Poliser toppar statistiken  
över juridisk hjälp 
Våra medlemmar utsätts för olika typer av risker i 
yrket. Därför är det viktigt att ha ett fackförbund i 
ryggen om olyckan är framme. Poliserna hör också 
till dem som får mest juridisk hjälp av den fackligt 
ägda juristbyrån LO-TCO Rättsskydd. Bland alla 
fackförbund inom TCO stod Polisförbundet för  
nästan en tredjedel av alla ärenden under 2019.
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Nya hörselskydd  
till poliser är på väg
Poliser har länge saknat aktiva hörselskydd som skyddar  
mot smällar och buller. Nu är sådana beställda. Vägen dit  
har varit lång och långtifrån spikrak.

– Det är en facklig framgång att våra medlemmar får de  
här bullerskydden som grundar sig i vår begäran om åtgärder, 
säger Patrik Danielsson, som är nationellt huvudskyddsombud 
för Polisförbundet.

Det var i slutet av 2015 som Polisförbundet kopplade in  
Arbetsmiljöverket för att minska risken för bullerskador.  
Under de fyra år som gått har återkommande inspektioner 
gjorts och Arbetsmiljöverket har ställt krav på flera åtgärder. 
Bland annat på bullermätningar som görs i verkliga situationer 
snarare än i övningsmiljö – annars skulle Polismyndigheten 
krävas på miljonbelopp. Men några av Arbetsmiljöverkets 
krav var för otydliga eller för långtgående, ansåg Polis- 
myndigheten och överklagade.

Samtidigt som rättsprocessen pågick under året, kunde ändå 
nya tester genomföras bland ingripandepoliser, hundförare, 
MC-förare och bland poliser som tjänstgjorde vid evenemang. 
Testerna gav stöd för Polisförbundets uppfattning att poliser 
i vissa funktioner ska ha tillgång till aktiva hörselskydd efter-
som de utsätts för skadligt buller. 

Hösten 2019 la Polismyndigheten en beställning på sådana 
hörselskydd, men upphandlingen kantades av konflikter 
mellan fack och arbetsgivare. Sedan myndigheten ändrat i 
kravspecifikationen, utan att stämma av med verksamheten, 
lämnade skyddsorganisationen samarbetet kring upphand-
lingen – och nekades därefter att ta del av testresultaten.  
Det ledde till att Polisförbundet påkallade en tvist.

”Det har varit en  
lång resa för att få de 
hörselskydd som poliser 
 behöver, men jobbet 
slutar inte här.” 

– Det har varit en lång resa för att få de hörselskydd som  
poliser behöver, men jobbet slutar inte här. Vi kommer att 
följa upp att hörselskydden fungerar som de ska och att 
arbetsgivaren fortsätter arbetet med att minska risken för 
bullerskador, säger Patrik Danielsson.

För en bättre arbetsmiljö

Fler anmälningar  
till Arbetsmiljöverket 
I början av 2019 inledde Arbetsmiljöverket en 
inspektion av Polismyndighetens systematiska 
arbetsmiljöarbete (SAM) och hot och våld. 
Det medförde att två tidigare anmälningar 
till Arbetsmiljöverket – om ensamarbete och 
utökade befogenheter för andra än poliser – 
kunde dras tillbaka och istället behandlas i det 
sammanhanget. Inspektionen om det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet lades senare ner efter att 
Polismyndigheten gjort en internrevision och 
rikspolischefen fattat beslut i linje med revision-
ens rekommendationer. 

När det gäller hot och våld har Arbetsmiljöverket 
utfärdat ett föreläggande med vissa krav 
som också är förknippade med ett vite om  
500 000 kronor.
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Nya instruktioner  
efter att fingertopp sköts av
En bättre arbetsmiljö för poliser är ett av våra viktigaste 
uppdrag. Ett exempel från året visar hur vår samverkan med 
arbetsgivaren kan fungera.

I slutet av 2018 skadades en polis så illa vid skytte att 
fingertoppen fick amputeras. Det var under en utbildning i 
förstärkningsvapnet MP5, som polisens långfinger råkade 
hamna framför mynningen.

Polisförbundets skyddsorganisation krävde åtgärder då det 
fanns en stor risk att flera poliser skulle drabbas om inget 
gjordes. Det framkom också att liknande händelser inträffat 
tidigare.

– Arbetsgivaren borde ha reagerat tidigare, men gjorde det 
inte förrän vi tog tag i detta. Men efter vår framställan inleddes 
ett mycket bra och strukturerat samarbete mellan arbets-
givaren och skyddsorganisationen för att förhindra liknande 
olyckor, säger Polisförbundets nationella huvudskyddsombud 
Patrik Danielsson.

Många av olyckorna hade skett efter att tillbehör som hand-
skydd och handlampa kopplats på vapnet på ett sätt som 
gjorde det svårare att hålla vapnet i ett säkert grepp. Därför 
krävde skyddsorganisationen en fullständig genomgång av 

konfigurationen. Det ledde till att en enhetlig konfiguration 
togs fram, tydliga instruktioner för hur vapnet ska sättas ihop 
och tydliga beskrivningar för hur vapnet ska monteras och 
handhas.

”Om man tillför något 
nytt till ett vapen så 
måste det riskbedömas 
innan man börjar  
använda det.”

– Om man tillför något nytt till ett vapen så måste det 
riskbedömas innan man börjar använda det. Skyddsorganisa-
tionen har en viktig funktion för att undvika olyckor och ju 
tidigare vi kommer in i processen desto större chans har vi att 
förhindra olyckor, säger Patrik Danielsson.

För en bättre arbetsmiljö
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I Polismyndighetens nuvarande IT-system för arbetsskador och tillbud (LISA) är det svårt att se trender och avvikelser där 
arbetsmiljöinsatser krävs. Under året inventerades behovet av ett nytt samlat IT-stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM). Bland annat genomomfördes en workshop med deltagare från flera regioner.

Polisförbundet har varit pådrivande i arbetet med ett nytt IT-system för att det ska bli lättare för medarbetare och framför allt 
chefer att få stöd i vad som behöver åtgärdas – allt för att förbättra arbetsmiljön för poliserna.

Lättare få överblick  
med nytt IT-system
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”En av de värsta  
händelserna i mitt liv”
Polisen Carl var i färd med att natta barnen när han hörde 
att någon krossade fönster på nedervåningen. Carl hade sina 
aningar om vem det kunde vara, eftersom han samma efter-
middag fått en påhälsning av en kriminell person som han 
haft att göra med i sitt arbete. 

– Som för att markera: ”jag vet var du bor”.

Inkräktaren försvann men det dröjde bara några timmar 
innan han var tillbaka och då var han beväpnad. 

– För mig var det en av de värsta händelserna som jag har 
varit med om i mitt liv. Det går inte på något sätt att jämföra 
med att möta personer ute i tjänst, när man är beväpnad, 
uniformerad och har en kollega med sig.

Idag arbetar Carl som jourhavande förundersökningsledare – 
en roll som inte är lika exponerad. Sedan i våras är han även 
engagerad som skyddsombud på sin nya arbetsplats i Örebro. 
Därigenom kan han stötta kollegor som behöver hjälp i olika 
situationer, precis som han själv fick hjälp av Polisförbundet 
med det rättsliga efterspelet när han blev utsatt.

Carl är en av de många medlemmar som beviljats Polis- 
förbundets rättshjälp genom åren. Efter att han hotats i sitt 
hem, och tingsrätten nekat honom ett målsägandebiträde, 
betalade Polisförbundet Carls advokatkostnader.

Så vill Polisförbundet  
minska riskerna
Under året blev det möjligt att ta bort personnummer och 
förnamn från det vanliga tjänstekortet. Men fler åtgärder 
behövs för att minska risken att kriminella söker upp poliser  
i den privata sfären.

– Trots att det skett en förändring under året är det inte den 
framgång vi hade hoppats på. Polisförbundet vill att samtliga 
poliser i yttre tjänst får särskilda tjänstekort där enbart ett 
specifikt personligt nummer framgår. Det behövs fler åtgär-
der för att poliser i yttre tjänst ska känna sig trygga och  
inte lika exponerade, säger ombudsman Charlotte Nichols,  
en av Polisförbundets representanter i Polismyndighetens 
projekt Medarbetarskydd.

Ytterligare förslag 
Polisförbundet vill att samtliga poliser i yttre tjänst tilldelas 
särskilda tjänstekort där både personnummer och namn  
ersätts av ett individuellt specifikt nummer. Ett sådant nummer 
ska också ersätta polisens namn vid avrapportering i olika 
dokument som blir offentliga vid rättegång. Det behöver även 
bli lättare att spärra polisers uppgifter från att bli sökbara i 
kommersiella nätbaserade tjänster.

Skadestånd ska betalas ut 
Poliser som utsatts för hot och våld ska naturligtvis också få 
de skadestånd de tilldömts. Många poliser får dock aldrig 
pengarna, visade en enkät som Polisförbundet gjorde under 
året. Systemet borde därför ändas. Vi anser att ansvaret för 
att få in pengarna ska ligga på arbetsgivaren, inte på den 
drabbade polisen.

