
 

 
 

1 

    

           
 
   

 
  
 
  
 
 

VERKSAMHETS- 
BERÄTTELSE 
2020-2021 
 
FÖRBUNDSREGION STOCKHOLM 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
                     Tillbaka till dagordning      

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse år 2020 - 2021 av Polisförbundet, förbundsregion Stockholm. Omslagsbild foto: 
Hundförarenhetens FB-sida. Vi tackar också Polisen för de bilder vi fått tillåtelse att använda. 
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VÄLKOMMEN TILL STÄMMAN 

 
 
 

 

Tid: 

 

28 april – 29 april, 2022 
 

Plats: Skogshem &Wijk, Hustegavägen 1, Lidingö 
 

Hitta: TB röd linje till Ropsten 

Buss 204 mot ”Elfvik via centrum”, stig av hållplats ”Furutorp (Wijk)”  

Gå 665 meter. 

För bilersättning för egen bil, kontakta regionstyrelsen innan. 
 

Anmälan: En aktuell ombudslista lämnas till presidiet av varje förbundsområde 

(för röstlängden).  

Gäster anmäler sig vid mottagningen utanför mötessalen. 
 

Dag 1: 08.30 Kaffe, te och smörgås 
09.30 Enligt dagordning  
12.00 - 13.00 Lunch 
13.00 - 17.00 Enligt dagordning 
19.00 Middag 
 

Dag 2: 07.00 Frukost 
08.45 Enligt program  
12.00-13.00 Lunch  
13.00-15.00 enligt program  
 

 
 

STÄMMAN  
är förbundsregion Stockholms högsta beslutande organ, ett representativt årsmöte 
med valda ombud från underenheterna. Därutöver deltar styrelsen, revisorerna och 
valberedningens ledamöter som inte är ombud, samt av styrelsen inbjudna gäster [1].  
 
LEDIGHET  
för ombuden från tjänstgöring den 28 - 29 april sköts förbundsområdesvis [2] och för 
övriga deltagare individuellt. Fridagsersättning kan tillämpas [3].  
 
FÖRHINDER  
för utsett ombud anmäls inom berört förbundsområde, som i sin tur kallar en ersättare 
[4].  
Gäst och annan deltagare meddelar styrelsen.  
 
VÄL MÖTT 

 
 
 
 

1) Polisförbundets medlemmar i förbundsregion Stockholm får gärna närvara i mån av plats. 
2) Deltagare från vår polisregion ska ansöka om ledighet i Heroma, ”Fackligt uppdrag. VA dagar 

med lön 10 dgr/år”. Stöd för ledighet finns i lokalt kollektivavtal om villkor för fackliga 
förtroendemän vid Polismyndigheten/Villkorsavtalet. 

3) Högst 1 000 kr, utöver styrkt resekostnad. Se vidare revisorernas förslag, sidan 59. 
4) Fullmakt till annat närvarande ombud tillämpas inte. En åhörare från ett förbundsområde kan gå 

in som ersättare. 
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 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
 
 

   

1 Stämmans öppnande  

2 Parentation  

3 Upprop, ordningsfrågor och beslutsordning  

4 Fråga om stämmans behöriga utlysning  

5 Fastställande av röstetalet (högst 98) 8 

6 Val av två stämmoordförande 9 

7 Val av en stämmosekreterare 9 

8 Val av två justerare av stämmoprotokollet, tillika rösträknare vid behov  

9 Fastställande av dagordning  

10 Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser 14-56 

11 Behandling av revisorernas berättelse 2020/2021 57-58 

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

13 Styrelsen förslag nr 1, avseende valordning  60 

14  Val av ordförande för en mandattid av fyra år 9 

15 Val av två ledamöter i styrelsen för en mandattid av fyra år 9 

16 Val av två ledamöter i styrelsen för en mandattid av två år 9 

17 Val av förste vice ordförande i styrelsen (bland de sex ledamöterna) för en tid av två år 9 

18 Val av andre vice ordförande i styrelsen (bland de återstående fem ledamöterna) för en tid av två år 9 

19 Val av revisor för en tid av fyra år 9 

20 Val av två revisorssuppleanter för en tid av två år 9 

21 Val av 29 ombud till Polisförbundets kongress 2022 10 

22 Val av sju ledamöter till valberedningen för en tid av två år  

23 Val av en sammankallande i valberedningen (bland de sju ledamöterna)  

24 Behandling av revisorernas förslag om arvode och ersättningar 59 

25  Styrelsens förslag nr 2, om arvode för revisorerna  61 

26 Behandling av styrelsens förslag nr 3 om medlemsavgift (uppbörd) och budget 2022                                            62-64 

27 Behandling av styrelsens förslag nr 4 om verksamhetsmål 2022/2023 och budget 2023 65 

28 Motion A1 gällande Titulatur och lönesättning av FuLpå PKC Stockholm Gotland 68 

29 Motion B1 gällande Höjt tillägg för hanterare/kontrollanter av Mats Johansson/FO Kamraterna 69 

30 Motion B2 gällande ASA/Polis av Mats Johansson/FO Kamraterna 70 

31 Motion B3 gällande Hundförare ska kunna erbjudas förmånsbil av Patrik Stridsman/FO Birger jarl 71 

32 Motion B4 gällande att förändra begreppet ”restid” i Asa/Polis av Patrik Stridsman/FO Birger jarl 72 

33 Motion B5 gällande inköp, ersättning eller upphandling av kläder till spanare av Patrik Stridsman FO 

Birger jarl 

73-74 

34 Motion C1 gällande redovisning över tidigare beviljade motioner vid kongress av Patrik Stridsman FO 

Birger jarl 

75 

35 Motion C2 gällande utse en ansvarig för varje beviljad motion vid kongress av Patrik Stridsman FO 

Birger jarl 

76 

36 Motion D1 gällande Hälsoundersökning för fackliga heltidsarbetande av Patrik Stridsman FO Birger jarl 77 

37 Motion F1 gällande Svaromålsutbildning av Mats Johansson FO Kamraterna 78 

38 Motion F2 gällande Digital anslagstavla av Mats Johansson FO Kamraterna 79 

39 Motion F3 gällande Uppsägning av lokalt kollektivavtal av Patrik Stridsman FO Birger jarl 80 

40 Utdelning av utmärkelser  

41 Stämmans avslutning  
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ORDNINGSFRÅGOR OCH FÖRSLAG TILL BESLUTSORDNING 

 

Styrelsen föreslår följande regler för stämman: 

 

att ombud som önskar tala ”begär ordet” genom en anmälan till presidiet 

att föredragningar och inlägg i debatt i första hand sker från scenen 

att frågor till styrelsen rörande verksamhetsberättelsen kan ske från bänken 

att motionär som är ombud får inleda föredragning vid behandling av sin motion 

att förslag som inte redan finns i handlingarna lämnas skriftligt till presidiet 

att beslut tas på enklaste sätt, i första hand med acklamation, därefter omröstning 

att förhandlingarna ska ajourneras för raster och inbjudna talare 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                BILD JENNY SVENBERG BUNNEL 

 

ARBETARES RÄTTIGHETER FALLER INTE FRÅN HIMLEN 

– runt om i världen pågår en strid om yttrandefrihet och demokrati. I flera länder står facken i frontlinjen. 
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TILL REGIONSTÄMMA 28-29 APRIL 2022 

 
Enligt stadgarna har vi ett representativt sammansatt årsmöte bestående av valda ombud från 
våra sex förbundsområden. 
 
Beräkningsgrunden är antalet medlemmar den 31 december 2021. Framtaget av PF nationellt. 
 

 
Förbundsområde Antal medlemmar Antal ombud Ombud  

i grund 
Totala 
ombud 

FO Sthlm SYD 1345 (26,9)         26 1 27 

FO Birger Jarl 799 (15,98)       16 1 17 

FO Kamraterna 1173 (23,46)       23 1 24 

FO Sthlm NORD 1133 (22,66)       22 1 23 

FO Sthlm Chef 213 (4,26)           4 1 5 

FO Gotland 97 (1,94)           1 1 2 

Region 4760   98 

 

I slutet av december 2021 hade Region Stockholm 4775 medlemmar minus de passiva 
medlemmarna (14 st) och studerandemedlemmar (1 st) = 4760.  
 

Tjänstlediga passiva medlemmar och studerandemedlemmar i förbundsområdena ska ej räknas 

in i medlemsantalet. 

FO Sthlm SYD = 5 medlemmar 
FO Kamraterna = 5 medlemmar 
FO Sthlm NORD = 4 medlemmar tjänstlediga samt 1 studerandemedlem 
 
Totalt är 14 medlemmar tjänstlediga och 1 medlem är studerandemedlem (efter 
aspiranttjänstgöring) 

 
 

          
 

 

                                    OMBUDSFÖRDELNING 
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(Siffran före varje förslag avser motsvarande punkt i den förslagna dagordningen) 

 

 

 

6 VAL AV TVÅ ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN 
Valberedningen föreslår Charlotte Nichols och Jan Ferb 
 

7 VAL AV EN SEKRETERARE FÖR STÄMMAN 
Valberedningen föreslår Annicka Lyckeborg  

14 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR EN MANDATTID AV FYRA ÅR 
Valberedningen föreslår Kjell Ahlin 

 
15 

 
VAL AV TVÅ LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR EN MANDATTID AV FYRA ÅR 
Valberedningen föreslår: 
Omval på Andreas Strand 
Nyval av Carina Olsson Bäck 

 
16 

 
VAL AV TVÅ LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR EN MANDATTID AV TVÅ ÅR 
Valberedningen föreslår: 
Omval på Maria Jensen 
Omval på Marie Fogman Göthberg 
 

 
17 

 
VAL AV FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE I STYRELSEN FÖR EN TID AV TVÅ ÅR 
Valberedningen föreslår Andreas Strand 

 
18 
 
 
 
19 
 
 
20 

 
VAL AV ANDRE VICE ORDFÖRANDE I STYRELSEN FÖR EN TID AV TVÅ ÅR 
Valberedningen föreslår Roger Östergren 
 
VAL AV EN REVISOR FÖR EN MANDATTID AV FYRA ÅR 
Valberedningen föreslår Ulf Janzén 
 
 
VAL AV TVÅ REVISORSUPPLEANTER FÖR EN TID AV TVÅ ÅR 
Valberedningen föreslår Björn Wiberg och Brita Nääs 
 
 
 

                              VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
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Stockholm den 3 mars 2022 

 
 

Mats Johansson Ann-Charlotte Frisell        
Mattias Johansson  Jenny Lindqvist 
Christofer Zachrisson  Patrik Stridsman 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              VALBEREDNINGENS FÖRSLAG  

 

 

21 VAL AV 29 OMBUD TILL FÖRBUNDETS KONGRESS 2022 

Att förbundsregionstyrelsen och ett ombud från varje förbundsområde är självskrivna. 
Ytterligare ombud fördelas till förbundsområdena i fallande storleksordning. Då storleken 
på förbundsområdena är mycket varierande ska förbundsområdena ha uppnått en gräns 
av minst 400 medlemmar för att bli behöriga till denna andra fördelning. Ett 
förbundsområde som bara har ett ombud, får en observatör som bekostas av 
förbundsregionstyrelsen. 
 

 
 

Förbundsområde Antal 
medlemmar 

Självskrivet 
ombud 

Ombud per 400 
medlemmar 

Extra tilldelat 
ombud 

Totala 
ombud 

Regionstyrelsen     7 

FO Sthlm SYD 1 345 1 (3,36) 3 1 5 

FO Kamraterna 1 173 1 (2,9) 3 1 5 

FO Sthlm NORD 1 133 1 (2,8) 3 2 5 

FO Birger Jarl 799 1 (1,99) 2 1 4 

FO Sthlm Chef 213 1 
 

0 1 2 

FO Gotland 97 1 
 

0  1 

Aktiva medlemmar 4760    29 
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FÖRORD  

2020 - 2021 ÅRS VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  
 
Effekterna av omorganisationen har under åren som gått tyvärr inte 
blivit till det bättre.  
 
Vi ser att mycket av verksamhetsstyrningen sker genom olika ”rör” 
dvs ekonomi-, rätts-, kommunikation- men framförallt HR-röret.  
 
Vi ser att våra verksamhetschefer kommer till korta i beslutsdelen 
men får bära ansvaret när något gått fel.  
 
Under 2019 gav politikerna (genom M och KD) 360 extra miljoner 
till höjda polislöner. Tillskottet innebar ett dubblerat löneutfall 
jämfört med en vanlig RALS-revision vilket var bra. Samma 
extrasatsningar, för att höja polisers löner, gjordes även för 2020 
och 2021 (2x360 miljoner).  
Så hur gick det? 
 
2020 valde arbetsgivaren att gå sin egen väg och fördelade pengarna på cirka 40 procent av poliskåren, 
främst på IG/BF samt jourerna, vilket för var och en innebar en lönehöjning om 2 915 kr. 
 
2021 hoppades vi få vara med och påverka så att denna extra-satsning skulle fördelas på dem som inte 
fick något 2020. Men eftersom arbetsgivarens förslag innebar att mycket av satsningarna ännu en gång 
skulle ”träffa samma grupper som 2020” nödgades vi till slut att ändå att säga ”nej”.  
Vi sa ”nej” eftersom vår viktigaste fråga var ”en återställare” men också för att vi inte varit delaktiga i 
framtagandet av kuv:en (karriär- och utvecklingsvägar).  
Så 2021 gör arbetsgivaren de satsningar man vill genomföra …återigen!  
 
I det här sammanhanget konstaterar jag att Polismyndigheten, med rikspolischefen i spetsen, blivit 
alltmer verklighetsfrånvänd och tondöv, främst i frågan om att polisarbete är ett lagarbete för att nå 
framgång, att ”laget går före jag-et”. Arbetsgivarens lönepolitik att ställa grupper av poliser emot varandra 
är en minst sagt en kontraproduktiv åtgärd. 
Effekterna? Allt färre brott klaras upp – även om tusentals civila rekryterats som utredare. 
  
Vi, Polisförbundet i hela landet, är eniga OCH tydliga emot både arbetsgivare liksom politiken, om vår syn 
på bristen av inflytande och därutöver vår bristande tillit för Polismyndighetens högsta ledning. 
 
Inför valet 2022 är Polisen en av de viktigaste valfrågorna.  
Nu gäller det att bibehålla trycket på våra beslutsfattare, både utom som inom myndigheten, så att de 
förstår vikten av att satsningarna på höjda polislöner måste fortsätta. En förutsättning är förstås att dessa 
extramedel förhandlas partsgemensamt där Polisförbundet har en stor påverkan av fördelningen.  
 
”Med rätt fördelning tar vi ansvar” - annars riskerar polisyrkets attraktionskraft att försämras ytterligare 
både när det gäller att behålla poliser samt rekrytera nya. Våren 2022 var antalet nya studenter på 
polisprogrammen på en rekordlåg nivå.  
 
Dessutom måste en ny och adekvat lägsta lön för polisyrket fastställas. En lön som för vår region måste 
ligga runt 35 000 kr. Utsikterna för att antalet poliser i Stockholmsregionen ska växa är annars väldigt 
låga.  
 
På följande sidor utvecklar vi vår bild av verksamhetsåren mer i detalj.  
 
Polisförbundet i förbundsregion Stockholm har i och med utgången av 2021 rörande 
förvaltningsberättelsen, avslutat sitt sjätte och sjunde verksamhetsår som förbundsregionstyrelse i region 
Stockholm. 
 
Stefan Eklund 
Ordförande  
 
Polisförbundet förbundsregion Stockholm
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VÅRA HUVUDRUBRIKER: 
 

A LÖN 

B ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 
 Arbetstid 
 Sommarsemester 
Villkorsavtal och ersättning ASA/Polis  
Pension 
 

C FÖRBUNDSINTERNT 
 Kommunikation 
Medlemsadministration  
Internt utbildning 
 

D ARBETSMILJÖ 

E TRYGGHETSFRÅGOR 

F YRKESFRÅGOR 
Personalrörlighet/Tillsättningar 
Chefsfrågor 
Tjänstemässig utbildning 
Kommenderingar 
 

G MÅNGFALD OCH LIKABEHANDLING  
Jämställdhet, diskriminering m.m. 

 
H OPINION 
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.”...     

… satsningarna på höjda polislöner 

måste fortsätta…”  

 

      UR FÖRORD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 - 2021      

 

.”...s 



 

 
                     Tillbaka till dagordning      

14 

 
ÖVERGRIPANDE MÅL  

 
 

 

Huvudansvarig: 
 

Delansvariga: 
Stefan Eklund Styrelsen 

 
 

REDOVISNING AV STYRELSENS ÖVERGRIPANDE MÅL  

FÖR VERKSAMHETSÅREN 2020/2021: 

 
 

❖ att arbetsgivaren involverar oss i ett tidigt skede i förhandlingar så att vi har en 
reell möjlighet att påverka deras ställningstagande  
Det har funnits olika konstellationer av informell karaktär de gånga åren men om det 
har lett fram till något är mer tveksamt. Dock har dialogen kunnat upprätthållas vilket i 
sig kan vara värdefullt.  
 

❖ att en satsning på huvudstadens poliser sker genom någon form av tillägg  
Vi har drivit frågan om ett ”storstadstillägg” som skulle omfatta de flesta medlemmarna 
gentemot regionledningen. Det verkar som om vår regionledning ändå fört fram frågan 
nationellt angående det prekära rekryteringsläget som i sin tur genom arbetsgivarens 
egna beslut kommer leda till ett tillägg benämnt ”huvudstadstillägg” för de som tjänar 
under 36 000 kr.  
 

❖ att de avtal/kollektivavtal som tecknas ska bli mer begripliga för envar som ska 
tolka dess innebörd i enlighet med DS 2006:10, ”Klarspråk lönar sig”  
Eftersom vi inte kunnat enas om nya kollektivavtal nationellt har vi inte kunnat påverka 
det språkliga. 
 

❖ att vår överenskommelse om facklig/arbetsmiljö tid omförhandlas/prolongeras 
så att vi även i framtiden har rätt förutsättningar att på ett adekvat sätt möta 
medlemmarnas förväntningar samt arbetsgivaren i olika frågor 

Här har vi ändå måluppfyllelse genom vårt nya kollektivavtal om villkor för fackliga 
förtroendemän, vilket ändå får ses som en framgång, jämfört med de civila fackens 
ökenvandring med FMA dvs 1 facklig heltid per 500 har tillämpats. Det återstår dock 
en del tillämpningsdelar i samband med implementeringen i myndigheten.  

  
❖ att arbetsgivaren använder sig av kriterierna förtjänst och skicklighet vid 

rekrytering 
Arbetsgivaren fortsätter att runda dessa kriterier även om det funnits ljuspunkter där 
man följt dessa kriterier.   
 

❖ att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) fungerar i myndigheten 
Här har regionen ändå bjudit till för att svara upp mot att försöka få det systematiska 
arbetsmiljöarbetet att fungera, men vi är ändå långt ifrån klara.  

 

❖ att polisregion Stockholm får en sund intern rörlighet som bygger på samsyn 
mellan parterna och där syftet är att skapa en attraktiv arbetsplats där 
medarbetare trivs 
Vad som är sund rörlighet och vad som är en attraktiv arbetsplats skulle det helt säkert 
kunna skrivas avhandlingar om. Stockholm har sedan länge varit en arbetsplats med 
hög omsättning av personal. Denna omsättning har inte avtagit de senaste åren, vilket 
i sig bidrar till att det är svårt att nå attraktivitet och att behålla personalen. 
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.”... 

..… med största sannolikhet kommerrr 

ppolisen att nå ÖVER medellön inomm 

sstaten - i alla fall OBJEKTIVT sett…….. 

”.. 

 
UR MÅLOMRÅDE LÖN 
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Huvudansvarig: 

 
Delansvariga: 

Andreas Strand Kjell Ahlin, Ulf Pauli 
 

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2020/2021: 
 

➢ att få till stånd en oenighetsparagraf i kommande RALS som uppmuntrar parterna till 
fortsatt förhandling istället för lönenämnd 

➢ att även i kommande RALS verka för förhandlingsnivåer på lokal/lokal nivå för att 
ökainflytandet över lönesättning och lönebilder inom polisregion Stockholm 

➢ att verka för lön under polisutbildningen   

➢ att verka för att lägsta lönenivån för polisassistenter kontinuerligt höjs efter varje 
lönerevision 

➢ att verka för en reallöneutveckling fram till en viss tjänsteålder alternativt till viss 
lönenivå med tillhörande tjänstegrader som finansieras utanför RALS 

➢ att lönebilden för poliser ska motsvara deras erfarenhet och kunskap samt det ansvar 
polisyrket medför 

➢ att polisernas löner ökar till minst medellön inom det statliga kollektivet 

➢ att aspirantansvariga på polisområden och på regional nivå ska få en ny lönestruktur 
eller ett lönetillägg som motsvarar det ansvar som denna arbetsuppgift medför  

➢ att hundförare efter genomförd hundförarutbildning får en högre lön (lönestruktur) 

➢ att polischefer i kärnverksamheten ska vara löneledande i förhållande till 
stödverksamheten 

 

 

RALS 2020-2023 

Den 12 februari kom nationella parter överens om att ha två lönerevisioner istället för tre under 
avtalsperioden. Parterna slog ihop lönerevision 1 och 2 till den första oktober 2021 och kvar 
återstår lönerevisionen 1 oktober 2022. Värdet vid varje lönerevision utgör 1,8 % på 
medlemskollektivets löner samt vissa lönetillägg. Vid lönerevisionen den 1 oktober 2021 har vi 
som lägst 3,63 % att fördela. I juni 2021 betalade Polismyndigheten ut ett engångsbelopp som 
ersättning för den uteblivna löneökningen per den 1 oktober 2020.  
 

KARRIÄR- OCH UTVECKLINGSVÄGAR (KUV)  

Den 23 maj 2021 kallades Polismyndigheten till en MBL §11 förhandling rörande kuv:en där 
Polisförbundet ställde ett antal frågor. De viktigast frågorna och svaren redovisas nedan.  
 

Polisförbundet yrkar  
- att de frågor som omfattas av detta tänkta beslut ska regleras i kollektivavtal 

mellan Polisförbundet och Polismyndigheten 
Polismyndigheten anser inte att det är ändamålsenligt att kollektivavtalsreglera 
själva systematiken för karriär- och utvecklingsvägar.  

- att det tänkta beslutet ska konsekvens-analyseras och riskbedömas enlig AFS 
2001:1. 

Polismyndigheten: Det förhandenvarande beslutet är ett inriktningsbeslut.  
I den fortsatta beredningen, inför mer detaljerade beslut, kommer såväl 
konsekvensanalyser som riskbedömningar att göras i den utsträckning det är 
lämpligt. 

 

I skrivandets stund i början januari 2022 vet vi facit dvs att Polismyndigheten avser att lönesätta 
kuv:ens M3 och M4-nivåerna på lokalpolisområden. Till skillnad från Polismyndighetens svar i 
ovan förhandling är kuv:en inte längre bara en systematik eller ett inriktningsbeslut. Trots att 
kuv:en numera är ett nytt lönesystem parallellt med de traditionella RALS-förhandlingarna tar 
inte Polismyndighetens ledningsgrupp något initiativ till att involvera Polisförbundet eller att sluta 
ett kollektivavtal med oss. Polismyndighetens förakt mot Polisförbundet och den svenska 
modellen kan inte vara tydligare. 
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FACKLIG ÖVERLEVNAD 

Våra möjligheter att arbeta fackligt och därmed förbättra anställningsvillkoren för våra 
medlemmar blir allt svårare. Självklart är detta en medveten strategi från Polismyndigheten för 
att på alla sätt minska vårt fackliga inflytande - på samtliga nivåer. Polismyndigheten kan inte 
längre gömma sig bakom internrevisionens påpekande om mer ordning och reda när det gäller 
redovisningen av facklig tid. Polisförbundet borde sluta med att prioritera och vårda 
partsförhållandet med Polismyndigheten och istället fokusera på våra medlemmars berättigande 
förväntningar och krav. I slutändan utgår vårt fackliga mandat från medlemmarna. 
Polismyndighetens totalangrepp på Polisförbundet drabbar såklart även våra framgångar på 
ämnesområdena Lön och övriga anställningsvillkor.  
 

Ett sätt att ta tillbaka initiativet är att vi blir överens nationellt om hur vi ska bemöta 
Polismyndighetens angrepp. Vi måste bli mer strategiska och mer tydliga med vad vi vill 
åstadkomma med kommande extra lönemedel, lönerörelser samt i övrigt hur vi ska återta det 
inflytande som nu Polismyndigheten vill begränsa. Polisförbundet måste även bli bättre och 
snabbare med att få ut information till regionerna och inte låta Polismyndigheten äga 
kommunikationen med våra medlemmar. 
 

 

REDOVISNING AV MÅL LÖN 2020 - 2021: 
 

➢ att få till stånd en oenighetsparagraf i kommande RALS som uppmuntrar parterna till 
fortsatt förhandling istället för lönenämnd 
Motion A31 behandlades på Polisförbundets kongress 2020 där den blev besvarad. En 
förutsättning för att regionala RALS-förhandlingar ska vara meningsfulla är att vår 
förhandlingsposition inte blir svagare än vad det centrala kollektivavtalet stipulerar. 
 

➢ att även i kommande RALS verka för förhandlingsnivåer på lokal/lokal nivå för att öka 
inflytandet över lönesättning och lönebilder inom polisregion Stockholm 
Polismyndigheten har ensidigt fördelat de extra lönemedlen á 360 mkr per år de senaste 
två åren utan något inflytande från oss fackligt. Detta gör det allt svårare att hålla ihop 
en lönebild som speglar bland annat medlemmarnas erfarenhet och skickligheten. Vi 
anser att detta kommer motverka Polismyndighetens egen målsättning om att bibehålla 
poliser över tid. Vi kommer dock att fortsätta att arbeta med att öka vårt inflytande även i 
denna del. 
 

➢ att verka för lön under polisutbildningen 
Denna målsättning kan bara lösas på nationell nivå. I dagsläget finns det en s k ”hybrid” 
där vissa kan gå polisutbildningen med bibehållen lön. Polismyndigheten kommer 
troligen att fortsätta och utöka denna ”hybrid”-variant. Det finns även vissa politiska 
partier som vill ha en polisutbildning enligt norsk modell som bygger på att 
studieskulderna skrivs av efter x antal år.  
Regionstyrelsens uppfattning är: oavsett modell så ska det inte belasta RALS:en och vi 
kommer fortsatt att verka för att frågan prioriteras av förbundsstyrelsen. 
 

➢ att verka för att lägsta lönenivån för polisassistenter kontinuerligt höjs efter varje 
lönerevision 

I och med att Polismyndigheten ensidigt fördelar 2021 års extra lönemedel får det effekt 
på polisassistenternas lägsta lönenivå. Regionstyrelsen anser att myndighetens system 
är för krångligt och skapar andra problem. Vi kommer att försöka få regionen att ändra 
på systemet med lönetillägg till ett mer enkelt och mer förståeligt system. 

 

➢ att verka för en reallöneutveckling fram till en viss tjänsteålder alternativt till viss lönenivå 
med tillhörande tjänstegrader som finansieras utanför RALS 

Vi tolkar att motionärens vilja är att återskapa ett system som vi tidigare haft med 
inspektörsavtalet. Motionen skickades in till kongressen 2020 där den besvarades med 
motivering att kuv:en var lösningen på motionärens önskan. 
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➢ att lönebilden för poliser ska motsvara deras erfarenhet och kunskap samt det ansvar 
polisyrket medför 
I och med de extra lönemedel som redan tillförts Polismyndigheten, och kommer att 
tillföras, kommer vi med största sannolikhet nå och komma över medellönen inom  
staten. Ett mer filosofiskt svar är om vi någonsin kommer att nå denna målsättning på 
individnivå? Även om vi lyckas förhandla fram en lönebild som vi fackligt anser  
motsvarar den erfarenhet, kunskap och ansvar hos enskilda poliser så kommer den 
individuella differentieringen göra att många medlemmar ändå kommer att känna sig fel 
lönesatta. Målsättningen kommer att ses över inför kommande verksamhetsplan. 

 

➢ att polisernas löner ökar till minst medellön inom statliga kollektivet 
Svaret vet vi när SCB nya statistik kommer (sommar 2022). Men då vi formulerade detta 
mål fanns det medlemsgrupper som redan uppfyllde målsättningen och det är inte 
omöjligt att ännu fler grupper har kommit upp till minst medellön inom staten. Med tanke 
på kommande lönesatsningar måste vi sätta upp en ny målsättning.  
 

➢ att aspirantansvariga på polisområden och på regionnivå ska få en ny lönestruktur eller 
lönetillägg som motsvarar det ansvar som denna arbetsuppgift medför  
Vi har vid ett flertal tillfällen tagit upp denna fråga med arbetsgivaren regionalt utan att 
lyckas få till stånd en lönestruktur (bottenplatta) för denna funktion.  
Vi kommer att ta upp yrkandet i kommande RALS-förhandlingar. 
 

➢ att hundförare efter genomförd hundförarutbildning får en högre lön (lönestruktur) 

Vi har vid ett flertal tillfällen tagit upp denna fråga med arbetsgivaren regionalt utan att 
lyckas få till stånd en lönestruktur (bottenplatta) för denna funktion.  
Vi kommer att ta upp yrkandet i kommande RALS-förhandlingar. 
 

➢ att polischefer i kärnverksamheten ska vara löneledande i förhållande till 
stödverksamheten 
Här återstår en del att göra. I samband med RALS-förhandlingarna kommer vi att begära 
ut lönebilder för vad chefer i stödfunktionerna tjänar. Utifrån den kunskapen avser vi 
diskutera med förbundsområde chef om hur vi går vidare med frågan. 
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Huvudansvarig: 
 
Delansvariga: 
 

Arbetstid: Kjell Ahlin Andreas Strand, Maria Jensen 
Pension: Tina Gustafsson Kjell Ahlin 

Semester: Kjell Ahlin Maria Jensen 

Villkorsavtal:   

ASA, ersättning Kjell Ahlin Andreas Strand 
Övrigt Andreas Strand Kjell Ahlin 

 
 

 

REDOVISNING AV MÅL ARBETSTID 2020 - 2021: 
 

➢ att skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv vilket innebär att hänsyn till ålder, 
föräldraskap och hälsa ska tas. Verka för att arbetsgivaren vid förhandlingar inom ramen för 
ASA/POLIS beaktar portalparagrafen (§3 ASA/POLIS)  

Frågan tas upp vid varje förhandlingstillfälle och är något som vi trycker hårt på. Vid de 
utbildningar och informationsträffar vi har diskuteras frågan om att portalgrafen är grunden 
vid varje förhandling. Tyvärr har AG/HR en förmåga att kanske glömma den viktigaste 
paragrafen i ASA/POLIS och måste ständigt påminnas om den.  
Detta mål kommer att leva över tid och är något som vi alltid måste ha med oss. 
 

➢ att få till stånd en arbetstidsförkortning som ökar med antal tjänsteår alternativt levnadsår för 
skiftestjänstgörande poliser 

Motionen vann bifall vid vår stämma redan 2018 och skickades in till kongressen 2018 där 
den efter en längre diskussion i plenum vann bifall. Då inget hände i frågan motionerades 
det återigen till stämman 2020 där den återigen bifölls. Motionen skickades in till 
ksongressen 2020 där den ånyo bifölls. Vi måste fortsätta att arbeta i frågan och ligga på 
Polisförbundets förhandlingsdelegation för att påverka AG/HR i rätt riktning. 
 

➢ att omförhandla 13§ ASA/Polis beträffande restid kontra arbetstid så att den överensstämmer 

med gällande EU-direktiv och de domar som vunnit laga kraft i EU- och Efta-domstolar 

Vi har tillsammans med förbundsregion Väst motionerat till kongressen 2020 i frågan. 

Motionen vann bifall. Vad vi förstår är AG/HR helt oförstående till yrkandet och anser att 13 

§ ASA/POLIS omhändertar detta. Något vi inte håller med om utan att §13 är ogiltig i vissa 

delar och är sämre än EU reglerna. I samband med SH DEMO i Stockholm 2020 så 

skickades en begäran om tvisteförhandling in av förbundsregion Stockholm, Väst och Syd 

som berör frågan. Tvisten är ännu inte löst och ligger fortfarande på förhandlingsbordet. 

Skulle man inte komma överens så är vår rekommendation att gå till Arbetsdomstolen i 

frågan. 
 

➢ att en översyn av ASA/Polis rörande beredskap genomförs med särskilt beaktande till ålder 

eller andra levnadsförhållanden 

Beredskapen har ökat lavinartat - framför allt i polisregion Stockholm. En bidragande orsak 

är de senaste årens antal skjutningar, men även andra grupper har satts i beredskap. 

Någon översyn har ännu inte skett men är något vi fortsatt kommer att driva genom 

Polisförbundet. Självklart hjälper vi de medlemmar som av en eller annan orsak har svårt 

att ha beredskap. Arbetsgivaren har dock startat arbetet med en översyn för att kunna 

hantera frågan. Detta kan dock leda till att utrederare i högre utsträckning kan komma att 

tas i anspråk under kvällar, veckoslut och helgdagar. Vi bevakar frågan. 

➢  
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➢ utbilda förbundsområden och lokalförbundsområden i ASA/Polis. Detta för att kunna möta 

arbetsgivaren med kompetens i dessa frågor och i de fall det behövs partsgemensamt utbilda 

arbetsgivarrepresentanter för att öka deras kunskap i ASA/Polis 

På grund av pandemin har det under 2020 och 2021 varit svårt att hålla utbildningar. Vi har 

dock genomfört en utbildning digitalt med område Nord. Vi har även erbjudit arbetsgivaren 

på RUE att under hösten 2021 genomföra en utbildning med dem. De ställde sig mycket 

positiva till detta men återkom aldrig. Upprinnelsen till erbjudandet var att vi vara tvungna 

att gå in och rätta till fel i en periodplanering som annars hade lett till ett brott mot 

ASA/Polis. Vi har självklart löpande kontakt med våra underorganisationer och medlemmar 

och är behjälpliga i frågor som berör arbetstider. 
 