För en bättre arbetsmiljö

Varannan polis  
utsätts för hot och våld
Polisers utsatthet har ökat, särskilt i ingripande-
verksamheten, visade en rapport från Polis- 
förbundets i oktober 2019.  
Varannan polis uppgav att de utsatts för någon 
form av hot eller våld. Närmare tre av fyra ansåg 
att skyddet av deras ID-uppgifter är otillräckligt.
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För första gången har polisers arbetsmiljö viktats högt i upphandlingen av nya polisbilar. Under två dagar ska drygt 100 fullt 
utrustade poliser från yttre tjänst testa de modeller som är aktuella i upphandlingen. Här syns en äldre modell.

Facklig framgång på fyra hjul
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Villkor – för att yrket ska bli det drömjobb det är
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Vi når målet  
– 15 procent på tre år till poliserna
Med lönerevisionen 2019 stod det klart att vi når vårt mål om 
att höja polislönerna med 15 procent på tre år. Sveriges poliser 
har fått löneökningar långt över märket för arbetsmarknaden 
som är 6,5 procent för treårsperioden. En överenskommelse 
med Polismyndigheten i mars gav 5,7 procent till löne-
höjningar från den 1 oktober 2019. Tillsammans med förra 
revisionen och andra ökningar, däribland det nya löne- 
systemet för Karriär- och utvecklingsvägar (KUV) kommer 
lönerna att ha höjts med 15 procent från 1 oktober 2017  
till 1 oktober 2020.

Lönen förhandlas  
nära medarbetaren
De flesta poliser hann inte se resultatet av 2019 års löne- 
revision innan årets slut, eftersom den förhandlas i flera  
led då lönen ska sättas så nära medarbetaren som möjligt. 
Men det går redan att se i statistiken att de särskilda satsning-
arna på ett polislönelyft börjar ge utslag i förhållande  
till andra yrkesgrupper.

Lönegapet minskar
Politiska satsningar och det avtal som slutits mellan Polis-
förbundet och Polismyndigheten har medfört att lönegapet 

mellan poliser och övriga statligt anställda krympt. Löne- 
gapet minskade med 700 kronor 2018, visar statistikmyndig-
heten SCB:s siffror över medelgrundlöner. Trots att lönegapet 
minskat är det fortfarande en bra bit kvar, närmare bestämt  
3 600 kronor i månaden, innan polislönerna når genom- 
snittet för andra statliga yrkesgrupper. När statistiken för 
2019 presenteras väntas gapet minska ytterligare.

Även Säkerhetspolisen fick mer
Trots att Säkerhetspolisen inte fått del av de politiska 
satsningarna på polislöner, ökade lönerna även där mer än 
märket på arbetsmarknaden. Polisförbundets inriktning är att 
den lönesatsning på poliser som genomförs även ska ge mot-
svarande effekt för poliser som arbetar på Säkerhetspolisen.

Mer pengar i  
plånboken för instruktörer
Många poliser har andra ersättningar som ger betydande 
tillskott till grundlönen. Det gäller bland annat dem som 
instruerar och handleder de stora kullar av nya poliser som  
är på väg in i yrket. 

Exempelvis kan Polismyndighetens instruktörer och hand- 
ledare få 3 000 kronor extra i månaden genom en överens-
kommelse som slöts i slutet av 2018. 

Förlorad säkerhetsklassning inte 
skäl att säga upp polis
Att en polis förlorar sin säkerhetsklassning räcker inte  
för uppsägning, meddelade Arbetsdomstolen i augusti. 
Polisförbundet förlorade ändå målet då det fanns andra 
omständigheter som gjorde det rätt att säga upp polisen, men 
det var principiellt viktigt att få frågan om säkerhetsklassning 
prövad. Det kan nämligen få effekter för hur arbetsgivaren 
kan agera i andra fall. Bland annat finns ett exempel på en 
polis som inte klarade säkerhetsprövningen och som därefter 
varit avstängd i fyra år. 

Nya säkerhetsprövningar kommer att göras på alla poliser 
efter att en ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft i april 2019. 

Tvist om avstängda poliser 
Sedan 2017 har arbetsgivaren möjlighet att stänga av med- 
arbetare enligt det statliga Villkorsavtalet. Det kan bli aktuellt 
om medarbetaren misskött sig så grovt att anställningen 
äventyras genom uppsägning på grund av personliga skäl  
eller när det pågår en utredning. Men det händer också att 
avstängning används utan att det är motiverat. Under året 
drev Polisförbundet två sådana ärenden till tvist med Arbets-
givarverket med krav på skadestånd. Någon förhandlings- 
lösning har ännu inte träffats.

Villkor – för att yrket ska bli det drömjobb det är
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Villkor – för att yrket ska bli det drömjobb det är
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Villkor – för att yrket ska bli det drömjobb det är

Boel fick för låg lön som  
gruppchef – det ändrade vi på
När Boel blev gruppchef i Göteborg city reagerade hon på att 
hon hamnade bland de lägsta i lön, trots att hon har dubbel-
kompetens som både jurist och polis.

– Jag kände mig inte rätt värderad för min erfarenhet och 
mina utbildningar.

Hon vände sig då till sina fackliga företrädare, som såg över  
lönebilden och inledde en förhandling med arbetsgivaren. 

– De drev frågan åt mig och förhandlade fram en ny lön som 
jag var mycket nöjd med. Det kändes bra att någon annan 
sköter den biten åt en, så att jag kan ägna mig åt det som jag 
är på jobbet för, säger Boel.

Nytt lönesystem ska förenkla
Ännu bättre vore det naturligtvis om lönen blir 
rätt redan från början när någon blir chef eller 
byter till en annan funktion. Eller för den delen 
utvecklas i arbetet. Det är tanken bakom det nya 
lönesystemet för Karriär- och utvecklingsvägar 
(KUV) som växer fram för att höja polisers 
löner även utanför de vanliga revisionerna. 
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Yrkesutveckling 
– för en respekterad poliskår i framkant 
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Framgång med långsiktig politik
Kriminalpolitiken, och däribland våra frågor, har länge  
präglats av tvära kast och snabba utspel. Därför krävde vi  
en parlamentarisk beredning för ökad långsiktighet – och  
fick gehör. På ett drygt halvår har Polisförbundets förslag om 
en parlamentarisk beredning vandrat från vår önskelista till 
regeringens åtgärdslista. Förslaget som vi lanserade som en 
Polisberedning har presenterats av regeringen som en Trygg-
hetsberedning, men syftet är detsamma. I september 2019 
meddelade regeringen, som en del i åtgärderna för att stävja 
gängkriminaliteten, sin avsikt att tillsätta en parlamentarisk 
beredning för det brottsbekämpande och trygghetsskapande 
arbetet. 

Därför behövs en beredning
Avsaknaden av helhetssyn och långsiktiga strategier har 
starkt bidragit till dagens polisbrist. Polisen kan bli bättre på 
att förebygga, utreda och bekämpa brott om Sverige får en 
blocköverskridande rättspolitik som bygger på välgrundade 
beslut och långsiktighet i beslutsfattandet.

Stort intresse för  
polisyrket bland unga
Nästan varannan svensk mellan 18 och 30 år kan tänka sig 
att bli polis – om bara villkoren är de rätta. I vår undersök-
ning, som genomfördes av Novus inför Polisens dag, uppgav 
nästan var fjärde ung vuxen att de absolut har övervägt att bli 

polis. Ännu fler, nästan varannan, uppgav också att de hade 
övervägt att bli polis om arbetsvillkoren var de rätta. Det var 
framförallt högre lön och mer resurser till polisen som var 
avgörande. 

Förlängd utbildning mer attraktiv
Undersökningen gav också argument för att utbildningen  
behöver göras om så att den lever upp till de ungas utbildnings-
krav. Åtta av tio uppgav att det är viktigt att en utbildning 
leder till en akademisk examen. Det gör inte polisutbildningen 
på alla utbildningsorter, trots att den ges på högskolor och 
universitet och pågår i 2,5 år. Med dagens utformning 
riskerar polisutbildningen att väljas bort av många som hade 
kunnat fylla de platser som står tomma på polisutbildningen.

Uppgraderad polisutbildning  
på agendan
I november bjöd vi in landets polisutbildningar för samtal om 
hur polisyrket kan stärkas genom en uppgraderad polisutbild-
ning och större satsningar på polisforskning. 

Detta gjordes för att vi tillsammans med polisutbildningarna 
ska få ansvariga politiker att förstå vikten av att fatta beslut 
i en fråga vi arbetat för länge. Även två statliga utredningar 
(2008 och 2016) har kommit fram till att polisutbildningen 
bör förlängas med en termin och leda till en yrkesexamen. 
Trots det har inga politiska beslut fattats för att förändra 
utbildningen i den riktningen.

Polisförbundet vill gärna att politiska beslut fattas inom  
denna mandatperiod så att en uppgraderad polisutbildning 
kan bli möjlig från 2024.