➢ att verka för att obekvämtidstillägg införs vardagar mellan kl 19.00 – 22.00 samt se över 

nuvarande konstruktion av obekvämstillägg och storhelgsersättning, i syfte att ersättningar 

ska spegla den uppoffring det innebär att arbeta kväll respektive natt  

Till kongressen 2020 skickade förbundsregion Stockholm in motion B20 med tre att-satser 

som just berör den här frågan. Samtliga tre att-satser vann bifall. I texten till motionen 

nämnde vi att det fanns ett gyllene tillfälle att använda 2020 års 360 miljoner för att just 

kunna genomföra detta. Tyvärr reagerade Polisförbundet och AG/HR för sent i frågan och 

det blev istället en ensidig satsning som framförallt riktades mot poliser som arbetar på 

lokalpolisområdena. Ett förslag till lösning togs fram av AG/HR till 2021 års satsning av de 

360 miljonerna som kallades brottstidstillägg. Konstruktionen var svår begriplig och byggde 

på ett indexreglerat system. Tanken var till viss del god, men föll på helheten. Det finns all 

anledning att fortsätta kampen om så väl höjt obekvämtidstillägg som höjt jour och 

beredskapstillägg. 
 

REDOVISNING AV MÅL SOMMARSEMESTER 2020 - 2021: 
 
 

 

➢ att semesterdirektiven för 2020 och 2021 är klara senast den 1 februari 2020 i respektive 2021 

Här har vi uppnått målet, såväl 2020 som 2021 skrevs direktiven under innan den 1 februari 
för respektive år. 
 

➢ att regionerna även i framtiden får besluta om semesterriktlinje 

Vi har hittills inte mött någon indikation på att en förändring i frågan kommer att ske, 
förutom de nationella ledstänger som har skickats ut. Mycket i direktiven bygger på 
ASA/Polis skrivningar. Det är dock viktigt att bevaka frågan så att inga förändringar sker 
från nationella parter. 

 

➢ att arbetstagare som så önskar ska få en sammanhängande semesterperiod om fyra 
veckor under veckorna 25–34 

I vårt direktiv har vi sedan tidigare fått arbetsgivaren att gå med på en skrivning enligt 
följande ”Om ingen huvudsemester anges räknas, om verksamheten så medger, den 
längsta sammanhängande perioden veckorna 25–34 som huvudsemester”. Att få till 
den skrivningen tog sin tid i förhandlingsrummet, men vi anser att det är viktigt att så 
många som möjligt får en sommarsemester under de attraktiva veckorna. 
Huvudregeln är dock 28 dagars sammanhängande ledighet (ej föräldraledigt) under 
perioden juni-augusti. 
 

➢ att utöka tiden att växla semester mot insättning i Kåpan extra 

Detta mål skulle vi egentligen inte behöva ha då vår generella inställning är att våra 
medlemmar ska ta ut sin semester under året, förutom de timmar de har rätt att spara 
(de timmarna som finns kvar efter att de tvingande 160 timmarna tagits ut).  
Från och med år 2022 får antalet sparade timmar dock högst uppgå till 240 timmar.  
Vi har ett antal bifallna motioner från olika kongresser i frågan, men AG/HR verkar 
inte vara intresserade av att lösa vårt yrkande. Vi har svårt att förstå deras argument 
då vi har ett stort semesterberg som belastar budgeten. Förhoppningsvis kommer en 
lösning inom en snar framtid. 

➢  
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REDOVISNING AV MÅL VILLKORSAVTAL OCH ASA/POLIS 2020 - 2021: 
 

➢ att Polisförbundet tillsammans med arbetsgivaren utreder om det är möjligt att erbjuda 
tjänstebil/förmånsbil till hundförarna 
En fråga som vi under lång tid drivit, senast vann motion B24 bifall. Inget har dock hänt och 
frågan ligger på Polisförbundet. I motion B24 skriven av Patrik Stridsman så är att-satsen att 
hundförare ska erbjudas förmånsbil. Tyvärr har skattereglerna ändrats och det är inte längre 
lika förmånligt. Vi hävdar dock att en utredning tillsammans med arbetsgivaren bör ske och att 
de bägge alternativen åskådliggörs. 
 

➢ att avtalet för hundförarna blir klart och motsvarar den kostnad och uppoffring som det 
medför att vara hundförare 

Under våren 2020 blev det nya avtalet för våra hundförare klart. Vad vi hittills har 
förstått verkar våra hundförare nöjda med upplägget på kollektivavtalet.  

 

➢ att ett kollektivavtal sluts som omhändertar ersättning för civilkläder som används i 
tjänsten och som kräver anpassning till skyddsutrustning, beväpning m.m. 
Ett antal motioner är inskickade genom åren som berör ersättningen för de som använder 
civilkläder i framför allt yttre tjänst. Vi senaste kongressen vann motion B48:2 bifall med 
följande att-sats, att Polisförbundet verkar för att arbetsgivaren själv tar kostnaden för ovan 
beskrivna utrustning. 
Polisförbundet har vid ett antal förhandlingstillfällen tidigare drivit frågan om någon form av 
ersättning till framför allt poliser i spaningsverksamheten, men AG/HR har avvisat frågan. Med 
den nya formuleringen i att-satsen skulle detta kunna var en möjlighet att nå framgång. 
Förbundsregion Stockholm kommer att få fortsätta att driva frågan för att få de avtalsslutande 
parterna att gå i mål. 

 

➢ att Polisförbundet sluter övergripande kollektivavtal som ger möjlighet för lokal/lokala 
parter att sluta avtal anpassade utefter regionernas behov 

Målet har vunnit bifall på tidigare kongresser och ger oss rätten att i vissa fall få 
delegation att sluta kollektivavtal mellan regionala parter. Frågan har nu uppkommit 
om det är till gagn för oss utefter det senaste ensidiga arbetsgivardirektiv som i 
samband med revision inom RALS kom oss tillhanda. I detta direktiv har vi blivit 
bakbundna vilket inte skapar rätt förutsättning för ett bra avtal. Nu är vår uppfattning 
att arbetsgivaren inte har rätten att frångå §5 i RALS 2020–2023 utan att parterna är 
överens. Vi tror dock att det än så länge är bra att vi på regional nivå har möjligheten 
att sluta kollektivavtal. 
 

➢ att fria läroböcker och studiematerial tillhandahålls under polisutbildningen 

Vid kongressen 2018 motionerade förbundsregion Stockholm till kongressen där att-
satsen vann bifall. En viktig fråga att driva och kan vara ett av incitamenten för att 
lyckas med polismyndighetens mål angående rekrytering. Vi har ännu inte nått 
framgång i frågan mycket beroende på att utbildningen ligger på högskolan. Frågan 
lever kvar. 

 

➢ att informera medlemmarna om tjänstepensionen och vilken skillnad den gör i förhållande 
till den allmänna pensionen 

Detta sker då medlemmar kontaktar oss via besök eller ringer in till oss i olika frågor 
rörande pension. Vår tjänstepension är unik då vi sedan tidigare har 4,5% avsättning av 
lön till tjänstepension och efter uppgörelsen i RALS 2007–2010 har ytterligare 4,6% 
avsättning, en total avsättning på 9,1 %. För den som är verksam som polis ett helt 
yrkesliv ger det ett gott tillskott till pensionen. 
 

➢ att under 2020–2021 anordna en eller flera föreläsningar rörande våra pensionsavtal 

I samband med vårt utbildningsinternat i oktober 2021 föreläste såväl 
Pensionsmyndigheten och SPV för våra förtroendevalda. Detta för att öka kunskapen i 
vår organisation, så att vi kan möta våra medlemmar med kunskap i pensionsfrågorna. 
Det är viktigt att komma ihåg är att det är upp till varje enskild medlemmen att avväga 
när man ska gå i pension eller under hur lång tid man ska ta ut tjänstepension m.m. 
 

REDOVISNING AV MÅL PENSION 2020 - 2021: 
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➢ att bevaka delpensionsavtalet med syftet att få en tillämpning i enighet med avtalets 
intentioner 

Vi har ett antal gånger försökt få arbetsgivaren att föra samtal med oss angående 
delpensionsavtalet. Vi har även tagit upp frågan inom ramen för vårt regionala MBL-
forum.  
Vi har inte fått någon riktig respons i frågan även om arbetsgivaren inte avvisat vår 
begäran.  
Vi har tryckt på att det är av stor vikt att i samband med beslut om vilka som ska beviljas 
delpension förs samtal med våra förbundsområdesstyrelser för att arbetsgivaren ska ha 
ett brett underlag för beslut. Tyvärr konstaterar vi att detta för det mesta inte sker. Vi är 
fullt medvetna om att det är arbetsgivaren som har beslutsmandatet men att vi bör 
involveras. Vi fortsätter att verka i detta mål. 
 

➢ att verka för att ta fram en nationell policy för delpension samt verka för möjligheten att 
fortsätta med delpension efter ordinarie pensionsålder 
Frågan om en nationell policy för delpensionsavtalet hanteras av Polisförbundet på nationell nivå. 
Vi har regionalt tagit upp frågan utan att nå framgång, detta med hänvisning till att det finns 
gemensamma riktlinjer för hantering av delpensioner.   
Att delpension ska kunna tas ut även efter 65 år är också en fråga vi fortsatt driver, men det 
kräver en avtalsförändring mellan OFR och Arbetsgivarverket. 
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Kommunikation 

 

 
Huvudansvarig: 

 
Delansvariga: 

Kommunikation: Tina Gustafsson  Stefan Eklund 
Blåljus: Stefan Eklund Tina Gustafsson               

Intrapolis: Tina Gustafsson Annicka Lyckeborg 

Förbundsregionnytt Tina Gustafsson Styrelsen i övrigt 
 

STYRELSENS MÅL FÖR VERKSAMHETSÅREN 2020/2021:  

➢ att via hemsidan www.blaljus.nu lyfta aktuella och pågående frågor 

➢ att informera via förbundsregionens sida på Intrapolis  

➢ att stödja förbundsområdenas sidor på Intrapolis  

➢ att vid behov skriva och sprida förbundsregionsnytt till medlemmar via föreningarna 

➢ att inhämta information från medlemmar, föreningar och andra fackliga organisationer 

➢ att bevaka polisens resursbrist och framtida expansion 

 
 

Blaljus.nu i NY UNIFORM 
Efter många års förtjänstfull tjänstgöring som regionens webbsajt kom tiden och tekniken till 
slut ikapp blaljus.nu. Därför inleddes arbetet våren 2020 för en mer ”tidsenlig uniform” 
anpassad till nutidens både digitala säkerhetskrav, teknik och dynamiska funktioner. 
 

Inför arbetet att ta fram en ny webb-plattform intervjuades regionstyrelsens ledamöter om 
önskat syfte och funktioner på ”nya” Blåljus. Detta lade grunden till den kravställan som 
skickades ut till ett flertal webbyråer i april 2020. Totalt inkom sju svar varav två bedömdes 
som intressanta och presenterades för regionstyrelsen. Styrelsen slutliga val föll på 
stockholmsbyrån Oxys, främst baserat på byråns kompetens att bygga sajten i Drupal 
(säkerhet) liksom förmåga att migrera all information från den gamla sajten till den nya. 
Ingen information förlorades vid byte av webbplattform. 
 

Under hösten inleddes arbetet att i detalj skissa upp utseende och nya funktioner på en ny 
webbplats. Några av kraven var  

- Säkerhet (https://) 
- anpassad för att läsas på flera ”plattformar” (mobil, platta, telefon)  
- signalera en tydlighet opinionssajt (nyhetstyngd) 
- ”huvud-topp” som kan aktiveras vid särskilda behov  
- kategorisera/dela upp publiceringar kopplat till regionens huvudsakliga målområden  
- utgöra ett stöd/arbetsverktyg för förtroendevalda bl a genom att ge en plats för 

några av de viktigaste kollektivavtalen 
- enkla publiceringsfunktioner dvs ”vem som helst” ska kunna publicera artiklar. 

 

Även om all information migrerades/flyttades till den nya plattformen så var den inte synlig. 
Därför lades en inte oväsentlig tid på att både inför som efter lanseringen på att 
”kategorisera” artiklarna för att göra den ”synlig” i olika listningar. Det tillkom också ett stort 
antal tester, felsökningar av olika funktioner, kompletteringar m.m. både inför och efter att 
lanseringen i mars 2021. Även om alla målen i vår kravställan inte förverkligats, summerar 
vi att ”tillräckligt” många mål uppnåtts. 
 

Driften av nya Blåljus har fungerat felfritt, sånär på ett tillfälle då hela sajten ”släcktes”. Felet 
åtgärdades snabbt och berodde på till ett fel i en artikel som ”hämtats in” från polisen.se. 
 

För att nå ut med vår information är det av vikt att vid alla möten, utbildning, samtal m.m. 
med medlemmar informera om våra digitala kanaler (intrapolis och blaljus.nu, 
Polisförbundets hemsida m.m.) liksom att vi vid ex mejl och nyhetsbrev länkar till dessa 
informationskällor. Det måste vara enkelt att få information och det är allas vårt ansvar 
(något som lyfts inom såväl regionens kommunikationsnätverk liksom flera 
regionsförbundsråd). 
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REDOVISNING AV MÅL KOMMUNIKATION 2020 - 2021: 
 

➢ att via hemsidan blaljus.nu lyfta aktuella och pågående frågor 

Blåljus.nu uppdaterats så gott som dagligen bl a med stöd av tidigare, numera 

pensionerade, blåljus-redaktören Tommy Hansson som bevakar ”externa frågor”. 

Under verksamhetsåren har blåljus haft drygt 933 000 sidbesök dvs i snitt ca 1 300 sidor 

per dygn. Mest läst är ”LÖN/VILLKOR” samt den s k huvudpuff som är en artikelsamling 

kopplat till pågående avtalsrörelse.  

Ett flertal nyhetsartiklar på Blåljus har lästs mellan 5 000 - 7 000 gånger under 

verksamhetsåren. Insändare har generellt stort genomslag. 
 

➢ att informera via förbundsregionens sida på Intrapolis 

Regionens intrapolis-sida uppdateras med valda artiklar från blaljus.nu. Tyngdpunkten 

ligger på att hålla kontaktinformationen till alla förtroendevalda uppdaterad från 

regionstyrelsen till polisförbunds- och lokalförbundsområden.  

Den ”nya” Blåljustekniken har gjort det möjligt att länka mellan intrapolis och andra externa 

webbsidor inkluderat blåljus.nu.  

Vid möten med nya och gamla medlemmar är det väsentligt att informera om hur kontakt 

kan tas med ”sin” fackliga förtroendevalda/skyddsombud och att den informationen finns 

både på Intrapolis och blaljus.nu liksom möjligheten att #-tagga Polisförbundet i region 

Stockholm på "sin egen intrapolis-startsida”. 
 

➢ att stödja förbundsområdenas sidor på Intrapolis 

Stöd och ”utbildning” erbjuds löpande vid efterfrågan. 
 

➢ att vid behov skriva och sprida Region-Nytt till medlemmarna via förbundsområden 

Nyhetsbrevet "Region-nytt" sprids numera endast digitalt. 

Under verksamhetsåren har tre utskick gjorts. 
 

➢ att inhämta information från medlemmar, föreningar och andra fackliga organisationer 

Rådande pandemi har haft stor inverkan på fysiska möten. Regionens 

kommunikationsnätverk har mötts vid fyra tillfällen. 
 

➢ att bevaka polisens resursbrist och framtida expansion 

Båda resursbristen och tillväxten är frågor som kontinuerligt följts och lyfts fram på 

blaljus.nu genom sammanfattande artiklar. Andra perspektiv som lyfts fram är t ex det 

ökade antalet polisavgångar av ”andra orsaker” t ex att poliser slutar innan pensionsåldern 

65år, liksom polisers arbetsbelastning, villkor och arbetsmiljö. Publiceringarna bygger 

främst på myndighetens egna rapporter/personalredovisningar. 
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Medlemsadministration   
 

  
Huvudansvarig: 

 
Delansvariga: 
 

 

Medlemsrekrytering: Stefan Eklund Styrelsen 
 

   

     REDOVISNING AV MÅL MEDLEMSADMINISTRATION 2020 - 2021: 
 

➢ att rekrytera nya medlemmar till Polisförbundet. Vi ska vara det självklara fackliga 

alternativet för poliser 

Rekryteringen av nya medlemmar börjar redan på polisprogrammen bland annat genom 

att Peter Larsson, Polisförbundets studerandeombudsman, regelbundet besöker 

skolorna och är tillgänglig för eleverna under hela utbildningen och aspiranttiden.  

Under pandemin har Peter mött studenterna digitalt. 
 

2020 välkomnade polisregion Stockholm 308 st polisaspiranter. 

2021 välkomnade regionen 276 polisaspiranter.  

Under verksamhetsåren har totalt 684 polisaspiranter välkomnats.  

Cirka 90 procent av polisaspiranterna var medlemmar i Polisförbundet när de kom till 

regionen. Sedan dess har de flesta av de ”tio procenten icke-medlemmar” blivit 

medlemmar - efter att tidigt på sin nya arbetsplats fått information från lokala fackliga 

företrädare om vad ett medlemskap i Polisförbundet innebär.  
 

Det är av särskild vikt att lokala fackliga företrädare får möjlighet att möta nya 

polisaspiranter på sina arbetsplatser för att där informera om fackets roll och 

medlemskapets alla förmåner. I allmänhet ger arbetsgivaren utrymme för dessa möten 

men vi har tyvärr, de senaste åren, sett att arbetsgivaren inte har underlättat för de 

fackliga att möta aspiranterna i ett tidigt skede av utbildningen. Genom en god 

rekrytering av blivande poliser kan vi behålla en hög anslutningsgrad.  
 