Stärkt skydd för poliser  
som angrips i tjänsten

Under året infördes ett nytt brott som tar sikte på personer 
som kastar sten mot poliser, skär sönder bildäck på utryck-
ningsfordon eller hindrar blåljuspersonal på andra sätt. 

Det nya brottet blåljussabotage är en tydlig markering från 
samhällets sida att angrepp mot poliser inte accepteras. Nästa 
naturliga steg vore att också se över de brottsutsatta polisernas 
skadestånd, anser Polisförbundet.

Kränkningsersättning
Under flera år har Polisförbundet påtalat för politiker att 
lagen behöver ändras då poliser har svårt att få ut kränk-
ningsersättning. I december 2019 tillsatte regeringen en ny 
utredning i frågan. 

Polisförbundet har också drivit ett antal mål i domstol för  
att poliser som utsätts för brott ska få rätt ersättning. Syftet  
är både att hjälpa de enskilda poliserna men också att skapa 
ny praxis. Under 2019 drev Polisförbundet ett sådant mål i  
Högsta domstolen (HD), men HD valde tyvärr att inte ta 
upp målet till prövning.

Yrkesutveckling 
– för en respekterad poliskår i framkant 
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Topp-tio  
nyhetshändelser 2019
Polisförbundet har en hög medienärvaro för att driva frågor som gynnar medlemmarna. Sex av de tio  
största nyheterna under året där Polisförbundet syntes var ett resultat av våra egna initiativ.
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Topp-tio nyhetshändelser 2019

T O P P -T I O  N Y H E T S H Ä N D E L S E R  2 0 19
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Ett modernt och  
attraktivt yrkesförbund 
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Ett modernt och attraktivt yrkesförbund 

Polisförbundet ska vara ett modernt och attraktivt 
yrkesförbund som engagerar medlemmarna och som 
är det självklara valet för poliser. Vi utvecklar både 
verksamhet och kultur för att nå framgång. 

Kongressen 2018 antog en ny varumärkesplattform, det vill 
säga ett strategiskt styrdokument med vår vision, våra kärn-
värden, våra varumärkeslöften och vår positionering. Utifrån 
den har vi under året tagit fram en ny grafisk profil. För att 
nå vår vision och leva upp till våra varumärkeslöften, måste vi 
också arbeta med vår kultur och hur vi är emot varandra. 

Kulturutveckling
Runtom i landet har regionala, och på sina ställen även  
lokala, fackliga styrelser arbetat med att identifiera vår interna 
kultur och särskilt de delar som hjälper – eller stjälper – oss i 
vår strävan att nå våra mål i varumärkesplattformen. 

– En stor del av organisationen har gjort handlingsplaner 
under året för att förstärka de delar av vår kultur som man 
tycker är bra och även funderat över hur man ska komma 
tillrätta med de delar som är mindre bra. Det är ett arbete 
som kommer att följas upp. Att ändra en organisationskultur 
tar tid och kräver att man håller i, säger kommunikationschef 
Jenny Engdahl Westbratt.

Medlemsrekrytering
Under hösten träffade vi också regionerna för att stärka vår 
medlemsrekrytering, som främst tar sikte på polisstudenter. 
Polisförbundet har en lång tradition av att möta studenter, 
först på högskolorna och sedan på regionerna när de blir 
aspiranter. De senaste åren har vi utökat vår kommunikation 
i samband med antagningen och våra styrelser på skolorna 
möter de nya studenterna redan första dagen. Satsningarna 
har gett goda resultat. Bland aspiranterna var 98 procent 
medlemmar i slutet av året. 

Digitalisering för medlemmarna
Under året infördes nya funktioner på den inloggade delen 
av vår webbplats. Vi genomförde också en informationsinsats 
för att få över medlemmarna till autogiro i samband med att 
möjligheten till löneavdrag upphörde. Responsen var god. 
Endast 34 procent fick en traditionell faktura vid det följande 
årsskiftet och då inräknas även de som fick den till sin digitala 
brevlåda eller betalar sällan (student eller pensionär).
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Ett modernt och attraktivt yrkesförbund 

Ny logga lyfter fram eklöven

Hösten 2019 bytte Polisförbundet logotyp och grafisk profil 
för att förstärka och förtydliga vilka vi är och vilka vi  
arbetar för.

I den nya loggan är eklöven mer framträdande än tidigare. 
Eklöv återkommer i många polisiära sammanhang, bland  
annat i uniformernas axelklaffar och i Polisens heraldiska 
vapen. Eklöv symboliserar styrka, mod och tradition. Det 
tyckte vi var något som väl representerar både våra medlem-
mar och Polisförbundet som organisation.

Sedan starten 1903 har Polisförbundet också använt den  
blågula yin-yang-symbolen som representerar balans mellan 
motsatserna, något som kan sägas ligga i det polisiära uppdraget 
liksom i det fackliga uppdraget. I den nya loggan lever den 
symboliken vidare genom eklövens formation.

”Eklöv symboliserar styrka, 
  mod och tradition.”

Att det var dags att byta logga efter 20 år, beror bland annat 
på att många utomstående som tillfrågats tyckte att den 
gamla loggan var förvillande lik ett simborgarmärke. Det har 
också hänt mycket i medielandskapet under de senaste 20 
åren med nya digitala kanaler som kräver andra egenskaper av 
en grafisk profil. Därför behövdes en ny logga som passar för 
ett modernt och professionellt yrkesförbund.

Den nya loggan arbetades fram tillsammans med en  
referensgrupp av fackligt aktiva poliser och vid flera tillfällen 
har även medlemmar fått säga sitt genom enkätfrågor och  
vid fokusgrupper.
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Organisation
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Organisation

 
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 
genomförs vartannat år. 

Förbundsstyrelsen 
Mellan kongresser är förbundsstyrelsen Polisförbundets  
högsta beslutande organ.

Förbundsregioner
Polisförbundets verksamhet organiseras i förbundsregioner 
och studerandeförbundsregioner, 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 Polis-
förbundets stadgar. Till höger redovisas Polisförbundets  
organisation i relation till Polisens organisation.

Förbundsstyrelsen

Förbundsområden

Personalombud

 1

 2

 3

4

5

6

Förbundsregioner 

Lokalförbundsområden

Medlemmar

(studerandeförbundsregioner)

Regioner 

Lokalpolisområden

Medarbetare

Polismyndigheten

Polisområden

–

Säkerhetspolisen
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Glimtar ur  
Polistidningen



Nummer 1
5 000 tappar sugen. Var tredje som sökte till polisutbild- 
ningen tog sig inte genom det webbaserade frågeformuläret. 
Polistidningen satte en reporter framför datorn för att regist-
rera sig som sökande och förstå varför så många tappar sugen.

Nummer 2
Litet bett med stora följder. Kollegan tog bort den lilla fäs- 
tingen på Lasse Andersson. Han tänkte inte mer på det. Sen 
kom symtomen på TBE. Vi berättar hur illa det kan gå och 
hur man bäst skyddar sig mot det lilla spindeldjuret som lurar 
i terrängen.

Nummer 3
Blod, svett och 300 kilo. I maj var det polis-SM i styrkelyft 
och vi tog rygg på polisstudenten Jenny Bohlin. Hon är en 
erfaren lyftare, men ny inom polisidrotten. 15 herrar och 3 
damer deltog totalt i tävlingen.
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Glimtar ur Polistidningen
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Rekordmånga sökte polisutbildningen.  
Men många tar sig inte förbi steg två i 
ansökningsprocessen: Det webbaserade 
frågeformuläret. Polistidningens reporter 
Per Hagström registrerade sig som 
 sökande för att förstå varför.

T E X T :  P E R  H A G S T R Ö M

Jag är en  
av de 15 776 
D

et tar knappt en minut att fylla i namn, per-

sonnummer och kontaktuppgifter på Rekry-

teringsmyndighetens hemsida. Sedan räknas 

jag till de nästan sexton tusen personer som 

enligt Polismyndighetens statistik har sökt 

till polisutbildningen. Lätt som en plätt.

Men nu väntar det webbaserade frågeformuläret 

och i det momentet föll många sökande bort under för-

ra sökomgången. Närmare 30 procent påbörjade aldrig 

eller fullföljde inte formuläret. Vi får se om jag har vad 

som krävs för att ta mig igenom frågorna.

I nästa fråga får jag 
veta hur olidligt trå-
kigt polisyrket kan 
vara: 

Jag fattar. Här vill 
Polisen skrämma bort 
alla adrenalinjunkies 
som tror att polisyr-
ket är en enda lång 
biljakt på vilt skjutan-
de bankrånare. Men 
lite tristess skrämmer 
inte en gammal kon-
torsråtta som mig.

Sedan får jag veta 
att poliser, oavsett 
tjänst, måste vara till-
gängliga dygnet runt, 

året om, och därför 
ofta jobbar nätter och 
helger, exempelvis 
under högtider. Det 
låter inte optimalt. 
Men jul, nyår och mid-
sommar är ändå rätt 
överskattat, tänker 
jag. Vi kan dansa runt 
granen på stationen. 
Jag accepterar vill-
koren.