Styrelsen fortsätter, med förbundsområdenas hjälp, sitt uppdrag med att både rekrytera 

nya men också behålla redan befintliga medlemmar. Alla regionens fackliga jobbar för 

att Polisförbundet ska vara det självklara fackliga alternativet för alla poliser. 
 

➢ att samtliga nyanställda får en likvärdig medlems- och försäkringsinformation 

Alla poliser som blir medlemmar i Polisförbundet får ett välkomstmejl där Polisförbundet 

informerar om medlemskapets olika förmåner, bland annat; rättslig hjälp, PAE (polisens 

arbetslöshetsersättning), råd och stöd från fackliga företrädare, kollektiv 

medlemsförsäkring, Polistidningen m.m. 
 

➢ att informera medlemmar om Polisförbundets medlemsförsäkringar 

På grund av Corona-pandemin har vi inte kunnat genomföra några informationsmöten.  

När försäkringsinformation efterfrågats av en medlem har dessa hanterats via telefon. 
 

➢ att ge förbundsområdena fördjupad information om vilka försäkringar våra medlemmar 

omfattas av 

På regionstämman i mars 2022 kommer Polisförbundets försäkring att ha en 

genomgång av Polisförbundets försäkringar för regionens fackliga förtroendevalda. 

 

➢ att expeditionen ska vara tillgänglig för medlemmar och förtroendevalda 

Expeditionen är förbundsregionens och förbundsområdenas administrativa stöd i frågor 

som gäller medlemsadministration och försäkringsinformation. Expeditionen strävar 

efter hög tillgänglighet, oavsett om medlemmarna kontaktar oss via telefon, mejl eller 

besök. 
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Intern utbildning 

  
 

 
Huvudansvarig: 

 
Delansvariga/biträder: 

 Facklig intro-utbildning: Tina Gustafsson Robert Brindeby 
 Facklig grundutbildning: Tina Gustafsson Robert Brindeby 
 Arbetsmiljö introutbildning Roger Östergren Robert Brindeby 

 

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2020/2021 
 

➢ att erbjuda nya fackliga företrädare och skyddsombud adekvat utbildning 

➢ att hålla facklig grundkurs för förbundsregion Stockholm och andra förbundsregioner 

➢ att informera och rekrytera till Polisförbundets utbildningstrappa 

➢ att genomföra utbildningsinsats för styrelsemedlemmar i förbundsområdena (de år 
det inte är kongress)  

 
 

Trots pandemins restriktioner har grundläggande utbildningar genomförts för såväl fackligt 
förtroendevalda och skyddsombud. Såväl introduktionsutbildning - liksom grundutbildning har 
erbjudits och genomförts. Samarbete mellan region och förbundsområde har både utvecklat 
och drivit utbildningsarbetet – med återkoppling till nationell utbildningsansvarig på 
Polisförbundet. Detta arbete har, trots pandemins restriktioner, lett till både kontinuitet där nya 
förtroendevalda fortsatt erbjudits utbildning i förtroendeuppdraget. Detta utvecklingsarbete har 
uppskattats av såväl nya förtroendevalda men också efterfrågats av andra ”utbildningsledare” i 
Sverige.  
De lärdomar – liksom utvecklingsmöjligheter - av digitala läroplattformar som ett komplement till 
fysiska möten har vidarebefordrats till Polisförbundets nationella utbildningsansvarige, både av 
ämnesansvariga men främst av Robert Brindeby, HSO och förtroendevald i polisområde Syd, i 
den nationella utbildarpoolen. Roberts driv och engagemang för utbildning har varit av stor vikt 
på såväl regional som nationell nivå. 
 

REDOVISNING AV MÅL INTERN UTBILDNING 2020 - 2021: 
 

➢ att erbjuda nya fackliga företrädare och skyddsombud adekvat utbildning  

Introduktionsutbildningar har erbjudits både fackliga och skyddsombud, både via digitala 
mötesformer och fysiska möten.  

 

➢ att hålla facklig grundkurs för förbundsregion Stockholm och andra förbundsregioner  
I december 2021 genomfördes en facklig grundkurs med 30-talet fysiskt närvarande 
deltagare. Kursansvarig var Robert Brindeby, assisterad av Mikael Eksholm från region 
Nord. 

 

➢ att informera och rekrytera till Polisförbundets utbildningstrappa 
Vid alla utbildningar och möten informeras om Polisförbundets utbildningstrappa och var 
kurskatalogen hittas. En viktig del av detta arbete sker på förbundsområdena som dels 
har inblick i utbildningsbehovet i lokala styrelser/underenheter, och dels i samband med 
möten med nya poliser och möten på arbetsplatser. 

 

➢ att genomföra utbildningsinsats för styrelsemedlemmar i förbundsområdena (de år det inte 
är kongress) 
Förbundsregionstyrelsen höll i oktober 2021 ett tvådagars utbildningsråd på Saltsjö 
Kvarn. De närvarande förtroendevalda fick bl a information från Pensionsmyndigheten, 
polisens statliga tjänsteavtal från Statens pensionsverk, SPV.  Dessutom föreläste Filip 
Wijkström, ekonom och docent, om olika samhällsförändringar och ”mönster”, 
Stockholms regionpolischef Mats Löfving beskrev regionens arbete och svarade på 
frågor från de närvarande. Regionstyrelsen lämnade också en nulägesrapport om de 
pågående avtalsförhandlingarna (främst RALS och 360 miljoner avseende 2021) liksom 
arbetet inom skyddsorganisationen och arbetsmiljöfrågor i allmänhet. 
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Huvudansvarig: Delansvariga: 
Roger Östergren  Marie Fogman Göthberg  

 Maria Jensen 
 

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2020/2021: 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

➢ att fortsätta det strategiska arbetet med systematiska arbetsmiljöarbetet 

➢ att följa upp arbetsskador och tillbud, skyddsronder,  

fördelningssamtal, rehabilitering och arbetsmiljöutbildning 
 

Bevaka och arbeta för förbättringar i redan påbörjade arbetsmiljöfrågor 

- Lokaler 
- Civila/annan anställd i arrest- och jourmiljö  
- Hot och våld mot polisanställda och ensamarbete 
- Arbetsbelastning för alla polisanställda inklusive chefer 
- Trafikolyckor med tjänstefordon 
- Buller 
- Corona (covid-19) 

 

Driva bifallna motioner 

➢ en alternativ och mer centralt placerad uppställningsplats för SPT-fordon  

➢ förbättringar gällande ersättning och stöd vid genom arbetsgivarens försäkringar 

➢ Återinförande av rehabiliteringsgrupper 

 

De absolut viktigaste arbetsmiljöfrågorna är fortfarande  

- arbetet med att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 

- arbetsbelastning för alla anställda 

- civila/annan anställd och  

- lokalförsörjning  

Under denna period har vi dessutom tvingats arbeta hårt och intensivt med Corona och dess 

påverkan på vår arbetsmiljö. Arbetsbelastning och brist på tillräckliga resurser är fortsatt ett av 

våra största och allvarligaste arbetsmiljöproblem. 
 

REDOVISNING AV MÅL ARBETSMILJÖ 2020 - 2021: 
 

MÅLET SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM): 

➢ att fortsätta det strategiska arbetet med SAM  
Detta arbete sker på alla nivåer. En vägledning med årsplan har arbetats fram i regionala 
skyddskommittén (RSK).  Regionen har identifierat och prioriterat tre problemområden: 
arbetsbelastning, hot och våld samt kränkningar. Till vart och ett av dessa 
problemområden har förslag på åtgärder tagits fram.  
Uppföljning ska ske löpande och årligen. SAM-dagar har genomförts på alla nivåer där vi 
partsgemensamt diskuterat och tagit fram åtgärder för att utveckla SAM.   
Arbetet med översyn och uppdatering av styrdokument för arbetsmiljö pågår kontinuerligt. 

 

➢ att följa upp arbetsskador och tillbud, skyddsronder, fördelningssamtal, rehabilitering och 

arbetsmiljöutbildning 

Dessa frågor ingår i arbetet med att förbättra SAM. De problem vi identifierat i arbetet med 

tillbud/arbetsskador, kvarstår i huvudsak. En del insatser och åtgärder har dock vidtagits – 

förändringar i arbetsmiljöutbildningen och ett förtydligande om hur arbetet med 

arbetsskador/tillbud ska genomföras, som har gått ut till samtliga PO/enheter.  

I LISA-systemet dominerar arbetsbelastning och hot och våld. 
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BEVAKA OCH ARBETA FÖR FÖRBÄTTRINGAR I REDAN PÅBÖRJADEA RBETSMILJÖFRÅGOR 
 

➢ Lokaler 

Lokalförsörjningen är en stor och komplex fråga med många olika intressen. I regionen 
pågår ständiga lokalförändringar. Ombyggnationer, nybyggnationer, tillväxt och 
organisatoriska förändringar ställer stora krav på arbetet men framför allt på arbetsmiljön. 
Arbete med lokalfrågor pågår på alla nivåer. Brist på lokaler, långdragna processer, 
personal som tvingas att flytta runt är ständiga problem. Det nationella beslutet gällande 
flexibla arbetsplatser kämpade vi hårt emot. För att omhänderta arbetsmiljön kring framtida 
lokaler/lokalförändringar kommer det att innebära att vi tvingas agera och arbeta ännu 
hårdare vid varje lokalprocess. 
 

➢ Civila/annan anställd i arrest- och jourmiljö  

Otydlighet och en ovilja från arbetsgivaren att lösa ut denna fråga kvarstår. Både på 
regional och nationell nivå har det inlämnats en anmälan enligt AML 6:6a. 
Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion som resulterade i ett nationellt arbete. Detta 
arbete har påbörjats med en nationell riskbedömning. Dock kvarstår mycket arbete innan 
denna fråga har en lösning.   
 

➢ Hot och våld mot polisanställda och ensamarbete 

Arbete pågår på såväl nationell som regional nivå. På regional nivå ingår denna fråga i 
RSK:s arbete, där en åtgärdsplan tagits fram. 
 

➢ Arbetsbelastning för alla polisanställda inklusive chefer 

Denna fråga ingår i arbetet med att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
och ingår också i den regionala skyddskommitténs arbete (RSK), där en åtgärdsplan tagits 
fram. 
 

➢ Trafikolyckor med tjänstefordon 
På nationell nivå har det startats upp ett arbete som syftar till att ta fram en ny 
trafiksäkerhetspolicy och minska antalet skadade i tjänstefordon. Skyddsorganisationen 
medverkar i detta arbete. Målet är att detta ska vara klart under 2022.  

 

➢ Buller 

Vi trodde och hoppades på att denna fråga skulle vara löst då vi, efter flera års intensivt 
arbete, äntligen fick fram en utrustning som skulle hålla för de krav som ställts. Det visade 
sig dock att denna utrustning inte fungerade som det var tänkt. Det medförde ett stopp av 
användande och ytterligare arbete med förbättring/förändring av utrustningen. I dagsläget 
är den nu godkänd. Dock kvarstår en del frågor kring utbildning och utlämning. 
Målsättningen är nu att samtlig SPT-personal ska kunna vara utrustad innan 
fotbollssäsongen 2022 startar. Efter det kommer övrig yttre personal succesivt bli föremål 
för tilldelning. 

 

➢ Corona 

När pandemin började så visade det sig tidigt att Polisen, liksom resten av samhället, var 
dåligt förberedda. Det saknades rutiner, skyddsutrustning och kunskap. Den särskilda 
händelsen som startades upp handlade mest om att omhänderta medarbetarnas 
arbetsmiljö på bästa sätt.  
På alla nivåer har skyddsorganisationen, tillsammans med arbetsgivaren, kämpat hårt med 
att få fram adekvata åtgärder för att möta de problem som Corona innebär. Detta arbete 
pågår ständigt och kommer troligtvis att pågå under en lång tid framöver.  

 

DRIVA BIFALLNA MOTIONER 

➢ En alternativ och mer centralt placerad uppställningsplats för SPT-fordon 

Uppställningsplatser för SPT-fordon ingår i det regionala lokalförsörjningsarbetet. 

➢ Förbättringar gällande ersättning och stöd genom arbetsgivarens försäkring 

Vi har framfört behov av förbättringar gällande ersättningar i samband med arbetsskada. 

Frågan har överlämnats till nationell nivå. 

➢ Återinförande av rehabiliteringsgrupper  

Vi har framfört behovet på RSK. Då vi saknar kontroll och samordning av hur rehabilitering 
genomförs och sköts har vi krävt att vi, regionen, startar upp rehabiliteringsgrupper. 
Arbetsgivaren ser dock inte samma behov som vi, men har ändå meddelat att frågan ska 
ses över. Kraven från skyddsorganisationen kvarstår. 
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”. 

 .Vi har framfört behov av förbättringar gällandeee  

eee..eersättningar i samband med arbetsskada.……  

….…Frågan har överlämnats till nationell nivå……....       

”.  

         UR MÅLOMRÅDE ARBETSMILJÖ 
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Huvudansvarig: 

 
Delansvariga: 
 

Kjell Ahlin   Tina Gustafsson 
 

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2020/2021: 
 

➢ att informera medlemmarna och utbilda fackligt förtroendevalda i rättshjälpens 
möjligheter och begränsningar 

➢ att stötta förbundsområden och medlemmarna i arbetsrättsliga frågor 
 

➢ att följa och driva ärenden där medlemmars rättssäkerhet åsidosätts eller 
ifrågasätts 

➢ att genomföra möten och utbildning i vårt rättshjälpsnätverk 
➢ att Polisregion Stockholm tillsätter funktioner med kompetens för att 

säkerhetsställda medarbetarens rätt till ersättning och stöd genom arbetsgivarens 
försäkringar  

➢ att Polisförbundet verkar för att Polismyndigheten ska betala ut den ersättning poliser 
tilldöms i domstol och överta skulden mot den dömde 

➢ att det ska bli svårare för utomstående att identifiera polisers privata uppgifter  

➢ att Polismyndigheten tar ett större ansvar för hur poliserna på ett säkert sätt ska kunna 
ta sig till och från arbetsplatsen utan att riskera angrepp, förföljas eller identifieras av 
kriminella personer 

 

 

 

Rättshjälpsfrågorna och den hjälp vi kan tillhandhålla när medlemmar blir misstänkta för brott 
eller arbetsrättsliga åtgärder är en av våra viktigaste frågor att omhänderta. Poliser hamnar i 
situationer som trots utbildning och träning kräver extra ordinära åtgärder där besluten ofta är 
sekundoperativa. Risken finns i dessa fall att något går snett. Polisförbundet har en viktig roll 
att fylla när alla andra tar avstånd från den drabbade polisen, såväl i media som rättsligt.  
Att vara polis är inte enkelt. Förbundsregion Stockholm har sett att polisers diverse 
dataslagningar lett till misstanke om brott. Trots arbetsgivarens information om 
dataslagningar konstaterar vi att ytterligare informationsinsatser och utbildning krävs för att 
undvika felaktig hantering. 
 

För de poliser som på grund av hot har fått ändrade arbetsuppgifter vilket medför 
inkomstbortfall har en ny rekommendation kommit 2022-01-05 (A440.401/2019). 
Arbetsgivaren bör kompensera dessa för inkomstbortfallet. Även om det är en bör-skrivning, så 

krävs särskilda skäl för att inte göra det. Något vi tycker är positivt. 
 

 

REDOVISNING AV MÅL TRYGGHET 2020 - 2021: 
 

➢ att informera medlemmarna och utbilda fackligt förtroendevalda i rättshjälpens möjligheter 
och begränsningar 
Vi har under åren 2020 och 2021 haft begränsade möjligheter att genomföra någon 
utbildning. Vi har istället varit behjälpliga i de frågor som kommit från medlemmar och 
förtroendevalda rörande rättshjälpsärenden, vid besök till vår expedition eller via samtal 
på telefon berört nyttan av ett medlemskap i Polisförbundet tagit upp rättshjälpen som en 
stor anledning att vara medlem. Vi försöker sprida informationen om rättshjälpens nytta 
vid varje tillfälle som ges liksom vikten av att alltid ta kontakt med oss då man kan tänkas 
bli föremål för någon åtgärd från arbetsgivaren eller förhör på SU.  
 

➢ att stötta förbundsområden och medlemmarna i arbetsrättsliga frågor 
Vi har i olika frågor som inkommit lämnat råd och stöd till medlemmar i frågor som berör 
rättshjälpen, men även biträdet i frågor av ren arbetsrättslig natur. Det sistnämnda kan röra 
medvetandegörande samtal eller att man blivit kallad till samtal för disciplinära åtgärder. 
Oftast har dessa hanterats av våra områdesstyrelser som ibland har kontaktat oss för att 
råd. Vi har under året hanterat ett antal rättshjälpsansökningar där de flesta har tillstyrkts. I 
de fall vi har avstyrkt ansökan, så har anledningen varit att händelsen inträffat på fritiden 
och inte varit tjänsterelaterat. 
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➢ att följa och driva ärenden där medlemmars rättssäkerhet ifrågasätts 

Detta sker kontinuerligt genom att vi hanterar rättshjälpsansökningar och i samband med 
detta alltid kontaktar medlemmen för att efterhöra vad som hänt. Vi tar ofta också kontakt 
med någon av våra förbundsjurister för att efterhöra deras syn i ärendena. Förbundsregion 
Stockholms strategi är att tillsammans med underorganisationerna göra vårt yttersta för att 
vara ett stöd för våra medlemmar som av någon anledning blir misstänkta för brott i 
tjänsten eller föremål för disciplinära åtgärder.  
 

➢ att genomföra möten och utbildning i vårt rättshjälpsnätverk 

Under verksamhetsåren 2020–2021 har ingen utbildning genomförts. Strategin har istället 
varit att vara behjälpliga mot underorganisationerna i de frågor som har uppkommit. 
Frågorna har varit av skiftande natur, men ofta berört medlem som ska förhöras på SU 
eller ska ha ett arbetsrättsligt samtal. Det har också förekommit frågor kring medlemmar 
som inte kommer att få en tillsvidareanställning efter sin provanställning eller att 
provanställningen upphör.  
Då vi är representerade i styrelsen för TCO Stockholms region genom Kjell Ahlin och 
Andreas Strand har vi kunnat erbjuda utbildningar inom arbetsrätt arrangerade av TCO 
Stockholms region. Under åren 2020–2021 har 8 föreläsningar i ämnet genomförts där 
våra förtroendevalda har haft möjlighet att delta. 
        

➢ att Polisförbundet verkar för att Polismyndigheten ska betala ut den ersättning poliser 
tilldöms i domstol och överta skulden mot den dömde 
Polisförbundet driver frågan. 
 

➢ att det ska bli svårare för utomstående att identifiera polisers privata uppgifter 
Vi har länge verkat för att kunna ta bort namnet från våra polislegitimationer för att det ska 
bli svårare att identifiera oss som privatpersoner. Den 4 juni 2021fattades beslut (FAP 
791–2) om att i en polislegitimation ska första bokstaven i tilltalsnamnet samt efternamnet 
finnas, samt u-nummer på hen. Det ska också gå att utläsa tjänst eller uppdrag som 
polisen i fråga har. Ett steg i rätt riktning. 
 

➢ att Polismyndigheten tar ett större ansvar för hur poliserna på ett säkert sätt ska kunna ta sig 
till och från arbetsplatsen utan att riskera angrepp, förföljas eller identifieras av kriminella 
Diskussion har förts med arbetsgivaren i bland annat denna fråga som är en del av 
helheten då även familjen till polisen kan bli inblandad. Arbetsgivaren har tagit fram en 
riktlinje (PM 2021:8) för medarbetarskydd, vilket vi ser som positivt. Om det är tillräckligt 
återstår att se. Vi bevakar frågan som även återfinns i Polisförbundets arbetsmiljöpolitiska 
program. 
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Regionens aktiviteter och budget  
 

Huvudansvarig: 
 
Delansvariga: 
 

Marie Fogman Göthberg  Stefan Eklund 
 

 

 REDOVISNING AV MÅL YRKESFRÅGOR 2020 - 2021: 

 
➢ att granska rekryteringen till Polishögskolan 

En bifallsmotion från vår stämma i april som besvarades på kongressen i september 
2020. I myndigheten pågår ett arbete med att se över rekryteringen bl.a. 
psykologsamtalen där återkopplingen kommer att bli bättre, vilket tidigare var noll.     En 
översyn gällande rekryteringen i allmänhet pågår, den är klar i april 2022. 
Vi får bevaka om det blir någon förändring/ förbättring framöver. 

 

➢ att vi fortsatt deltar i och bevakar det s k SPETS-arbetet, och följer upp hur 
resursdimensioneringen påverkar våra medlemmar 
I avvaktan på att vi ska bli fler poliser så sker en fortsatt resursfördelning enligt de 
beräkningar som togs fram under SPETS-arbetet. Trots ökad tilldelning under senaste 
åren av polisaspiranter har vi inte blivit fler poliser i regionen. Olika åtgärder har 
genomförts de senaste åren såsom återrekrytering av poliser, ”specialist-
polisutbildningar” som VPU (verksamhetsintegrerad polisutbildning), FPU 
(funktionsinriktad polisutbildning för civilanställda) och ökat antal utbildningsplatser samt 
nya utbildningsorter. Dessa åtgärder har tyvärr hittills inte bidragit till att vår region har 
fått fler poliser, vilket leder till en fortsatt hög arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö. 
I slutet av 2021 fattades ett förstärkningsbeslut där poliser från andra regioner kommer 
att arbeta i Stockholm under 2022. 
 

➢ att polisutbildningen ska kunna leverera en komplett utbildad polis, där bl.a. 
utryckningsförarutbildning och MP5-utbildning ingår 
Utifrån bifallsmotionen från kongressen 2018 om att se över polisutbildningen har en 
översyn gjorts partsgemensamt.  
HR-direktör Henrik Dider fattade ett ”Beslut om åtgärder med anledning av rapporten 
Översyn av polisprogrammet” den 18 december 2019, som innehåller ett flertal förslag 
som till stor del ska genomföras under år 2020. 

 
Någon NPF-utbildning eller MP-utbildning är inte på gång att genomföras på 
polisprogrammets lärosäten. Däremot har en översyn genomförts mellan 
Polismyndigheten och lärosätena gällande samsyn och likriktning av bl.a. 
utbildningsplan, benämning av kurser samt säkerställa innehållet och likvärdiga 
förutsättningar för studieuppehåll.  
 
Polismyndigheten och lärosäten ska i samråd med polisregionerna även se över 
bristande färdigheter i bilkörning och skriven svenska genom att bl.a. följa upp 
förlängningar av aspiranter och vidta åtgärder för att det ska bli bättre. 
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Personalrörlighet/Tillsättningar 

 
Huvudansvarig: 

 
Delansvariga: 
 

Marie Fogman Göthberg  Ulf Pauli 
 
 

       REDOVISNING AV MÅLPERSONALRÖRLIGHET / TILLSÄTTNINGAR 2020 - 2021 

➢ att en utveckling av bemanningsavtalet kommer till stånd 
Efter fackliga påtryckningar har arbetsgivaren initierat en översyn av bemanningsavtalet 
och under 2019 inrättat en nationell arbetsgrupp. Polisförbundet har ett nationellt 
bemanningsnätverk som har haft möten under 2020 och 2021. Där finns det en samsyn 
att bemanningsavtalet måste förbättras samt att HR är den motpart vi möter och det är 
inte till våra medlemmars fördel. Arbetsgivaren/HR har pausat arbetet med 
bemanningsavtalet under 2021. Polisförbundet nationellt fortsätter ställa frågor till 
arbetsgivaren vid olika möten gällande, kompetens, funktionsbeskrivningar, vem gör vad 
kopplat till polis och civil. 
 

➢ att en partsgemensam rörlighetsgrupp bildas i regionen 
Det finns både ett regionalt- och lokala bemanningsråd. Det regionala bemanningsrådet 
kommer under 2022 att införlivas i kanslichefsforumet där vi kommer att delta under 
punkterna om bemanningsfrågor.  

Arbetet med att forma en partsgemensam grupp tycks dock ha gått i stå. Regionen 
rekryterade en ny HR chef som har försökt sätta sin prägel på verksamheten under 
hösten 2021. 

➢ att utöka facklig medverkan i förhållande till nuvarande ordning i alla tillsättningsärenden 
Den fackliga medverkan är begränsad i samband med tillsättningar och får vi inte till en 
nationell förändring är det svårt att påverka. Vi får fortsatt stärka våra chefer i regionen 
gällande rekryteringar. Det är fortsatt viktigt att bevaka t. ex innehåll och utformning av 
annonser som ofta är öppna för ”alla”. 

Vid rekrytering av indirekta chefer kan vi uppleva en ökad delaktighet för vår del. Det är 
viktigt vid rekrytering av chefer med samverkan mellan förbundsregionstyrelsen och 
övriga förbundsområden för att bevaka och tillgodose delaktigheten för berörda parter. 

Vid rekryteringar av gruppchefer på polisområden och enheter behöver vi fortsätta 
påverka HR samt chefer för att komma in i processen.  
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Chefsfrågor  
 
 

 
Huvudansvarig: 

 
Delansvariga: 
 

Stefan Eklund  Ulf Pauli 
 

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2020/2021: 
 

➢ att operativ verksamhet ska ledas av poliser med adekvat polisiär 
funktionsutbildning med bred polisär erfarenhet 

 

➢ att befintlig kompetens bland nuvarande och tidigare chefer tas tillvara på 
ett bättre sätt  
 

➢ att en personlig kompetensplan ska vara en självklarhet och ingå i 
utvecklingssamtalet 

 

➢ att relevant karriärplanering och utveckling med goda alternativa 
karriärvägar ska finnas vid avbrott som chef eller vid avslutande av 
chefsförordnande 

 

➢ att säkerställa chefsrekrytering via gemensamt framtagna principer 
alternativt avtal 

 

➢ att anpassa förordnandetiderna till verksamhetens olika krav 
 

 
 

Att vara chef inom Polismyndigheten idag ställer höga krav på polisiär kunskap, delaktighet i 
den operativa verksamheten och en stor ödmjukhet inför den komplexa verklighet som möter 
personalen i olika former. Till detta ska dagens chef hantera en mängd administrativa frågor av 
förvaltningsmässig karaktär och därutöver personaladministrativ hantering, samtidigt som 
chefen ska finnas tillgänglig för sin personal. Detta ställer krav på vem myndigheten väljer i 
samband med rekrytering och på vilket sätt myndigheten omhändertar de som har valt en 
chefskarriär. 
Dagens situation med en personalresurs som reduceras men tvärtom med en ökande 
belastning vad gäller grova brott med skjutningar, BIN-ärenden, bedrägerier men även 
mängdbrott, skapar en alltmer ansträngd arbetsmiljö, vilket ökar kraven på våra chefer. I några 
fall har arbetsgivaren insett behov av biträdande sektionschefer/lokalpolisområdes-chefer, men 
det behövs ytterligare stöd för chefer i vår region. Det senaste årets rekryteringskarusell med 
byte av cirka 60 chefer - från sektionschef upp till regionchef - påverkar i allra högsta grad 
stabiliteten i organisationen, där både chefen och den enskilde medarbetaren kan uppleva en 
försämrad och en betydligt mer ansträngd arbetsmiljö. 
 

REDOVISNING AV MÅL CHEFSFRÅGOR 2020 - 2021: 

➢ att operativ verksamhet ska ledas av poliser med adekvat polisiär funktionsutbildning 
med bred polisär erfarenhet 
Under åren har vi i ökad omfattning deltagit i rekryteringar genom god kommunikation 
via rekryterande chefer och chefsrekryterare vid HR.  
Vår utgångspunkt är fortfarande att operativ polisverksamhet ska ledas av poliser med 
polisoperativ erfarenhet. I förekommande fall har vi säkerställt att rekryterad chef på 
strategisk nivå, som inte innehar polisiär bakgrund, inte heller omhändertar 
polisoperativa frågor. Positivt är ändå att arbetsgivaren nu börjat inse värdet av 
erfarenhet från polisoperativt arbete vid rekryteringar av nya chefer, vilket även tydligt 
framgår av de utförda rekryteringarna under det senaste året. 
 

➢ att befintlig kompetens bland nuvarande och tidigare chefer tas tillvara på ett bättre sätt  
En personlig kompetensplan ska därför vara en självklarhet och ingå i 
utvecklingssamtalet. Arbetet fortskrider via kontakt med HR-avdelningen. I första hand  

➢  



 

 
                     Tillbaka till dagordning      

37 

 

 

kan vi se att även chefers utvecklingssamtal sakta men säkert utformas utifrån en 
kompetenshöjande insikt. Vi kan också konstatera att våra medlemmar/chefer genom 
arbetsgivarens försorg i högre grad placeras utifrån tidigare erfarenhet och kompetens i 
samband med att förordnandetid löper ut. Dialog genomförs i god tid och slutresultat 
står i de flesta fall klart långt innan aktuell förordnandetid går ut. Implementeringen av 
den framtagna ledarskapsfilosofin (Uppdragskompassen), vilken vi tillsammans med 
övriga arbetstagarorganisationer (ATO) medverkat till, har inletts och ger oss en 
förhoppning om utveckling av våra ledarroller och ökade mandat för både chefer och 
medarbetare i organisationen. Uppdragskompassen börjar nu även vara utgångspunkt 
för rekrytering och kan i förlängningen även kopplas till både utvecklingssamtalet och 
lönesamtalet. 
 

➢ att relevant karriärplanering och utveckling med goda alternativa karriärvägar vid avbrott 
som chef eller vid avslutande av chefsförordnande 
Oavsett förordnandetider tycks arbetsgivaren i större utsträckning tillämpa 
arbetsledningsbeslut vid bemanning på chefsfunktioner, vilket i sig kan vara bra istället 
för att genomföra utdragna rekryteringsprocesser. Vid ca hälften av bemanningarna på 
chefsfunktioner är arbetsledningsbeslutet en följd av att rekryteringen övergått i ett 
arbetsledningsbeslut. Med något undantag tycks detta arbete ha fungerat till 
belåtenhet. Vid lediga chefsfunktioner tycks arbetsgivaren också försöka påbörja 
rekryteringsprocessen så snart det går samt även arbeta effektivt genom processen. Vi 
har även sett goda exempel på det som vi ser som naturligt – d v s att kunna gå in i 
och ut ur sitt ledarskap där mellantiden fylls med kompetenshöjande innehåll. En 
oerhört viktig del för våra chefer att orka över tid. 
 

➢ att säkerställa chefsrekrytering via gemensamt framtagna principer alternativt avtal 
Arbetsgivaren har under året insett vikten av att få med sig de fackliga organisationerna i 
principer för tillsättningar inom chefsleden. Arbetet med dessa principer och alternativt 
avtal måste dock utformas på ett ännu mer tydligt sätt för att få ett gott genomslag. 
Arbetet som påbörjades förra året tycks, efter en liten ansats under våren, nu återigen ha 
gått i stå. Det konkreta arbetet gör ändå vissa framsteg då arbetsgivaren även här ser 
fördelar med den information och bedömningar som ATO kan bistå med utifrån lokal 
information och vid egna samtal med sökande framförallt på de strategiska 
ledningsfunktionerna. 
 

➢ att anpassa förordnandetiderna till verksamhetens olika krav 
Utifrån Arbetsgivarverkets direktiv kring förordnandetider har frågan väckts om varför 
chefer på nivåer under Rikspolischefen ska inneha förordnandetider. Frågan har lyfts till 
nationell nivå och kommer framöver hanteras där. 
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Tjänstemässig utbildning 
 

 
Huvudansvarig: 

 
Delansvariga: 
 

Maria Jensen Marie Fogman Göthberg 
Roger Östergren  

 

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2020/2021: 

➢ att tjänstemässig utbildning ska hanteras på regional nivå  
 

➢ att utbildning ska genomföras med prioritering av POLKON  
 

➢ att utryckningsförarutbildning, polisens Nationella Förarutbildning (PNF) samt 
utredarutbildning för poliser 

 

➢ att efter gemensam grundutbildning på Polishögskolan (PHS), ges 
möjlighet till specialisering genom vidareutbildning 

 

 

 
Det har varit två annorlunda utbildningsår 2020/2021 främst med tanke på den pandemi som 
började i mars 2020 och fortfarande pågår. Vi har varit med och prioriterat allt från 
verksamhetskritiska utbildningar till arbetsmiljökritiska utbildningar och under resans gång har 
HR och arbetsgivaren nationellt kommit med olika budskap. Trots att vi inte fick sitta med i den 
regionala corona-staben har vi samverkat i andra gruppkonstellationer. Detta samarbete har 
fungerat bra och underlättat arbetet för att minimera riskerna för smittspridning i samband med 
utbildning.  
 

Vi har riskbedömt alla ej digitala utbildningar utifrån gällande restriktioner, flera av de fysiska 
utbildningarna har ställts in under en längre tid t ex POLKON och SPT. Detta har varit och är ett 
otroligt stort arbete men den blankett som HR (till slut) tagit fram har underlättat detta arbete 
rejält.  Regionala utbildningsrådets möten har mestadels genomförts digitalt. En av de största 
frågorna som hanterats och belysts är regionens möjlighet att själva hantera regionala 
utbildningar. Vi har även i samband med detta tittat på fasta utbildningsgrupper och ersättning 
för utbildare. Detta förslag lämnades upp till HR nationellt som i nuläget valt att inte gå vidare 
med förslaget. Regionens önskemål kvarstår då det skulle lösa flertalet av regionens problem 
med tillgång på utbildare och utbildningar.  
 

Även frågan om en regional utbildning för dörrforcering har belysts och en arbetsgrupp har 
lämnat ett förslag till utbildningsrådet. Frågan är även upplyft nationellt för att försöka få till en 
nationell utbildning som saknas idag, trots att vi har forceringsverktyg i våra fordon och en hel 
del arbetsskador.  
 

Året 2022 börjar med en ökning av smittspridningen och POLKON ställs helt igen fram till april. Beslutet ska prövas under resans 

gång och eventuellt ändras om förutsättningarna bli bättre.  
 

REDOVISNING AV MÅL TJÄNSTEMÄSSIG UTBILDNING 2020 - 2021: 
 

➢ att tjänstemässig utbildning ska hanteras på regional nivå 

Vi deltar i det regionala utbildningsrådet som hanterar de flesta utbildningar som genomförs 
➢ att utbildning ska genomföras med prioritering av POLKON  

POLKON är prioriterat men vi får fortfarande jobba för att de grupper som ska ha 48 timmar 
får det. Nu har ju alla fått stå tillbaka då POLKON ställts in helt under längre perioder under 
Pandemin. Fort- och vidareutbildningen håller på med att ta fram ett förslag på en 24 
timmars utbildning. Denna kommer förhoppningsvis under 2022. 