… I andra fall fylls 
dagarna av monotont 
rutinarbete, adminis-
tration eller ren 
väntan – uppgifter 
som ställer krav på …

»I nästa fråga 
får jag veta 
hur olidligt 
tråkigt polis-
yrket kan 
vara.«

För att logga in på webbformuläret behöver jag en per-

sonlig kod och koden kommer i ett brev som dimper ner 

på hallmattan några dagar efter ansökan. Är man en 

sådan som får ångest av att öppna myndighetspost kan 

ansökningsprocessen ta slut redan här. Jag river upp 

brevet utan fruktan, men låter det ligga eftersom jag 

måste göra vissa förberedelser innan jag kan gå vidare.

ANSÖKAN TLLL POLISUTBILDNING, DEL 2 

Polisutbildningen och arbetet som polis ställer 

speciella krav på dig som sökande. Därför får du här 

i steg två av din ansökan besvara polisens webbenkät 

som innehåller ett antal frågor om bl.a.din hälsa, 

livsstil och psykisk hälsa. 

Det går bra till en 
början. Jag kan 
svara ärligt ja på 
första frågan. 

Egentligen vet 
jag inte om jag 
klarar att ”bemö-
ta alla människor 
likvärdigt” i alla 
lägen. Men jag 
tolkar det som ett 
strävansmål.

ATT JOBBA SOM POLIS 

Polisen är en viktig del av vårt demokratiska samhäll
e. 

Uppdraget är att förhindra och utreda brott, övervaka
 den 

allmänna säkerheten och ordningen samt ingripa vid st
ör-

ningar. I detta arbete är det mycket viktigt att resp
ek-

tera alla människors lika värde. Som en del av uppdra
get 

måste poliser därför bemöta alla människor likvärdigt
, 

oavsett bakgrund och individuella skillnader. Detta ä
r en 

del av polisens arbete som du blir tvungen att utföra
 och 

som du inte kan lämna till någon annan. Om du svarar 
nej 

bör du överväga att inte söka till polisutbildningen.
 

Beskriver texten en verksamhet som du vill vara en del
 av? 

⚫⚫ Ja ⚫ Nej

Jag har läst att man måste ha minst 0,1 i synskärpa 

utan glasögon för att komma in på polisutbildningen. 

Normalsyn är 1,0 så det kan låta som ett modest krav, 

men mina glasögon är tjocka som flaskbottnar. Jag bär 

dem inte ens offentligt utan har alltid kontaktlinser.

Jag går till optikern för att testa synen.

– Kan du läsa bokstäverna på översta raden? undrar 

hon.
Jag skakar på huvudet. Utan linser är syntavlan inte 

mer än en suddig ljus fläck borta på väggen. Det dansar 

några mörka prickar framför det vita 
som skulle kunna vara bok-
stäver. Optikern skruvar 
upp storleken så att en 
enda bokstav täcker 
hela tavlan. Jag gis-
sar på V. Optikern 
hummar och skriver 
ut ett intyg.

Synskärpa 0,05! Skit också, 
det duger verkligen inte. Jag 
intalar mig att ledsyn inte är ett 

absolut krav för den moderna 
polisen. Med optikerns intyg i fickan 

går jag hem och loggar in på webbformulä-

ret för att fortsätta antagningsprocessen.

Sedan följer en rad frågor som verkar vara utformade för att 

avskräcka mig från ett arbetsliv i polisuniform: 

Alltså, det blir svårt. Min fru har sin karriär i Stockholm och 

barnen har alla sina kompisar här. Finns det inte tillräckligt 

många bovar i huvudstaden som jag kan jaga när jag blir färdig?

Hur påverkar kravet på geografisk flexibilitet 

dig? Är du beredd att arbeta som polis oavsett var 

i landet du placeras?

⚫ Ja ⚫⚫ Nej

– Det var faktiskt när jag jobbade på 
flygplatsen som jag fick en fästing. Det 
är inte så konstigt som det låter, säger 
Lasse Andersson.   
TEXT: EMMA ENESTRÖM    
ILLUSTRATION: EMMA HANQUIST/FORM NATION

V E R K T Y G S L Å D A Nplus

H an hade jobbat som hundförare i många 

år, men hade tagit ett uppehåll. Smittbä-

raren hittade honom i vegetationen vid 

Skavsta flygplats. En kollega tog bort den 

lilla fästingen som troligt-

vis precis hunnit sätta sig.
Lasse Andersson hade blivit vaccine-

rad mot TBE via jobbet och reflekte-

rade knappt när han ett par veckor 

efter fästingbettet kände sig förkyld.

– Jag väntade på en tredje spruta. De 

sa att det var två procents chans att jag 

skulle få TBE. 
Först blev han frisk. 
– Sedan fick jag ont i huvudet och märkte att jag såg 

illa på ett öga.
Lasse Andersson åkte in till lasarettet. Då var han 

också förlamad i ena armen. Ganska snabbt misstänk-

tes TBE. Eftersom TBE är ett 
virus går det inte att behandla. 

Sjukvården kan bara försöka 
underlätta för kroppen att ta 
sig igenom vad den utsätts för. 

– Jag sov 22 timmar om dyg-
net i början och var sjukskriven 

i ett halvår. 

Så småningom trappade han upp 

jobbandet och ett år senare för-

sökte han jobba heltid. Han 
klarade det genom att ta ut 
semester var tredje eller fjärde 

vecka. 
– Jag hade mycket semester 

kvar, berättar han. 
Jobbet var ungefär vad han 

orkade med. Gav han sig på att 

handla mat blev han helt 
utmattad. När Lasse Andersson 

blev sjuk hade han tjänstehun-
den kvar och hade tänkt att 
återgå till att jobba som hund-
förare. Men det gick inte. Året 
efter att han blev sjuk gjorde 
han utlandstjänst i Grekland, 
vilket fungerade förvånansvärt 

bra. Han skrattar.

– I ärlighetens namn är det ju 

ganska bekvämt med utlands-
tjänst. 

Sommaren 2011 började Lasse 
Anderssons sparade semester 
ta slut, hans blodtryck var högt 

och den fysiska statusen usel. 
Han, som alltid haft toppvär-

Lasse 
Andersson

  Fästingen 
förändrade   
     hans liv

 ɒDet var tur att min 
fru var hemma, annars 
vore jag inte här i dag.

den och varit vältränad, har 
fortsatt träna under hela sin 
sjukdomstid. Läkarna ska ha 
sagt att hans goda fysik kan ha 

räddat livet på honom. Men nu 

blev han tvungen att trappa ner 

på jobbet. Efter att ha provat 
olika procentsatser landade 
han på 25 procent. 

2014 fick han en hjärtinfarkt.
– Det var tur att min fru var 

hemma, annars vore jag inte 
här i dag. Jag har henne att 
tacka för mycket. 

2016 följde en tia och en stro-

ke. Lasse Andersson fortsatte 
jobba uniformerad på termina-

len fram till 2017 då han fick 
ytterligare en mindre hjärtin-
farkt och arbetsgivaren satte 
stopp. 

Nu är han vad som tidigare kall-
lades för sjukpensionär. På frå-
gan om allt som drabbat honom 

är kopplat till den där fästingen 

finns lite olika svar. De läkare 
han möter i vården verkar 

tycka det är högst troligt, med tanke på hur frisk han 

var innan. 
– Men ingen läkare vill säga det officiellt. Försäk-

ringskassan utreder just nu om det är arbetsskada.

I dag har Lasse Andersson, som bor på landet utan-

för Nyköping, blivit en jäkel på att odla paprika 

och tomater. Det enda som hjälper mot hans 

symptom är att fortsätta träna och hålla sig i 

form, tycker han. Men han saknar jobbet. 

– Det är tufft att behöva sluta när man 

känner att man har mycket kvar att ge. Är 

det något jag säga till folk så är det att gå 

och vaccinera er för fan. Gör det nu. ╳

Läs mer om  
hur du skyddar 
dig mot smitta.
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J
enny Bohlin sätter på sig 
lurarna, vänder blicken 
inåt. Nu kommer hon att 
bli tyst och koncentrera 
sig på sin uppvärmning.

– Jag kan säkert uppfattas 
som tyken, men det är mitt sätt 

att förbereda mig. 
Jenny har tävlat i två civila 

SM och en internationell tävling 

i Luxemburg. 
I polisidrotts-

sammanhang är 
det hennes andra 
tävling. Hon går 
tredje terminen 
på distansutbild-
ningen i Umeå. 
Hemma för Jen-
ny är Göteborg, där hon också 
kommer att göra sin aspirant-
tjänstgöring. 

Vi befinner oss på Södermalms 
polisstation i Stockholm där 
Jenny Bohlin precis har vägt in 

rock eller så, men jag är en riktig energypoptjej. Myck-

et svenskt, typ Linda Bengtzing och Carola. 

Lyftarna hjälper varandra att plocka av och på vikter 

på skivstången under uppvärmningen. Stämningen är 

vänlig och kontrasterar mot sammanbitna miner, åter-

hållna vrål och tunga dunsar.  Det varierar ganska 

mycket mellan lyftarna i både storlek och styrka, men 

alla hjälps åt, peppar och passar. Tom, som jobbar på 

IGV söder om Stockholm, är i dag tyngst i klassen med 

sina 115 kilo. Han har stött på patrull då hans bälte, 

enligt en av domarna, inte är godkänt för mästerskap. 

Hans medtävlande är beredda att låna ut, men Tom är 

rädd att inget av de andra lyftarnas ska räcka runt.

15 herrar deltar i tävlingen. Jenny Bohlin däremot har 

bara konkurrens från två tjejer i benböj och marklyft: 

Daniella Karlsson och Elin Broström. Båda poliser i 

södra Stockholm som gör sin allra första tävling. I bänk-

Blod, svett och en imponerande 
mängd kilon bjöds det på i maj, 
när Polis-SM i styrkelyft ägde 
rum på Södermalm i Stockholm.

T E X T  &  F O T O :  E M M A  E N E S T R Ö M

»Jag kan säkert 
uppfattas som 
tyken, men det 
är mitt sätt att 
förbereda mig.«

»Jag är en riktig 
energypoptjej«

sig på 79,4 kilo. I Polis-SM finns 

inga viktklasser. I stället får var-

je lyftare poäng efter hur tungt 
man lyfter i förhållande till sin 
kroppsvikt. Knäböj är första 
momentet i dagens tävling. 
Sedan följer bänkpress och 
avslutningsvis marklyft. Jenny 
Bohlin startar uppvärmningen 
på relativt lätta vikter. När hon 

samlar ihop sig 
för att trycka 
ifrån ger hon 
ifrån sig ett litet 
skall – wuff. De 
flesta lyftarna 
har ljud för sig, 
olika sätt att för-
flytta fokus och 

komprimera muskulaturen i bål-

en. Jenny är inte ensam om att 
gå in i musikbubblan när hon 
lyfter. Vad lyssnar hon då på för 

att ta fram den där urkraften?
– Man tänker sig kanske att 

det ska vara riktigt tung hård-
Magnesiumblock används flitigt för att minska halkrisken 
både på händer och kropp.

Polistidningen – tidningen för  
Polisförbundets medlemmar 
Redaktionen består av två reportrar, samt en chefre-
daktör som också är ansvarig utgivare. För form och 
bildredaktörskap svarar 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 Ordföranden har ordet och  
Förbundsaktuellt – sidor vikta åt ledare och  
förbundsinformation, som kommunikations- 

avdelningen ansvarar för. Upplagan är 23 400  
exemplar (TS-kontrollerad 2019).

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

Nummer 4
Svag för potatis. Flera av Polistidningens nyheter under 2019 
fick riksgenomslag. En av de mer spridda var den om kravall-
sköldarna som splittrades när man kastade potatis på dem. 
Polisförbundets nationella huvudskyddsombud slog larm och 
Polismyndigheten drog in 1 400 sköldar.

Nummer 5
Mest läst. Den nya funktionsinriktade utbildningen för 
civilanställda var ett ämne som engagerade tidningens läsare. 
Artikeln Polisutbildning för civilanställda väcker farhågor är 
den mest lästa på polistidningen.se 2019.

Nummer 6
Nära läsarna. ”En dålig dag på jobbet kan vara skillnaden 
mellan liv och död. Vi gör så gott vi kan och det måste vara 
gott nog. Vi är bara människor. Och tur är väl det.” Läsar- 
krönikan är ett återkommande inslag i varje nummer.
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En polis fick sparken efter att 
han dömts för misshandel i 
samband med en konsert. 
Polisförbundet tycker det var 
fel att avskeda honom och tar 
nu fallet till AD.

Det var på en konsert med 
Håkan Hellström 2016 som en 

polis hamnade i konflikt med 
en man på raden framför. Det 
ledde bland annat till att poli
sen slog den andre i ansiktet. 
Polisen åtalades för ofredande 

och misshandel. 
Misshandelsåtalet ogillades 

av tingsrätten. Det stod inte 
klart vem som slagit först och 
det bedömdes omöjligt att helt 

utesluta att det rört sig om nöd

värn. Hovrätten höll dock inte 

med och dömde polisen för 
misshandel.

Innan dess hade Personalan

svarsnämnden, PAN, beslutat 
att han skulle skiljas från sin 
anställning om han fälldes för 
misshandel som inte var ringa. 

I november förra året avskeda
des polisen. 

Enligt Fredrik Westin, förbunds
jurist på Polisförbundet, avske
dades den döm
de polisen trots 
att regionen där 
han jobbade inte 
ville det. Dess
utom hänvisar 
förbundet i 
stämningsansö
kan till att även 
hovrätten medger att det inte 
går att avgöra vem som utdelat 
första slaget. I Arbetsdomstolen 

finns en möjlighet att pröva ett 
brottmål på nytt.

EMMA ENESTRÖM

AD prövar  
fall med  
kickad polis

Polismyndigheten drar in 1 400 kravallsköldar på 
grund av materialutmattning. Vid ett test av den 
aktuella modellen gick det att kasta  
en rå potatis genom sköldbladet.

Han slog larm  
om sköra sköldar

S kölden av märket 
MK Technology är 
den nyare av två 
modeller som används 
inom Polismyndigheten. Men den har ändå 

mer än tio år på nacken, enligt nationella huvud

skyddsombudet Patrik Danielsson.

– De sista köptes in 2007 och det är tio års garanti, 

så de har gått över tiden.
I juni i år slog han larm om brister i MK Technology

sköldarna efter ett antal tillbud, bland annat hade en 

sköld gått av vid ett ingripande i en arrest. Ett test som 

genomfördes i region Syd spädde på misstankarna om 

att något var allvarligt fel med sköldarna. Vid testet 

kastades en rå potatis mot sköldbladet som då sprack.

Patrik Danielsson bedömde att det förelåg ”… en uppen

bar allvarlig fara för arbetstagares liv och hälsa” och 

krävde omedelbara åtgärder av arbetsgivaren.

– Efter min begäran gjorde arbetsgivaren en snabb 

utredning, konstaterade att skölden inte håller måttet 

och beslutade om ett nationellt brukandeförbud, 

berättar Patrik Danielsson.
Han har fått besked om att samtliga de omkring 

1 400 sköldarna av det aktuella märket kommer att tas 

Fredrik 
Westin

ur bruk och successivt ersättas 

med nya.
Blir det brist på sköldar nu?

– Arbetsgivaren har gjort 
en inventering och kommit 
fram till att man har till
räckligt många sköldar av 

den andra sorten för att klara 

verksamheten under somma
ren. Man är däremot tvungen 
att omgående börja processen 
med att köpa in nya för att klara 

verksamhetsbehovet.
Kan inte en sådan upphandling 
ta väldigt lång tid?
– Polisen måste följa lagen 

om offentlig upphandling. Men 

om det uppstår ett krisläge, där 

man behöver ny utrustning 
omgående för att klara verk
samheten, finns det möjligheter 

att göra direktupphandlingar. 
Den andra sköldmodellen, 
”EM-92”, är ännu äldre. Vad är 
det för status på den?
– Den är tjockare och tyngre 

och har inte uppvisat den här 
typen av materialutmattning. 
Däremot kan den vara sliten 
och svår att se igenom.

PER HAGSTRÖM 
per.hagstrom@polistidningen.se

W3 LJUSRAMP

En vidareutveckling av den slimmade W-serien med 

den senaste  teknologin inom lysdioder. Rampen har 

ofärgat glas runtom oavsett vilken 

färg kombination man väljer.

www.standby.eu

Den nya 
generationens 
ljusramp.

HBTQ fastnar i byråkratin
Det har blivit lättare att vara 
öppen hbtq-person inom Poli-
sen. Men arbetsgivaren borde 
göra mer, tycker facket och en 
tidigare ordförande i Gaypo-
lisföreningen.

När Gaypolisföreningen bör
jade avvecklas för tre 
år sedan var förhopp
ningen att Polismyn
digheten skulle ta 
större ansvar för 
hbtqfrågorna. Men 
så har det inte blivit, 
tycker Riikka Yliju
kuri, IGVpolis i Väs
terort och Gaypolisföreningens 

första ordförande. 
– Det är som att det finns ett 

filter uppifrån och ner, det mås

te bort. Man utbildar chefer, 
men inte oss på golvet. Det ver

kar vara svårt att få in hbtq
perspektivet i utbildningarna. 

Det var en av sakerna som kom 
upp i panelsamtalet ”Att komma 

ut i en machoorganisation” som 

hölls under Prideveckan i 
Stockholm. Där beskrev delta

gare från Polisen 
och Försvarsmak
ten sina arbetsplat
ser som ”väldigt 
mycket macho”. 