➢ att utryckningsförarutbildning, Polisens Nationella Förarutbildning (PNF)  
samt utredarutbildning för poliser genomförs 

PNF har genomförts trots pandemin och det är riskbedömt nationellt. 
➢ att efter gemensam grundutbildning på PHS, Polishögskolan, ges möjlighet  

till specialisering genom vidareutbildning 
Kompetensutveckling sker till viss del, men inte i önskad utsträckning. Arbetet och målet 
har hela tiden varit inriktat på att utöka vidareutbildning för alla medarbetare. Detta har 
försvårats p g a pandemin men något vi alltid arbetar för.  
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”. 

III samverkan med polisinsatschefer har deE 

Aarbetsskador och tillbud som uppkommitT  

vid regionala händelser hanterats.  .    

”.  

   UR MÅLOMRÅDE KOMMENDERINGAR 
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Kommenderingar  

 
Huvudansvarig: 

 
Delansvariga: 
 

Maria Jensen Marie Fogman Göthberg 
Roger Östergren 
Patrik Gustafsson 
Susanne Liwång 
 

 

 

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2020/2021: 
 

➢ att kommenderingar genomförs med minimala skador, fungerande logistik, fullgod 

utrustning och utbildning samt med en i övrigt god arbetsmiljö 

➢ att medverka vid riskbedömningar, stabsarbetet samt uppföljning i samband med lokala, 

regionala och i vissa fall, nationella kommenderingar 

➢ att särskilt bevaka arbetet med att omhänderta arbetsskador och tillbud 

➢ att arbetet med kommenderingsfrågor sker framför allt inom regionens HSO-nätverk 

men även inom styrelsen 

➢ att vi bevakar att ersättning, arbetstider, resor och boenden i samband med 

kommenderingar ligger på en rimlig och acceptabel nivå. Vi bevakar även utvecklingen 

av utbildningskrav och behov av anpassad utrustning 

➢ att arbetet med kommenderingsfrågor sker genom regionens HSO-nätverk och 

förbundsområdena 

 

Den regionala särskilda händelsen ”Polisoperation Fotboll” fortsatte under 2020.  
I den övergripande riskbedömningen som uppdaterades inför säsongen ingick såväl 
huvudskyddsombuden (HSO) på regionnivå som HSO i polisområde Nord deltog (som också 
medverkade i polisoperationen som helhet liksom vid riskbedömningar av separata matcher).  
Den begynnande pandemin var en ny aspekt att ta hänsyn till och under 2020 spelades så gott 
som alla matcher utan publik vilket också minskade den polisiära numerären. 
 
2021 beslutade regionledningen att SH ”Polisoperation Fotboll” skulle upphöra.  
Beslutet innebar också att färre särskilda händelser skulle hanteras regionalt för att istället 
genomföra som polisområdesgemensamma händelser eller lokala händelser. Detta beslut 
skapade oordning och otydlighet vilket skyddsorganisationen påtalade och lyfte till den 
regionala skyddskommittén, RSK. En grupp bildades med syfte att tydliggöra detta. 
 
Pandemin fortgick och matcherna spelades utan publik fram till juli 2021 då 
Folkhälsomyndigheten beslutade om att först tillåta 3 000 åskådare och senare, i mitten på 
september, helt släppa restriktionerna. Skyddsorganisationen var med och bevakade att det 
blev så optimalt som möjligt då organisationen var lite ringrostig. 
 
Under 2020 och 2021 nåddes en regional överenskommelse mellan arbetsgivaren och oss 
polisförbundet Stockholm om att tillåta 12-timmars pass vid kommenderingar i 
arbetsmiljöfrämjande syfte. Arbete har löpande utvärderats. Om vi, skyddsorganisationen, finner 
att arbetsgivaren använder dessa extra timmar felaktigt sätt kommer överenskommelsen 
omprövas och sägas upp. 
 

Under pandemin har flertalet av de kommenderingar regionen brukar genomföra fått ställas in: 
Almedalsveckan, Järvaveckan, Nobel m.m. Det till trots har många kommenderingar 
genomförts: Anti-Covid demonstrationer, statsbesök, Riksdagens öppnande, OSSE m.m.  
I detta arbete har den regionala HSO-gruppen hjälpts åt, främst med hjälp av citys 
huvudskyddsombud, då de flesta händelser genomförts i city.  
 
Verksamheten har utmanats av pandemin och de restriktioner den inneburit, men trots det har 
vi anpassat vårt arbete och gjort vad som varit bäst för medarbetares arbetsmiljö t ex bistått i 
arbetet med ett komplement till skyddsmasken för att arbetet ska utföras så smidigt som möjligt 
vid olika kommenderingar/händelser. 
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REDOVISNING AV MÅL KOMMENDERINGAR 2020 - 2021: 
 

➢ att kommenderingar genomförs med minimala skador, fungerande logistik, fullgod 

utrustning och utbildning samt med en i övrigt god arbetsmiljö 

Vi har varit med vid stabsarbetet, gjort riskbedömningar, uppföljningar, arbetat med 

arbetsskador/tillbud. Vi har också varit med på olika kommenderingar.  

Det har varit en extra ansträngning att få till det logistiskt och planeringsmässigt kopplat 

till Pandemin och risken för smittspridning. Denna problematik är något vi lyft fram i alla 

de forum vi deltagit i.  
 

➢ att medverka vid riskbedömningar, stabsarbetet samt uppföljning i samband med lokala, 

regionala och i vissa fall, nationella kommenderingar 

Regionala HSO har, med hjälp av de övriga i HSO-nätverket, strävat efter att närvara 

vid de flesta staber vid regionala händelser liksom de riskbedömningar och 

uppföljningar som gjorts. Arbetet utvecklas ständigt och samverkan regionalt fungerar 

bra. 
 

➢ att särskilt bevaka arbetet med att omhänderta arbetsskador och tillbud 

I samverkan med polisinsatschefer har de arbetsskador och tillbud som uppkommit vid 

regionala händelser hanterats och vi har sett till att anmälningarna har hamnat rätt i 

systemet. Vi har också varit med och hanterat anmälningar vid vissa 

polisgemensamma insatser på lokal nivå. Överlag har antalet arbetsskador och tillbud 

minskat. Om det beror på Pandemin eller inte är svårt att säga. Den har säkert haft en 

bidragande orsak. Personaluttaget har varit mindre och kommenderingarna färre p g a 

Pandemin och myndigheten har följd restriktionerna så långt som möjligt för att minska 

smittspridning.  
 

➢ att arbetet med kommenderingsfrågor sker framför allt inom regionens HSO-nätverk, 

men även inom styrelsen 

Vi har uppmanat arbetsgivaren skicka information via vår regionala funktionsbrevlåda 

(istället för enskilda mejl). Därefter fördelar vi uppdragen i den regionala 

huvudskyddsgruppen och vid behov det regionala HSO-nätverket.  
 

➢ att vi bevakar att ersättning, arbetstider, resor och boenden i samband med 

kommenderingar ligger på en rimlig och acceptabel nivå. Vi bevakar även utvecklingen 

av utbildningskrav och behov av anpassad utrustning 

Frågan bevakas av skyddsorganisationen och regionstyrelsen. Vi tar även kontakt med 

HSO i den region där kommenderingen genomförs för att ta del av riskbedömningar 

m.m. 2021 var det Viginti i region Syd och OSSE i region Stockholm. 
 

➢ att arbetet med kommenderingsfrågor sker genom regionens HSO-nätverk och 

förbundsområdena 

Via vårt HSO-nätverk informerar och stöttar vi varandra beroende på var/när en aktuell 

kommendering genomförs. 
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Huvudansvarig: 
 
Delansvariga: 
 

Marie Fogman Göthberg Roger Östergren,  
Kjell Ahlin 
Styrelsen 

 

REDOVISNING AV MÅL MÅNGFALD OCH LIKABEHANDLING 2020 - 2021:  
 

➢ att aktivt delta i regionens Likabehandlingsråd 

Likabehandlingsrådet startade i slutet av 2018 och upphörde i december 2020. Rådets 
uppgift har varit oklart och rådet har inte bidragit speciellt mycket till regionens 
likabehandlingsarbete. 
 

➢ att följa upp regionens jämställdhetsplan 2017 - 2020, där bl.a. ”metoo#nödvärn” ingår, 
samt delta i framtagandet av en ny plan 
Den regionala Jämställdhetsplanen 2017-2020 är inte framtagen partsgemensamt, 
vilket påtalats. I den uppföljning som gjordes 2020 (nov) framkom bl a att planmålen är 
otydliga och svåra att följa upp.  
 

I avvaktan på regionspolischefens inriktning gällande arbetet med kultur och 
likabehandling har inte någon ny plan tagits fram.  
Istället ska frågorna hanteras på regionens skyddskommitté, där vi har påtalat att det 
behövs extra utrymme om frågorna kopplat till Jämställdhetsplanen ska hanteras på ett 
seriöst sätt.  
 

Polisförbundet startade sitt likabehandlingsnärverk under hösten 2021 och arbetet med 
att ta fram en ny nationell strategi för likabehandlingsplan påbörjades i slutet av 2021.  
På våra HSO-möten är likabehandlingsfrågor en stående punkt och ibland lyfter vi vissa 
frågor till regionens skyddskommitté. 
 

➢ att bevaka utgången av de riktade medel som ska användas i regionen senast den sista 

december 2020 för att bl.a. motverka maskulinitetsnormer med fokus på en god 

arbetsmiljö fri från kränkningar utifrån Diskrimineringslagen 

Under 2020 fanns det riktade medel att fördela i regionen för arbete med kultur – och 

likabehandlingsfrågor främst för att få en god arbetsmiljö fri från kränkningar och med 

”lyse” på hur maskulinitetsnormer påverkar myndighetens arbete på alla nivåer inom 

alla verksamheter. Pengarna har använts på olika sätt på polisområden och enheter. 

 

➢ att följa upp och bevaka utvecklingen angående representationen av kvinnliga 

förtroendevald inom förbundsregion Stockholm 

Av de 57 förtroendevalda som ingår i regionstyrelse liksom förbundsområdesstyrelser är 

19 kvinnor (1 av 3) och 38 män (2 av 3). Ordförandeposten innehas av två kvinnor och 

fem män. 13 av dessa förtroendevalda är huvudskyddsombud, HSO, varav fyra 

huvudskyddsombud är kvinnor. Frågan främst bevakas främst av valberedningarna. 

 

➢ att följa upp utvärderingen gällande individuell lönesättning för att bevaka eventuell 
snedfördelning mellan kvinnor och män efter varje revisionstillfälle  
Mot bakgrund att vi går mot ett allt mer individuellt system är det särskilt viktigt att vi 
fortsätter att noggrant bevaka denna fråga vid varje lönerevision. Arbetsgivaren har 
sedan år 2017 skyldighet att varje år göra en lönekartläggning, vilken sker nationellt. 
Den visar att kvinnors lön som andel av mäns lön är 98,3 %, eller 504 SEK, år 2020. 
 
 
 

➢  
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➢ att ta fram statistik rörande fördelningen av manliga/kvinnliga chefer/arbetsledare inom 
polisregion Stockholm 
Det är 34 % kvinnliga poliser som är chefer i Stockholm, år 2020. Det senaste året har 
nästan 40 % av rekryteringar och arbetsledningsbeslut varit kvinnor. Vi upplever även 
att det är en högre andel kvinnor som söker till chefsfunktioner, från sektionschef och 
uppåt. Bland dem upplevs en stor del vara mycket väl konkurrenskraftiga. Många 
rekryteringar har även varit öppna att söka även för externa sökande, men där både 
män och kvinnor inte bedömts klara de grundläggande kraven. 
 

➢ att bevaka hur Polismyndigheten och regionen arbetar med HBTQ-frågor 
Polismyndigheten utsågs av regeringen till HBTQI-myndighet mellan år 2020-2022.  
En utställning ”Rätten att vara jag” om transpersoner har varit i Göteborg och kommer 
till Stockholm våren 2023. I juni 2021 avtackades ”pensionären” Göran Stanton av 
styrelsen för sitt gedigna arbete.  
 

➢ att det vid rekrytering av chefer ska vara meriterande att ha kunskap och erfarenhet av 
mångfald- och likabehandlingsfrågor 
I chefsmodulen finns Likabehandling i ett särskilt block sedan 2020. 
Uppdragskompassen beslutades under 2020 och är under implementering i 
myndigheten. Fackliga deltar inte under intervjuer men under samtal som facket har 
med ”intressenten” ställs frågor om likabehandling. 
Det är fortsatt viktigt att vi granskar annonser för att kunna bedöma kravprofilen och 
vad som är meriterande.  
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Huvudansvarig: 

 
Delansvariga: 
 

Tina Gustafsson   Stefan Eklund, styrelsen 
 

 

       REDOVISNING AV MÅL OPINION 2020 - 2021:  

 

➢ att behålla, och helst förbättra, den höga tillgängligheten för media och på det sättet  

vara med att påverka opinionen och beslutsfattare i sakfrågor  

Regionstyrelsens tillgänglighet för frågor från olika medier är hög. Vi stöttar Polisförbundets 

presstjänst i olika frågor som inkommer. 

Ett betydande påverkansarbete bedrivs också av våra förbundsområden som t ex tar egna 

kontakter med lokal media/politiker för att belysa angelägna polisfrågor. 
 

➢ att tillsammans med Polisförbundet, andra förbundsregioner eller andra fackliga 
organisationer driva och delta i olika aktiviteter 

Vi medverkar i Polisförbundets nationella kommunikations- och opinionsnätverk.  
I detta nätverk sker samverkan ex vid Polisens Dag - som trots Folkhälsomyndighetens 
restriktioner under pandemin - fortsatt att växa (dvs når ut till allt fler arbetsplatser) – detta 
med hjälp av våra förbundsområden. 
 

Vi lyfter och sprider Polisförbundets rapporter och enkätundersökningar.  
De rapporterna som genomförs nationellt får generellt stort genomslag i medier.  
I detta arbete ska samarbetet/stödet av Polisförbundets presstjänst betonas ex vid lokala 
pressutskick. 
 

➢ att göra oss hörda i debatten, belysa polisens vardag och yrkets utsatthet samt värdering av 
detta. Fortsatt deltagande i Polisförbundets kampanjer 
Under verksamhetsåren har lag & rätt–frågorna - och då särskilt polisfrågorna - fått stor 
uppmärksamhet både politiskt och medialt.  
Blåljus strävar efter att ge en aktuell bild av stockholmspolisernas förutsättningar och 
utmaningar i stort. Därför följs polisfrågorna såväl ”utifrån” dvs den politiska debatten, men 
även ”inifrån” dvs myndighetens egna redovisningar av exempelvis personalstatistik.  
 
En av kärnfrågorna vi lyft har gällt regionens polisbrist, dvs att antalet poliser i region 
Stockholm under nästan sju år fortfarande är färre jämfört med december 2015, 
tillsammans med skyddsorganisationens erfarenheter av de konsekvenser detta 
”underskott av poliser” inneburit ex avseende arbetsbelastning. 
 

Andra fokusfrågor, som följts och lyfts: ”utbildningsplatser på polisprogrammen”, ”avgångar” 
oavsett om det gällt poliser som valt att gå till ett annat jobb utanför polisen eller poliser 
som avslutat sin tjänst innan pensionsålder uppnåtts m.m.  
 

Av särskild vikt är de enskilda insändare som ger både viktiga och fördjupande perspektiv 
om polisers/liksom fackliga/ förutsättningar. 
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REDOVISNING AV TIDIGARE STÄMMORS BIFALLNA MOTIONER:  
 

När stämman bifaller en motion innebär det ett uppdrag till styrelsen att lösa frågan i enlighet med 
beslutet (se vidare stadgans § 9.3.4). Nedan följer kortfattat förbundsregionstyrelsens redovisning 
avseende 2020 års bifallna motioner samt tidigare stämmors bifallna motioner.  
 

6.8.1 TIDIGARE BIFALLNA MOTIONERS REDOVISNING  

MOTIONEN UPPFYLLD OCH AVFÖRS – när motionen kan anses helt eller delvis uppfylld  

MOTIONEN SLUTBEHANDLAD OCH AVFÖRS – när motionen har drivits i de forum som finns och man 
kan konstatera att motionen inte kan/kommer att uppfyllas alternativt att det finns senare bifallna motioner 
på samma tema 

MOTIONEN OAVSLUTAD BIFALLEN OCH KVARSTÅR – när motionen fortfarande arbetas med och 
det bedöms finnas möjlighet att den uppfylls  
 

 
MOTION A2 (2020) TILL POLISFÖRBUNDET GÄLLANDE LÄGSTA INGÅNGSLÖN FÖR 
ASPIRANTANSVARIGA I REGION STOCKHOLM. 
Motionärerna fick bifall på sin motion som gav regionstyrelsen uppdraget att arbeta för en lägsta 
ingångslön för aspirantansvariga. 
Vad har hänt i motionen? 
Styrelsen har sedan 2020 drivit frågan gentemot polisregionen i nära samarbete med aspirantansvariga. 
Vi hade även den som ett yrkande i revisionen 1 oktober 2021 Polisregionen valde att inte gå oss till 
mötes men vi har ett partsåtagande att göra en översyn om bland annat en lägsta lönenivå för 
aspirantansvariga fram till lönerevision 1 oktober 2022. 
STYRELSEN ANSER MOTIONEN OAVSLUTAD BIFALLEN OCH KVARSTÅR  
 

 
MOTION A3 (2020) ANGÅENDE HÖGRE GRUNDLÖN EFTER GENOMFÖRD 
HUNDFÖRARUTBILDNING 
Stina Nilsson fick bifall på sin motion som gav regionstyrelsen uppdraget att arbeta för en lägsta 
ingångslön för hundförare efter genomförd hundförarutbildning. 
Vad har hänt i motionen?  
Styrelsen har sedan 2020 drivit frågan gentemot polisregionen. Vi hade även den som ett yrkande i 
revisionen 1 oktober 2021. Polisregionen valde att inte gå oss till mötes men vi har ett partsåtagande att 
göra en översyn om bland annat en lägsta lönenivå för aspirantansvariga fram till lönerevision 1 oktober 
2022. 
STYRELSEN ANSER MOTIONEN OAVSLUTAD BIFALLEN OCH KVARSTÅR  
 

 
MOTION B1 (2020) OM ATT FÖRÄNDRA I13§ ASA/POLIS VAD GÄLLER BEGREPPET RESTID SÅ 
ATT DET FÖLJER DE EU/EFTA DOMAR SOM AVKUNNATS SAMT ATT AVTALET FÖLJER EU-
SPÄRREN. 
Patrik Stridsman fick bifall på sin motion som gav regionstyrelsen uppdraget att arbeta för att få tillstånd 
en förändring av 13§ ASA. 
Vad har hänt i motionen?  
Kongressen 2020 biföll motionen. 
STYRELSEN ANSER MOTIONEN SLUTBEHANDLAD OCH AVFÖRS   
 

 

MOTION B2 (2020) ANGÅENDE ERSÄTTNING FÖR CIVILA KLÄDER  
Ersättning för civila kläder 
Patrik Gustafsson fick bifall på sin motion som gav regionstyrelsen uppdraget att arbeta för en ersättning 
för civila kläder. 
Vad har hänt i motionen?  
Kongressen 2020 biföll en liknande motion. 
STYRELSEN ANSER MOTIONEN SLUTBEHANDLAD OCH AVFÖRS    
 

 
MOTION B3 (2020) ANGÅENDE ARBETSTIDSFÖRKORTNING SOM ÖKAR  
MED ANTALET TJÄNSTEÅR ALTERNATIVT LEVNADSÅR FÖR SKIFTESTJÄNSTGÖRANDE 
POLISER. 
Patrik Gustafsson fick bifall på sin motion som gav regionstyrelsen uppdraget att arbeta för en 
arbetstidsförkortning enligt motionärens förslag. 
Vad har hänt i motionen?  
Kongressen 2020 biföll motionen. 
STYRELSEN ANSER MOTIONEN SLUTBEHANDLAD OCH AVFÖRS    
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MOTION B6 (2020) OM ATT OMVANDLA SEMESTERN TILL PENSION 
Nicklas Geijer Hedström fick bifall på sin motion som gav regionstyrelsen uppdraget att  
att utöka tiden på året då möjligheten ges att omvandla semestern till pension.  
Vad har hänt i motionen?  
Kongressen 2020 biföll motionen. 
STYRELSEN ANSER MOTIONEN SLUTBEHANDLAD OCH AVFÖRS   
  
 
 

MOTION C8 (2016) ANGÅENDE ATT VERKA FÖR ÖKAD DELEGATION TILL 
FÖRBUNDSOMRÅDENA I REGIONEN  
Arne Wärn fick bifall på sin motion. Motionen tar upp att som en konsekvens av Polismyndighetens nya 
organisation fick de gamla föreningarna en statushöjning i namnet förbundsområde. Statushöjningen har 
dock inte gett något ifråga om delegation och självbestämmanderätt. Arbetsgivaren har inte heller varit så 
lysande på att delegera. HR har sugit åt sig det mesta och så landar en hel del nationellt. 
Förbundsregionen fick uppdraget att verka för ökad delegation till förbundsområdena i regionen.  
 

Vad har hänt i motionen?  
Regionstyrelsen har arbetat aktivt med frågan då vi delar motionärens uppfattning. Vi fick bifall på vår 
motion 2020 som gav Polisförbundet uppdraget att verka för att sluta övergripande kollektivavtal och där 
ge regionerna möjlighet att anpassa de lokal-lokala kollektivavtalen utifrån regionernas behov. En 
konsekvens av att vi är en myndighet är att de flesta beslut fattas nationellt. Styrelsen försöker utöka det 
regionala inflytandet på de nationella besluten genom de nationella nätverken. På samma vis ger vi 
förbundsområdena påverkansmöjlighet genom våra regionala nätverk. Inom ramen för RALS har vi trots 
allt skapat ett forum för förbundsområdena att kunna påverka deras motpart.  
STYRELSEN ANSER MOTIONEN SLUTBEHANDLAD OCH AVFÖRS 
 
 

 

MOTION D3 (2014) OM CENTRAL UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR SPT-FORDONEN DÄR DE ÄR 
LÄTTILLGÄNGLIGA  
Arne Wärn och Robert Sollare fick bifall på sin motion om att inrätta en central uppställningsplats för SPT-
fordonen där de är lättillgängliga och skyddade mot sabotage.  
 

Vad har hänt i motionen?  
Behovet kvarstår till viss del. Det är fortfarande Rosersberg som gäller som uppställningsplats. Något 
alternativ har hittills inte presenterats. Denna fråga har hela tiden funnits med i det nationella 
lokalförsörjningsarbetet.  
Arbetsgivaren inser fördelarna med en mer central uppställningsplats ur flera hänseenden. Det har varit 
många olika turer kring denna fråga. Svårigheten ligger i att det är mycket begränsat med alternativ. 
Sörentorp har tidigt varit upp för diskussion. 
Fler SPT-fordon har dock placerats ut på polisområdena, i avvaktan på en permanent lösning. 
STYRELSEN ANSER MOTIONEN SLUTBEHANDLAD OCH AVFÖRS   
 

 
MOTION D2 (2016) ANGÅENDE KARENSDAG VID ARBETSSKADA  
Patrik Stridsman fick bifall på sin motion som gav regionstyrelsen uppdraget att arbeta för en återgång till 
det systemet som fanns tidigare där direkta chefer kunde koda arbetsskador i COPS. Personalen slapp 
karensdagar med inkomstbortfall samtidigt som möjligheten fanns att även senare få arbetsskadan 
klassad.  
 

Vad har hänt i motionen?  
Det pågår ett partsarbete, på nationell nivå, med att förbättra hanteringen av arbetsskador och ersättning. 
Arbetet pågår löpande. Förbättringar har skett i PSA gällande karensdag. Vid konstaterad arbetsskada, 
oavsett orsak, ersätts individen numera för karensdag. Arbetsgivaren är dock inte intresserad av att ligga 
ute med ersättning i avvaktan på AFA. 
STYRELSEN ANSER MOTIONEN SLUTBEHANDLAD OCH AVFÖRS 
 

 
MOTION D2 (2020) ANGÅENDE ERSÄTTNING FRÅN ARBETSGIVAREN VID LÄKARBESÖK 
KOPPLAT TILL ARBETSSKADA 
Robert Brindeby fick bifall på sin motion som gav regionstyrelsen uppdraget att få arbetsgivaren att ta 
dessa kostnader initialt och sedan i nästa steg clearar detta med AFA.  
 

Vad har hänt i motionen?  
Det pågår ett partsarbete, på nationell nivå, med att förbättra hanteringen av arbetsskador och ersättning. 
Arbetet pågår löpande. Arbetsgivaren är dock inte intresserad av att ligga ute med ersättning i avvaktan 
på AFA. 
STYRELSEN ANSER MOTIONEN SLUTBEHANDLAD OCH AVFÖRS 
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MOTION D3 (2020) ANGÅENDE ÅTERINFÖRANDE AV REHABILITERINGSGRUPPER I REGION 
STOCKHOLM 
Robert Brindeby fick bifall på sin motion som gav regionstyrelsen uppdraget att  
rehabiliteringsgrupper dit huvudskyddsombudet bjuds in startas upp på olika nivåer i region Stockholm  
 

Vad har hänt i motionen?  
Återinförande av Rehab grupper har lyfts till Regionala Skyddskommittén men vi har inte fått effekt i 
frågan. AG har bytt ut folk i berednings- och skyddskommittémöten och då har frågan hamnat mellan 
stolarna. Det skulle startas upp en grupp som skulle titta på detta ur ett strategiskt perspektiv men det har 
inte hänt. Nu är rehabilitering med som en av de 13 frågorna som ingår i SAM på regional nivå. Där ska vi 
skjuta in problematiken runt rehabilitering och vår icke medverkan.  
STYRELSEN ANSER MOTIONEN OAVSLUTAD BIFALLEN OCH KVARSTÅR   
 
 
MOTION E1 (2020) ANGÅENDE MEDARBETARNAS RÄTT TILL ERSÄTTNING 
Förbundsområde Birger Jarl fick bifall på sin motion som gav regionstyrelsen uppdraget att Polisregion 
Stockholm tillsätter funktioner med kompetens att säkerställa medarbetarnas rätt till ersättning och stöd 
genom arbetsgivarens försäkringar. 
 

Vad har hänt i motionen?  
Förbundsregionstyrelsen har tagit upp frågan vid måndagsförhandlingen med arbetsgivaren. 
Arbetsgivaren återkom med ett muntligt svar att det åligger närmsta chef enligt handläggningsordningen 
och att dessa får support av HR för att hantera detta. 
Det ligger på arbetsgivarens ansvar att man har den kompetens som är nödvändig för att säkerhetsställa 
medarbetarna arbetsmiljö i alla delar. Genom utökad utbildning hos chefer gällande arbetsmiljö och stöd 
från olika funktioner inom HR ska denna fråga omhändertas. 
STYRELSEN ANSER MOTIONEN SLUTBEHANDLAD OCH AVFÖRS 
 

 
MOTION F1 (2020) ANGÅENDE MODERNARE LEDARSKAP INOM SVENSK POLIS 
Robert Brindeby fick bifall på sin motion som gav regionstyrelsen uppdraget att Polisförbundet verkar för 
att polisen jobbar mot ett modernare ledarskap med inriktningen att poliser leds av poliser samt att ta 
tillvara på befintlig chefskompetens vid rekrytering av chefer på olika nivåer. 
 

Vad har hänt i motionen?  
Motionen lämnades inte in till kongressen 2020. Motionären kommer dock att skicka in en ny motion i 
samma ärende till årets kongress. 
STYRELSEN ANSER MOTIONEN SLUTBEHANDLAD OCH AVFÖRS   
 

 
MOTION F2 (2020) ANGÅENDE ATT FÖRBUNDSSTYRELSEN SKA VERKA FÖR ATT 
REKRYTERINGEN AV ELEVER TILL POLISHÖGSKOLAN GRANSKAS. 
Mats Johansson fick bifall på sin motion som gav regionstyrelsen uppdraget att   
förbundsstyrelsen skall verka för att rekryteringen av elever till polishögskolan granskas med betoning på 
varför så många blir underkända i samband med psykologsamtalen samt varför så många väljer att inte 
fullfölja utbildningen. Granskningen skall också redovisa hur polisrekryteringen borde se ut för att 
optimera den så att de mest dugliga och lämpliga rekryteras och att de som antas är välmotiverade med 
avsikt att slutföra sin utbildning och bli poliser.  
 

Vad har hänt i motionen?  
Motionen hanterades av kongressen i september 2020, där den blev besvarad då Polisförbundet 
nationellt arbetar i frågan för att få till förändringar. Vad har hänt? 
Det var exkluderande för vissa diagnoser att söka till polisutbildningen nu sker individuella prövningar och 
ett intygsförfarande vid neuropsykiatrisk diagnos 
”Polisen har beslutat att ta bort historia som krav för antagning till polisutbildningen. Bakgrunden till 
beslutet är att ämnet inte är obligatoriskt på ett flertal gymnasieutbildningar, framförallt yrkesutbildningar. 
Beslutet om borttagandet av historiekravet är en del av ett större utvecklingsarbete av 
antagningsprocessen till polisutbildningen. Under de senaste åren har ett flertal förändringar gjorts. I 
januari 2020 startade en ny antagningsprocess vilket bland annat innebär att det är möjligt att söka till 
polisutbildningen när som helst under året. En ny kravprofil för de som söker till polisutbildningen har 
också beslutats för att modernisera och tydliggöra vilka krav som ska gälla för de som ska genomgå 
prövningen. Nu pågår en implementering av den nya kravprofilen.” Från Intrapolis 2 februari 2022 
STYRELSEN ANSER MOTIONEN SLUTBEHANDLAD OCH AVFÖRS 
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Styrelsen för Polisförbundet Förbundsregion Stockholm lämnar härmed sin 

förvaltningsberättelse för räkenskapsåret, 2021-01-01--2021-12-31 

 
Jämförelsesiffror avser räkenskapsåret 2020-01-01--12-31. 
 
Förbundsregionen har haft 2 173 390 kr att röra sig med under 2021 mot budgeterade  
2 164 800 kr. 
 
Ett bidrag på 30 000 kr/år betalas ut av Polisförbundet till samtliga regioner.  
År 2021 har vi även fått 5 kr/medlem/månad för att vi hanterar t.ex. pensionärer, studenter och 
sjukrivna. 
 

Regionstyrelsen betalar ut 30 kr/medlem varje månad till förbudsområdena. 

Utöver det finns möjligheten att ansöka om ett ekonomiskt bidrag med en ekonomisk 

redogörelse. Utifrån det fattar förbundsregionstyrelsen beslut att eventuellt betala ut bidraget, 

Gotland är undantaget, då regionstyrelsen står för Gotlands resor. 

På Stämman 2020 bifölls regionstyrelsens förslag, gällande ekonomiskt bidrag.  

 

Regionstyrelsens kostnader redovisas i resultatrapporten och under budget då utfallet 2021 

jämförs mot föreslagen budget 2022. 

 

Nedan följer ett axplock från resultatrapporten 2021, där vi tyvärr inte kunde genomföra 

allt vi planerat och budgeterat för p.g.a. Covid-19. 

• Regionens utbildningsinsats äger rum vartannat år, då kongressen inte genomförs.  

Den ägde rum på Elite Tower Marina 20-21 oktober. Utbildning i pension, likabehandling 

och framtidsforskare genomfördes till kostnad av c:a 154 000 kr. 

 

• NYA BLÅLJUS, en ny teknik/webbplats upphandlades under 2020 och sjösattes under 
2021 till en kostnad 56 600 kr. Kostnaden har en högre budgetering på 100 000 kr om 
något skulle fallera vilket i princip inte hände, tack Tina. 
 

• Underhåll av teknik, sju stycken nya datorer samt en ny server införskaffades till  
B 23:an till en kostnad av c:a 197 000 kr. 
 

• Regionstyrelsen står för FO GOTLANDS RESOR så att de kan delta på t.ex. 

ordförandeträffar och olika nätverk. Gotland är undantaget från att ansöka om ekonomiskt 

bidrag. År 2021, KT 5890, övriga resekostnader, kostade Gotlands resor c:a 16 000 kr. 

• TELEFONER, Regionstyrelsen står i dagsläget för de telefoner som fackliga företrädare 
har, främst de som arbetar heltid, kostnaden blev c:a 160 000 kr. 

 

• Styrelsens INTERNAT, ett dygn i Elite Marina Tower 22 oktober samt ett dygn på 
Körunda i samband med julbord den 10 december kostade c:a 39 000 kr. 

 

• Utbildning/Studier, styrelsen genomförde tillsammans med Robert Brindeby, 
skyddsombudsintron i november genomfördes fysiskt, fackligintro och facklig grundkurs 
genomfördes digitalt. 

 

• NÄTVERKEN kostade c:a 34 000 kr, HSO- och ordförandenätverken med övernattning 
kunde inte genomföras med anledning av Covid -19.  
De aktiva nätverken som finns utöver ordföranderådet som är stadgebundet, är lön-, 
arbetstid-, HSO-, pension samt rörlighetsnätverk. 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  
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Fastigheten Valnöten, Bergsgatan 23 

 

Under 1980-talet ombildades hyresfastigheten till andelsfastighet och polisernas fackförening 

blev fastighetsägare.  

Fastigheten Valnöten är en andelsfastighet delägarna är bl. a aktiebolag samt Polisförbundet, 

Akademikerförbundet SSR och fysiska personer. Det är några som själva bor i sina lägenheter 

eller låter någon närstående bo i dem, merparten hyrs ut.  

Polisförbundet använder sina lägenheter till övernattning/bostad för de förtroendevalda i främst 

förbundsstyrelsen som bor i andra landsändar. 

 

I samband med att Svenska Polisförbundets avdelning i Stockholms län bildades 1995, övertogs 

andelen i fastigheten Valnöten 1 från Kamraterna.  

Här finns styrelsen i förbundsregion Stockholm, på entréplanet finns vilo – och styrelserum, pentry 

samt två toaletter. En trappa upp finns vår expedition, fem kontorsrum, kök, matrum samt två 

toaletter med dusch. 