Men de menar 
att det har skett 
förändringar och 
att hbtqfrågorna 

inte är lika laddade för de som 

kommer in i yrket nu.  
– Ja, det börjar märkas. Och 

det verkar vara enklare att 

komma ut på en 
arbetsplats med 
fler kvinnor. Men 
det är också skill
nad på var i landet 
man jobbar. Det är 
fortfarande enk
lare att vara öppen 
i de stora städerna, 
säger Riikka Ylijukuri.

Polisförbundets ombudsman 
Christina Bran Dannberg jobbar 

bland annat med mångfalds
frågor. Hon tycker att fack och 
arbetsgivare ska hålla diskrimi
neringsutbildningar tillsam
mans.

– Men det verkar fastna nå
gonstans i byråkratin. Jag ser inte  

att arbetsgivaren tar så mycket 
initiativ i de här frågorna.  

ANNA HJORTH

L I K A B E H A N D L I N G

 ɒMan 
utbildar 
chefer, men 
inte oss på 
golvet.

SPEL MOT 
GROOMING

 ❝Parkgömmet heter 
ett lärospel som i höst  
delas ut i landets  
skolor. Det är en kom-
bination av klassiskt  
brädspel och dator-
spel, som lär barn vak- 
samhet mot grooming:  
smicker, tjat, mutor 
och hot. Spelet går ut 
på att hitta en skatt, 
och inte avslöja led-
trådar längs vägen. 
Ihop med lärarledda 
samtal är syftet att 
öka barns riskmedve-
tenhet på nätet.

Spelet är framta-
get av Change Atti-
tude, som verkar 
för nolltolerans mot 
sexualiserat våld mot 
barn, ihop med Hög-
skolan i Skövde. 

YLVA BOWES 
frilansjournalist

Riikka 
 Ylijukuri

Patrik Danielsson, 
nationellt huvud-

skyddsombud.
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      VILL  
    FLYTTA 
        TILL  
   FRAM- 
        SÄTET
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– Jag ser fram emot att kunna bidra mer, säger 
it-forensikern Carl-Alexander Stenman.

Han ska snart bli polis via den nya funktions
inriktade utbildningen, av vissa kallad  

”snabbspåret” för civila.

arl-Alexander Sten-
man har sökt den van-
liga polisutbildningen 
tre gånger, gått vida-

re, men aldrig gjort testerna. 

Första gången sammanföll det 

med att han blev pappa. Andra gången med 

att han blev pappa igen.
– Tredje gången hade jag börjat jobba här 

och trivdes så himla bra att jag helt enkelt 

inte kunde motivera den kostnad och allt 

det skulle innebära, säger han. 
När han nu påbörjar utbildningen kom-

mer han att göra det med full lön från sin 

arbetsgivare.

I grunden är Carl-Alexander Stenman sys-

temvetare och började sin bana hos Polisen 

på kontaktcenter PKC.
– Jag hade en tanke om att nästla mig in, 

säger han och bekräftar en mångårig polis-

dröm.
Nu jobbar han på Nationellt it-brottscen-

trum i region Väst där han biträder samt-

liga regionens enheter. Mycket av arbetet 

sker på stationen och går ut på att leta bevis 

i digitala beslag. 
Han är också med vid till 

exempel husrannsakningar 
för att se till att viktiga 
bevis inte förstörs. 

– Däremot får jag inte 
själv göra beslag eftersom 
jag inte är polis, säger han. 

Nu har han genomfört 

testerna, fått sina akademiska poäng vali-

derade och står i startgroparna för att bli 

en av de 44 som ska gå den nyinrättade 

funktionsinriktade polisutbildningen.

Beslut om att utbildningen skulle 

genomföras togs i våras och sedan har det 

gått undan. 
Carl-Alexander Stenman gjorde antag-

ningstesterna före sommaren. Efter beske-

det att han kommit med har han fått myck-

et glada tillrop av kollegorna. 
– Både av civila och de som är poliser. Det 

är en viktig anledning till att jag genomför 

det här, säger han.

Utbildningen är på heltid på distans under 

ett år. Sedan följer ett halvårs aspirant. 

Under närvaroveckorna i Växjö står arbets-

givaren för resor och hotell. 
– Det kan jag förstå känns orättvist för de 

som verkligen kämpat sig igenom grundut-

bildningen, säger Carl-Alexander Stenman.

Han berättar om en kompis som fick flyt-

ta hela sin familj för att kunna gå i Växjö.

– Jag kan ju personligen tycka att alla 

som pluggar till polis borde få betalt under 

utbildningen.
Samtidigt, resonerar han, har han redan 

ett antal års studier i bagaget och kommer 

att kunna bidra betydligt bättre på sin 

arbetsplats när han är klar och inte längre 

behöva sitta i baksätet.
– Att inte behöva ha med sig två kollegor 

varje gång jag ska åka ut, bara en sådan sak, 

säger han. 
Precis som överallt annars råder brist på 

poliser där han jobbar. Dessutom, väl ute på 

plats, känner han sig i nuläget ofta bakbun-

den av att inte ha polismans befogenhet.

– Jag vill kunna göra ett bättre jobb och 

kunna hjälpa laget så bra som möjligt, 

säger han. 

På sitt eget Instagramkonto kallar han 

själv utbildningen för ”den orättvisa ni 

vet”, färgat av de reaktioner det väcker hos 

många. Men han har själv inte märkt av de 

diskussioner om orättvisa löner som ofta 

uppstår där det finns civila utredare som 

jobbar parallellt med poliser.
– Som it-forensiker gör jag ju ett jobb 

som inte poliserna omkring mig kan göra.

Han har heller inte funderat så mycket 

på om han riskerar en sämre löneutveck-

ling när han blir polis. 
– Innebär det att jag stannar upp och 

får släppa förbi någon annan så gör 

det inte så mycket. Men jag tänker 

så klart försöka få mer eftersom 

jag blir värd mer för verksamhe-

ten, säger han. ╳

»Alla som pluggar 
till polis borde få 

betalt under  
utbildningen.«

Carl-Alexander 
Stenman

Facket vill 
utvärdera
Varje steg i det här måste utvär-
deras så man inte springer fort 
och fel. Det säger Tomas Stjern-
feldt, utbildningsansvarig i 
Polisförbundets styrelse.

Polisförbundet står bakom försö-

ket med den funktionsinriktade 

utbildningen, men är också på sin 

vakt inför fortsättningen. Som 

det är nu ser man de 44 studenter 

som påbörjar utbildningen lite 

som en pilot. Och förbundet kom-

mer att trycka på för att varje 

moment utvärderas, så att det 

står utan tvivel att kvalitén mot-

svarar den ordinarie grundut-

bildningen. Till exempel är han 

nyfiken på om studenterna kom-

mer ha kapacitet för att klara den 

höga studietakten.
– Vi har varit med i processen på 

olika sätt, men det har gått väldigt 

fort och myndighetens information 

har inte varit tillräckligt tydlig. 

Tomas Stjernfeldt säger också att 

två klasser om 44 personer är ett 

väldigt litet tillskott om man tar 

hänsyn till att 1 000 platser på 
grundutbildningen gapar tomma. 

– Som det ser ut nu är yrket inte 

tillräckligt attraktivt och det här 

är en pusselbit. Men fokus måste 

vara att få fler poliser och att den 

större andelen av den tänkta öka-

de numerären i Polismyndigheten 

måste vara poliser.
Det blir ju 44 ganska dyra poliser 
då de får lön under hela utbild
ningen, hur ställer sig förbundet 
till den prioriteringen?

– Det blir det, men det 
är en kostnad som 

Polismyndigheten 
ändå anser vara 
befogad. Men som 
sagt, det här måste 
vara en ganska liten 
del av en större lös-

ning och den stora 
ökningen bör ske 

via den vanliga 
grundut-
bildning-
en. ╳
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Tomas 
Stjernfeldt

K R Ö N I K A Nplus

D et är mörkt. Hjärtat dunkar hårt i bröstet. 

Det bultar i tinningarna och adrenalinet 

gör att handen darrar till där den kramar 

runt tjänstevapnet. Ur hörsnäckan ljuder 

order och information rakt in i örat, sam-

tidigt som ögonen försöker att registrera minsta rörel-

se i den dunkla omgivningen runt omkring. Munnen 

är så torr att tungan klibbar mot gommen. På ett 

endaste ögonblick ska du fatta ett sekundsnabbt beslut 

som i efterhand kommer 
att granskas in i minsta 
detalj. Ett beslut som 
kan komma att påverka 
många människor i olika 
grad och kanske även 
ditt eget liv på olika sätt. 

Det kan vara då de 
svarta rubrikerna explo-
derar i press och på soci-
ala medier. Hur polisens 
arbete sköts, eller sna-
rare inte sköts, utgör ett 
ständigt och jämt flöde. Svensk polis är menlösa, eller 

för hårdhänta. Fega eller maktgalna. Backar hellre än 

agerar. Gömmer sig bakom lagstiftning, eller är para-

grafryttare. Inkompetenta. Anmäler för mycket, 

anstränger sig för lite, lägger ned för mycket, utreder 

för långsamt. Skjuter för mycket, skjuter för lite, ja lis-

tan kan göras precis hur lång som helst. Det finns 

många experter bakom tangentborden, personer som 

aldrig syns till i rekryteringsansökningarna.

Hur påverkar det poliser i sin yrkesutövning? Går det 

alltid att bara skaka av sig eller skapar det en liten röst 

längst där inne i bakhuvudet som ständigt gör sig 

påmind? Självklart ska vi granskas och kontrolleras, 

och ibland är kritiken vi får inte obefogad. Med laglig 

En dålig dag kan vara  
skillnaden på liv och död

rätt att bruka våld och använda vapen följer också ett 

stort ansvar. Vi är tränade i att agera i olika situationer, 

vi är medvetna om risker redan den dagen ansöknings-

handlingarna lämnade vårt eget skrivbord, men tan-

ken, känslan och hur du agerar i en specifik situation 

går inte alltid att lära sig eller träna sig till. Hur ska 

man som nyutexaminerad polis kunna agera och arbe-

ta utan att ha oron att göra fel hängande över sig som 

en ständigt våt filt? 
Jag möter dagligen kollegor som gör så mycket fan-

tastiskt i vårt samhälle. Skyddar, vårdar, tröstar, före-

bygger och står upp för demokratiska lagar och regler. 

Trots att motvinden ibland viner hårt runt omkring. 

Jag är övertygad om att genom att förbättra arbetsvill-

koren på olika sätt för poliser i yttre tjänst kan vi 

behålla lite mer av alla de erfarenheter och kunskaper 

som samlas efter några år. Möjlighet till tjänstgöring i 

tvåskift eller dagtid, alternering och naturligtvis lön 

kan motivera att stanna kvar längre i yttre tjänst. I 

kombination med utbildning och träning skapar det på 

sikt en mer erfaren och tryggare poliskår.

Alldeles i början av min poliskarriär sade en klok äldre 

kollega till mig att det farligaste man kunde göra var 

att se polisyrket som ett kall. Orden fastnade och har 

följt mig sedan dess. Man ÄR inte polis, man arbetar 

som polis. Med det lilla förbehållet att en dålig dag på 

jobbet kan vara skillnaden mellan liv och död. Vi gör så 

gott vi kan och det måste vara gott nog. Vi är bara 

människor. Och tur är väl det. ╳

✏

 ɒDet finns 
många experter 
bakom tangent-
borden, perso-
ner som aldrig 
syns till i rekry-
teringsansök-
ningarna.

ANNA-LENA MANN
Kommunpolis  

Falköping/Tidaholm

Polislagen
En kommentar, 13u
Nils-Olof Berggren och Johan Munck 

611 kr exkl. moms  
ISBN: 978-913911681-3

Aktuell utgivning

> Beställ på nj.se

Trafikförfattningar 
2019/20
Norstedts Juridik

1416 kr exkl. moms 
ISBN: 978-913902167-4

Sekretess mellan  
myndigheter, 2u
Johan Höök

427 kr exkl. moms 
ISBN: 978-913902212-1

Bevisning i brottmål, 1u
Lars Holmgård

757 kr exkl. moms 
ISBN: 978-913901977-0

Redogör för centrala bevisrätts- 
liga områden som bevisbörda,  
beviskrav, förhör och bedömning  
av tillförlitlighet. Relevant för allt 
från hastighetsöverträdelse till 
mord.

Utveckla din 
kompetens inom 
samhällsskydd 
och beredskap

Grundkurs i samhällsskydd 
och beredskap
24–26 mars 2020 i Stockholm
Sista anmälningsdag 4 februari 2020

Informationsdelning och  
samlade lägesbilder
31 mars-2 april 2020 i Stockholm
Sista anmälningsdag 19 januari 2020

Att identifiera och upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet 
21–22 april 2020 i Stockholm 
Sista anmälningsdag 25 mars 2020 

Fler kurser och anmälan finns på 
msb.se/utbildning
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Polistidningen digitalt 
Polistidningen finns också på: 

www.polistidningen.se 

@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 85 970 tkr 
(82 615 tkr) och kostnaden för den fackliga verksamheten var 
91 830 tkr (103 512 tkr). Resultatet av den fackliga verksam-
heten uppgick till -5 860 tkr (-20 512 tkr). Räkenskapsårets 
negativa resultat för den fackliga verksamheten beror på att 
arbetsrättsliga konsultationer (LO-TCO) har varit större än  
budgeterade kostnader. Vi har under 2019 fortsatt att utveck-
la CRM-/RMS (medlemssystem) för ett effektivt nyttjande 
av systemet för hela organisationen. Polisförbundet har även 
gjort investeringar i IT-säkerhet både när det gäller infra-
struktur och system.

Resultatet av finansförvaltningen uppgick till 3 452 tkr  
(2 439 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 bostads-
rätter och lägenheter uppgår till 17 869 tkr (10 902 tkr).

Medlemmar
Aktiva medlemmar 19 371 (19 324) 
Studerandemedlemmar 1 994 (1 603) 
Passiva medlemmar 3 139 (2 949) 
Totalt antal medlemmar 24 504 (23 876)

Medlemsavgifter
Den månadsavgift som medlemmarna betalar består av en 
förbundsavgift, en försäkringsavgift och en avgift till den 
lokala förbundsregionen. Förbundsavgiften var 310 (292) kr 
per månad och avgiften för den obligatoriska försäkringen 65 
kr per månad. Totalt har 84 373 tkr (79 563 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 32 (37) förbundsstyrelsemöten hållits varav 21 
(25) telefonsammanträden.

Polisförbundet har både auktoriserade och förtroendevalda 
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.

Främjande av ändamålet 
Medlemsförsäkringen 
Förbundet har tecknat en kollektiv olycksfall- och sjuk- 
försäkring för medlemmarna hos Euro Accident. Premien 
för denna uppgår till 65 kr per månad. Totalt har 14 620 tkr 
(12 847 tkr) inbetalats rörande försäkringspremier, vilket har 
redovisats till Euro Accident.

Arbetslöshetsersättning
Under året har 0 tkr (138 tkr) utbetalats i ersättning till 
arbetslösa medlemmar.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 skulle 
kunna få en negativ effekt på Polisförbundets resultat på nya 
året (2020), men styrelsen kan i dagsläget inte bedöma hur 
stor. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpan-
de åtgärder för att i så fall begränsa effekten så långt som 
möjligt.

Styrelsen kan ändå konstatera att nedgången på världens 
börser till följd av Coronavirusets spridning har påverkat  
Polisförbundets värdepappersportfölj negativt med ca 12,4 
mkr per 2020-03-23. Anskaffningsvärdet var per 2019-12-31 
59,5 mkr för både obligations- och aktiefonder, marknadsvärdet 
77,4 mkr. Motsvarande värden uppgår per 2020-03-23 till 
anskaffningsvärdet 60,3 mkr och marknadsvärdet 65,8 mkr.
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Förvaltningsberättelse
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Resultaträkning 1

Fackliga verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter

Övriga intäkter

Summa Intäkter

Fackliga verksamhetens kostnader

Premier för inkomstförsäkring

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avgifter till andra organisationer

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar

Övriga kostnader

Summa kostnader 

Fackliga verksamhetens resultat

Finansiella poster

Resultat från övriga företag som 
det finns ett ägarintresse i 

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 
och kortfristiga placeringar

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfond

Summa bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatter

Skatt på årets resultat

Årets resultat

NOT

2

3

4

5

 
6,7,8,9

NOT

 
 

10

2019-01-01
2019-12-31

84 372 864

1 596 986

85 969 850

-14 620 223

-39 980 138

-34 440 931

-2 597 605

 
-191 210

—

-91 830 107

-5 860 257

2019-01-01
2019-12-31

 
7 202 

3 978 666

111

 
-529 600

-4 044

3 452 335

-2 407 922

200 000

200 000

-2 207 922

-1 240 620

-3 448 542

2018-01-01
2018-12-31

79 562 709

3 052 679

82 615 388

-12 846 658

-53 612 168

-34 002 403

-2 339 654

 
-219 941

-106 271

-103 127 095

-20 511 707

2018-01-01
2018-12-31

 

6 002 

2 434 579

—

 
—

-1 485

2 439 096

-18 072 611

40 000

40 000

-18 032 611

-1 025 597

-19 058 208
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Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Bostadsrätter och andelslägenheter

Aktier och andelar i aktiefonder

Andelar i företag med ägarintresse

Obligationer och andra räntebärande papper

Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Medlemsfordringar

Aktuella skattefordringar

Övriga fordingar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäckter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

NOT

6, 7, 8, 11

9

12

13

14

NOT

15

2019-12-31

321 398

321 398

11 306 278

41 894 175

349 001

17 634 136

71 183 590

71 504 988

307 680

637 979

77 392

129 344

2 934 744

4 087 139

10 049 694

10 049 694

14 136 833

85 641 821

2018-12-31

376 738

376 738

11 352 680

38 008 478

658 951

17 720 018

67 740 127

68 116 865

414 385

144 877

—

547

7 626 225

8 186 034

14 276 795

14 276 795

22 462 829

90 579 694 
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Balansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel

Balanserad vinst eller förlust

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

Summa obeskattade reserver

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder

NOT

16

17

2019-12-31

61 629 286

12 664 952

74 294 238

2 290 000

2 290 000

3 547 604

—

1 877 003

3 632 976

9 057 583

85 641 821

2018-12-31

59 601 192

18 141 588

77 742 780

2 490 000

2 490 000

4 400 300

319 315

2 082 046

3 545 253

10 346 914

90 579 694
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Noter

NOT 1 Allmänna upplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Valt regelverk
Årsredovisningen upprättas i enlighet med BFNAR 2012:1, 
Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisnings- 
principerna är oförändrade mot föregående 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 fördelarna kommer att 
tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Medlemsavgift redovisas den tidsperiod som avgiften avser.

Leasing
Förbundet redovisar samtliga finansiella leasingavtal enligt 
reglerna för operationella leasingavtal. Det innebär att lea-
singavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatt
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 Skatteverket 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 samman-
hängande 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 kostnadsförs 
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 anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättring-
ar 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 avskrivnings-
metod används för samtliga typer av materiella tillgångar. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Typ                                                       Nyttjandeperiod 

Stambyte andelslägenheter                                                   25

Balkonger andelslägenheter                                                  50

Inventarier i bostadsrätts- och andelslägenheter                     5

Inventarier                                                                              4

Installationer                                                                          5

Datorer                                                                                   3
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Noter

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

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 
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 
78,6 % av obeskattade reserver.
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Noter

Not 4 Personal

Löner och andra ersättningar

Styrelse och kanslichef

Övriga anställda

Totala löner och andra ersättningar

Sociala kostnader och pensionskostnader

Sociala kostnader

(varav pensionskostnader till styrelse och kanslichef)

(varav pensionskostnader till övriga anställda)

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner

Medelantalet anställda

Män

Kvinnor

Medelantalet anställda

Styrelseledamöter

Män

Kvinnor

Ledande befattningshavare

Män

Kvinnor

Not 2 Övriga intäkter

Annonser

Prenumerationer

Ersättning för försäkringsadministration

Hyresintäkter

Övrigt

Summa

Not 3 Fackliga verksamhetens kostnader

Parlamentarism

Facklig utbildning

Kommunikation

Polistidningen

Ombudsmän

Administration

Regionernas verksamhetsbidrag och medlemsförmåner

Premier för inkomstförsäkring

Summa

2019

3 446 042

18 086 389

21 532 431

13 082 854

909 025

4 008 527

34 615 285

10

20

30

7

4

2

2

2019

1 437 665

—

—

89 100

70 221

1 596 986

2019

7 739 038

5 024 358

12 651 394

5 824 498

18 465 563

25 171 667

2 333 366

14 620 223

91 830 107

2018

3 528 428

17 857 467

21 385 895

12 395 235

831 774

3 571 543 

33 781 130

8

20

28

7

4

2

2

2018

1 369 965

220

1 207 742

64 278

410 474

3 052 679

2018

12 616 634

5 608 814

19 030 337

5 513 527

18 426 156

27 135 841

1 949 128

12 846 658

103 127 095

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

Not 5 Avgifter till andra organisationer

TCO

Nordiska Polisförbundet

Eurocop

TAM Arkiv

Summa

Not 6 Inventarier FS-lägenheter

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Förändringar av avskrivningar

Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Omklassificeringar m.m.

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Förändringar av avskrivningar

Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

2019

2 050 428

193 240

270 371

83 566

2 597 605

2019-12-31

689 491

89 469

—

778 959

-645 183

—

-27 790

-672 973

105 986

2019-12-31

1 475 355

—

—

—

1 475 335

-1 268 832

—

-52 164

-1 320 996

154 359

2018

1 821 757

187 710

248 357

81 830

2 339 654

2018-12-31

1 179 026

—

-489 535

689 491

-1 120 349

489 853

-14 687

-645 183

44 308

2018-12-31

0

44 225

-5 311 180

-106 217

1 475 335

-6 488 957

5 311 123

-91 001

-1 268 832

206 523
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Noter

Not 8 Datautrustning 

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Förändringar av avskrivningar

Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar

Omklassificeringar m.m.

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

Not 9 Bostadsrätter och andelslägenheter 

Ingående anskaffningsvärden

Bostadsrätter

Andelslägenheter

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

2019-12-31

465 629

—

—

465 629

-339 722

—

—

-64 854

-404 576

61 053

2019-12-31

8 237 000

3 695 356

11 932 356

-579 676

-46 402

-626 078

11 306 278

2018-12-31

3 706 683

68 451

-3 309 505

465 629

-3 581 059

3 309 505

-68 168

—

-339 722

125 907

2018-12-31

8 237 000

3 695 356

11 932 356

-533 274

-46 402

-579 676

11 352 680

Förbundet innehar ett antal bostadsrätter/andelslägenheter med syfte att styrelseleda- 
möterna ska ha en bostad vid förrättningar. En försiktig värdering av bostadsrätterna  
och andelslägenheterna på 90 000 (86 000) kr/kvm ger ett totalt marknadsvärde på  
ca 40 000 000 (39 388 000) kr.
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Noter

Not 10 Resultat från 

finasiella anläggningstillgångar 

Realisationsresultat av aktier och andelar i aktiefonder

Realisationsresultat av obligationer och andra räntebärande

Summa

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Förändringar av avskrivningar

Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

Not 12 Aktier och andelar i aktiefonder

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Försäljning

Redovisat värde

Marknadsvärde

2019

3 829 563

149 103

3 978 666

2019-12-31

1 290 077

—

1 290 077

-1 290 077

—

-1 290 077

0

2019-12-31

38 008 478

10 700 737

-6 815 040

41 894 175

59 163 372

2018

2 310 591

123 988

2 434 579

2018-12-31

1 690 623

-400 546

1 290 077

-1 690 623

400 546

-1 290 077

0

2018-12-31

40 101 451

5 418 189

-7 511 162

38 008 478

55 896 989
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Noter

Not 14 Obligationer 

och andra räntebärande papper

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Försäljning

Redovisat värde

Marknadsvärde

Not 15 Förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror

Övriga förutbetalda kostnader

Upplupna medlemsavgifter

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 13 Andelar företag med ägarintresse

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärden

Försäljning

Förändringar av nedskrivningar

Årets nedskrivningar

Utgående nedskrivningar

Redovisat värde

Företag

Futurion AB

Antal andelar

Redovisat värde

Bergendal Meeting ek förening

Antal andelar

Redovisat värde

Org.nr

559008-4967

714800-1899

Säte

Stockholm

Stockholm

2019-12-31

17 720 018

6 096 913

-6 182 795

17 634 136

18 233 712

2019-12-31

1 503 129

1 431 615

—

2 934 744

2019-12-31

658 951

219 650

878 601

-529 600

-529 600

349 001

15

349 000

25

1

2018-12-31

13 279 639

9 042 374

-4 601 995

17 720 018

17 680 786

2018-12-31

1 440 589

1 213 961

4 971 675

7 626 225

2018-12-31

658 951

—

658 951

—

—

658 951

15

658 950

25

1
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Noter

Not 18 Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser

Not 17 Upplupna kostnader 

och förutbetalda intäkter

Upplupen semesterskuld inkl sociala avgifter

Övriga upplupna kostnader

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 16 Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

Beskattningsår 2013

Beskattningsår 2014

Beskattningsår 2015

Summa periodiseringsfonder

Summa obeskattade reserver

2019-12-31

6 489 000

2019-12-31

3 177 694

455 282

3 632 976

2019-12-31

—

1 500 000

790 000

2 290 000

2 290 000

2018-12-31

6 493 000

2018-12-31

2 990 856

554 397

3 545 253

2018-12-31

200 000

1 500 000

790 000

2 490 000

2 490 000

Ansvarsförbindelse för Nordiska polisförbundet uppgår till 335 SEK (240 DKK)  
per fullbetalande medlem per 31 december.
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för  
Polisförbundet för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning 
per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. 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 tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen  
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt års- 

redovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta  
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga fel- 
aktigheter, 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 revi-
sion 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 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.
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Revisionsberättelse

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

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter 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, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande 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 om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten  
i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis- 
ningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten 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, däribland upplysning-
arna, och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

• 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 bety-
dande 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 års- 
redovisningen 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 Polisförbundet för år 2019.

Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter ansvars-
frihet 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 förhållande 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 tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 
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Revisionsberättelse

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 professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på det registrerade  
revisionsbolagets professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserargranskningen 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

 
 
Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor

 
 

Peter Sätre, förtroendevald revisor 
 

 

Pär Bengtsson, förtroendevald revisor

Stockholm, 2020-06-09
KPMG AB
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Förbundsstyrelsens underskrifter

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

Förbundsstyrelsen 
Stockholm, 2020-06-03
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