 

Det stambyte som slutfördes år 2006 anses som bestående och varaktigt under en 50-årsperiod 

samt skrivs av med 2 % årligen. 

 

Under våren 2013 byggdes 17 balkonger i fastigheten, slutpriset för vår balkong blev 143 750 kr. 

Balkongen är slutbetald under 2013 och kommer att skrivas av med 2 % årligen enligt vedertagen 

redovisningssed.  

 

För att vi nyttjar våra egna ägda lokaler så får vi varje år ett verksamhetsbidrag/hyresbidrag av 

arbetsgivaren på 313 200 kr/år. 

 

Pengarna går i huvudsak till avgiften för Valnöten, el, skatt samt fastighetsskatt. 

 

• Avgift Valnöten c:a 112 000/år 

• Skatt c:a 100 000/år 

• Fastighetsskatt c:a 20 000/år 

• Elkostnad c:a 20 000/år 

       

Skatterna som Polisförbundet förbundsregion Stockholm betalar består av förmånsskatt (för att vi 

”sitter i egna lokaler och arbetar) fastighetsskatt, fastighetsavgift, inkomst av kapital (ränta) samt 

resultatet från andelsfastigheten Valnöten 1 som beskattas om fastigheten går med vinst.   
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RESULTAT OCH STÄLLNING 
 
Resultatet av förbundsregion Stockholms verksamhet under 2021 och ställningen vid 
räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning med 
bokslutskommentarer.  

Förslag till resultatdisposition          

Till förbundsregionstämmans förfogande står följande resultat: 

 

 2021-01-01 

TILLGÅNGAR 2020-12-31 

FASTIGHETEN VALNÖTEN INKL REPARATIONER 

 

 

1 595 485 

 

FORDRINGAR  

 

352 386 

BANK  

 

2 650 042 

SKULDER                                                                                       - 39 342 

EGET KAPITAL - 3 792 232 

FONDERING STÄMMA 2022 - 300 000 

Årets resultat  
      

        - 466 339  

   ⎯⎯⎯⎯⎯ 

  

 
   Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande 

 

Att 466 339 kr resultatet/överskottet för 2021 förs till KT 2010  

Eget kapital= pengarna finns på banken 

 

      

 
 

Beträffande förbundsregionens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 

efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 

”Eget kapital är ett begrepp inom redovisningsteori och beskrivs oftast som skillnaden 

mellan en organisations tillgångar och skulder. Eget kapital är därmed det kapital som 

kan sägas utgöra organisations egna medel. Om organisationen har ägare, till exempel 

när det är fråga om bolag, kan det egna kapitalet betraktas som en skuld till ägarna.  

Eget kapital uppstår antingen genom att intressenter, som ägare eller medlemmar, 

skjuter till medel, eller genom att organisationen samlar på sig driftsöverskott (vinst). Ett 

driftsunderskott (förlust) leder på motsvarande sätt till att det egna kapitalet blir mindre 

eller negativt. Begreppet eget kapital tar i sig inte hänsyn till redovisningsregler, men 

eftersom, framför allt, tillgångar kan ha ett högre verkligt värde än bokfört värde, uppstår 

skillnader mellan eget kapital enligt redovisningen och eget kapital i verkligheten” (källa: 

Wikipedia) 

 

      

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tillgångar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skuld_(ekonomi)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bolag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vinst
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RESULTATRÄKNING 

 
  

   

  UTFALL BUDGET UTFALL 

     

                       2021-01-01 2021-01-01 2020-01-01 

  2021-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Rörelseintäkter     

Nettoomsättning 
 

2 173 390 2 164 800 2 136 644 

  ⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

Rörelseintäkter 

 

2 173 390 2 164 800 2 136 644  

     

Rörelsekostnader  -1 037 821 -1 781 300 -1 403 997  

Personalkostnader inkl. sociala avgifter  -526 740 -521 500 -521 533 

Avskrivningar av immateriella och 

materiella anläggningstillgångar  

  

-47 021 

 

-50 000  

 

-47 021 

Rörelsekostnader 
 ⎯⎯⎯⎯⎯ 

-1 611 582 

⎯⎯⎯⎯⎯ 

-2 352 800 

⎯⎯⎯⎯⎯ 

-1 972 551 

Rörelseresultat 
 

       561 808 

 

      -178 000 164 093 

     

Finansiella poster     

     

Ränteintäkter   0 0 28 

Övriga finansiella kostnader 
 

-2000           -2000 -2000 

 
    

Resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt 

 

559 808   -180 000   162 121 

     

              

Avsättning resultat år 2019 till 

Balansräkningen mot KT 6450 

resultaträkningen Regionsstämma                                     

Redovisas i budget år 2022                                                                      

        300 000 

      -300 000 
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Skatter 

     

Skatt som belastar årets resultat        - 93 469       -120 000              - 89 967 

 

Öresutjämning  -                  - 

 Årets resultat                                                        - 466 339       0 
 

      -300 000        -72 154 

 

BALANSRÄKNING 

 

TILLGÅNGAR 

    

 Not 2021-12-31 2020-12-31 

 

Anläggningstillgångar 
   

    

Immateriella & Materiella 

anläggningstillgångar 

   

    

Fastigheten, Valnöten 2 1 595 485 1 642 506 

    

    

Inventarier 1 0 0 

    

 
 ⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯ 

Summa anläggningstillgångar 
 

1 595 485 1 642 506 

    

Omsättningstillgångar    

    

Fordringar    

    

    

Övriga fordringar  295 889 291 039 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 

 56 497 56 497 

Bank  2 650 042 2 128 492 

    

Summa omsättningstillgångar   3 002 428 2 476 028 

    

Summa tillgångar  4 597 913 4 118 534 
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

    

  2021-12-31 2020-12-31 

 
Eget kapital    

    

    

    

Eget kapital   3 792 232 3 720 078 

    

    

    

     

Årets resultat   466 339 72 154 

  ⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯ 

Summa eget kapital  4 258 571  3 792 232   

    

    

Kortfristiga skulder    

    

    

Avsättning till stämma 2022          300 000 300 000 

Övriga skulder           39 342          26 302  

Upplupna kostnader, medlemsavgifter    

  ⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯ 

Summa skulder  339 342 326 302 

    

 Summa eget kapital och skulder  4 597 913 4 118 534 

 
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
 
Ställda säkerheter  Inga Inga 

 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 

 
 
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 
– Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
– Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat 
anges. 
– Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
– Det finns en beviljad bankkredit på 400 000 (vid ”nödläge”) som inte nyttjats på många 
år 
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UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN 
 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. 
Följande avskrivningsprocent har tillämpats: 
 

- Inventarier                                                 20 %   
- Datorer                                                      33,3 %   
- Fastighet och installationer/reparationer     2 %                                                
 
1. Inventarier 
 2021-12-31 2020-12-31 

   

Ingående anskaffningsvärde 338 506 338 506 

Avgår årets utrangerade inventarier         -12 340                                     

Årets förändring                     

 ⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯ 

Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande 

inventarier 

326 166 338 506 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 -0 

Avgår avskrivning på utrangerade inv.                             

Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier 0 -0  

 ⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯ 

Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande 

inventarier 

 

-326 166 

 

- 338 506 
   

Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande 

inventarier  

0 0 

 

2. Fastigheten Valnöten 
Taxeringsvärdet för Valnöten 1 uppgår till 4 666 081 kr. Det bokförda värdet är 1 305 723 
kr. Det bokförda värdet för fastigheten har minskat då andelstalet minskat på grund av 
vindsförsäljningen som lagfartmässigt var klart 2012. 
 

Stambytet/Balkong 
Stambytet vilket blev klart 2006 det resulterade i en kostnad av 633 201 kr och ligger kvar 
under materiella anläggningstillgångar. Under 2013 monterades en balkong där 
kostnaden blev 143 750 kr. Dessa investeringar i fastigheten skrivs av med 2 % per år.  
 
Bestående reparationer 
Detta är reparationer som är värdehöjande och bestående upp till 50 år. De reparationer 
som ligger i underlagssumman är renoveringsarbeten som gjorts under året och räknas 
vara bestående under en 50 års period. 
 

Avskrivning fast egendom Den fasta egendomen bestående av fastigheten Valnöten 
1, stambytet och bestående reparationer skrivs av med 2 % per år. 
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REVISORERNAS FÖRSLAG 

OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR FÖR REGION STOCKHOLM 
 

REVISORERNA FÖRESLÅR STÄMMAN BESLUTA 

 

Att fasta arvoden och ersättningar ska vara: 

 

Styrelsearvode 

• 4 000 kr/mån i grundarvode till ordförande 

• 3 000 kr/mån i grundarvode till båda vice ordförandena 

• 2 500 kr/mån i grundarvode till övriga styrelseledamöter 

• 500 kr/mån i tilläggsarvode efter 2 år samt 4 år dock högst 1 000 kr/mån 

(individbaserat) 

 

Om någon i styrelsen har annat arvoderat uppdrag inom Region Stockholm gäller endast 

ovanstående, (ej dubbla arvoden). 

 

 

Övriga ersättningar och tillämpningsregler: 

• För förrättning som föregåtts av Förbundsregionstyrelsens beslut, ersätts 

förtroendeman inom regionen eller förbundsområdena för inställelse på 

tjänstefri dag med 200 kr per påbörjad timme. Ersättningen är lägst 200 kr och 

högst 1 000 kr. Internat räknas som sju timmar/dag 

• Kursarvode utbetalas för kursledare med 320 kr / dag även för förberedelse / 

efterarbete högst 4 dagar efter beslut av Förbundsregionsstyrelsen 

• Andra ersättningar lämnas efter beslut av styrelsen, med beaktande av 

reglerna i arbetstidsavtalet (ASA/Polis) och Förtroendemannalagen 

• Tjänsteresetillägg tillämpas ej av Region Stockholm 

 

 
29 MARS 2022 TILLSTYRKTE FÖRBUNDSREGIONRÅDET  
REVISORERNAS FÖRSLAG 

 

 

 

 

 

 
 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2021 
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STYRELSENS FÖRSLAG NR 1 
VALORDNING TILL FÖRBUNDSREGIONSTYRELSEN 
 
STYRELSEN FÖRESLÅR STÄMMAN BESLUTA ATT: 
 
 
Förbundsregionstyrelsen förslag till valordning innebär att styrelsen ska bestå av sex ledamöter 
och en ordförande. Av de sex ledamöterna ska en förste och en andre vice ordförande väljas för 
en tid av två år. 

 
 
Information 
Vid denna stämma 2022 kommer två ledamöter att väljas för en tid av fyra år och två ledamöter 
kommer att väljas för en tid av två år för att komma i fas. 

 
 

29 MARS 2022 TILLSTYRKTE FÖRBUNDSREGIONRÅDET  
STYRELSENS FÖRSLAG NR 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                     Tillbaka till dagordning      

61 

 
 
STYRELSENS FÖRSLAG NR 2  
REVISORSARVODE 
 
Förbundsregionstyrelsen föreslår stämman besluta att ett arvode ska utgå till våra 
två (2) förtroendevalda revisorer. Beräkningsgrund är enligt nedan. 

 
STYRELSEN FÖRESLÅR STÄMMAN BESLUTA: 
 
Att ge revisorerna 
 

• Ett grundarvode om 1 750 kr/mån och person 
 

• Ett tilläggsarvode om 250 kr/mån efter 2 år, samt ytterligare ett tilläggsarvode om 
250 kr/mån efter 4 år (individbaserat) 

 
 

 

 
 

29 MARS 2022 TILLSTYRKTE FÖRBUNDSREGIONRÅDET  
STYRELSENS FÖRSLAG NR 2 
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STYRELSENS FÖRSLAG NR 3 
 

Att Förbundsregionsavgiften ska vara 58 kr i månaden1 för aktiv medlem och av dessa ska 30 

kr avsättas till respektive förbundsområde och 28 kr till förbundsregionstyrelsen. 

 

Att för polisaspiranter halvera regionsavgiften till 29 kr i månaden fr.o.m. 1 april 2015. Varav 

15 kr betalas ut till förbundsområdena och 14 kr till förbundsregionstyrelsen 

 

Att det från förbundsområdena finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag. 

En ekonomisk redogörelse ska bifogas, ställt till förbundsregionstyrelsen, senast den 30 

september, gäller ej Gotland som istället får sina resor betalda av förbundregionstyrelsen. 

Beslut att eventuellt betala ut ett ekonomiskt bidrag efter inkommen ansökan fattas av 

förbundsregionsstyrelsen.  

 

Att Förbundsregionstyrelsen står för abonnemanget av de telefoner som är fördelade av 

styrelsen till förbundsområdena förutom det man ringer för som går utöver gällande avtal = 

faktura till förbundsområdena, avtalet hanteras av ny operatör från hösten 2021 – 2023. 

 

. 

Att  inkomst- och utgiftsstat för år 2022 beräknas enligt följande redovisning med budget och 

utfall från föregående år som jämförelse. 

 
 
 

 
HUVUDINTÄKTER  UTFALL 2021 BUDGET  2021  BUDGET 2022

 3010 Medlemsavgifter 1 542 510 1 545 600                                      1 545 600    

 3020 

Administrationsbidrag
287 680 276 000 276 000

 3030 Verksamhetsbidrag 313 200 313 200 313 200

SIDOINTÄKTER

 3590 Annonsförsäljning     0 0 0

 3591 Övriga sidointäkter  30 000 30 000 30 000

2999 Avsatt till stämma 

från 2019 års resultat
0

0
300 000

SUMMA INTÄKTER 2 173 390 2 164 800 2 464 800
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
1 Oförändrad förbundsregionsavgift, 58kr sedan år 2005. 
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FÖRVALTNINGSKOSTNADER UTFALL 2021 BUDGET 2021 BUDGET 2022

5010 Avgift fastigheten Valnöten 1 -111 844 -112 000 -112 000

5011 Hyra extern lokal 0 0 -10 000

5020 Elektricitet -16 325 -20 000 -20 000

5050 Lokaltillbehör -1 118 -5 000 -5 000

 5170 Reparation och underhåll      -13 632 -50 000 -60 000

 5191 Fastighetsskatt   -18 415 -20 000 -20 000

5193 Fastighetsförsäkring -4 188 -5 000 -5 000

FÖRBRUKNINGSINVENT. OCH MTRL

 5410 Förbrukningsinventarier    -197 495 -200 000 -50 000

 5460 Förbrukningsmaterial   -601 -10 000 -5 000

REPARATION OCH UNDERHÅLL

 5510 Rep/underhåll Data    -41 886 -50 000 -50 000

5520 Rep och underhåll inventarier 0 0 0

 5530 Rep och underhåll Inst,Teknik Blåljus -56 500 -100 000 -50 000

INTERNAT / REPSKAPSUTB / RESOR

 5810 Biljetter t.ex tåg, SL -504 -10 000 -10 000

 5840 Styrelseinternat -39 398 -110 000 -100 000

5850 Kongress utbildning 0 0 -130 000

5860 Utbildningsimternat -153 182 -170 000 0

 5890 Övriga resekostnader/Gotland -16 133 -38 000 -50 000

REKLAM OCH PR 0 0 0

5910 Konflikt 0 0 0

5930 Reklamtrycksaker -19 693 -20 000 -40 000

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER

 6071 Uppvaktning/ Gåvor -10 373 -30 000 -20 000

6072 Representation ej avdragsgill -12 573 -20 000 -20 000

KONTORSMATERIAL OCH TRYCKSAKER

 6110 Kontorsmaterial -1 218 -2 800 -2 800

 6150 Trycksaker, tidningar digitalt -1 164 -10 000 -6 000

TELE OCH POST

 6210 Telefoner/tillbehör -10 084 -10 000 -10 000

 6211 Samtalskostnader, Mobiltelefoner -164 259 -170 000 -170 000

 6230 Internet/Abonnemang -63 471 -70 000 -80 000

 6250 Porto -1 800 -2 000 -2 000  
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FÖRVALTNINGSKOSTNADER UTFALL 2021 BUDGET 2021 BUDGET 2022

6410 Styrelsearvoden -334 200 -345 000 -340 000

6412 Revisorsarvoden -53 550 -52 000 -54 000

6420 Redovisningskostnader -5 154 -10 000 -8 000

6421 Redovisning Lilla Valön -2 200 -3 000 -3 000

6450 Förbundsregionsstämma 0 0 -492 000

6451 Förbundsregionsråd -6 434 -10 000 -20 000

6490 Övriga förvaltningskostnader -392 -5 000 -5 000

6491 Studier, utbildning, information -18 956 -60 000 -46 000

6492 Nätverk -34 184 -115 000 -100 000

ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER

6530 Konsultkostnader 0 0 0

6570 Bankkostnader -3 099 -3 000 -4 000

KOSTNADSERSÄTTNINGAR

6990 Ekonomiskt bidrag förbundsområden 0 0 0

7331 Bilersättning skattefri -3 970 -10 000 -10 000

7390 Övriga kostnadsersättningar o förmåner -15 000 -12 000 -40 000

SOSCIALA OCH ANDRA AVDRAG ENL.LAG

7510 Sociala avgifter -123 990 -125 000 -135 000

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

7589 Gruppförsäkringspremier -7 576 -8 000 -8 000

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

7820 Avskrivningar fastighet -47 021 -50 000 -50 000

7830 Avskrivningar inventarier 0 0 0

7831 Avskrivningar data och tillbehör 0 0 0

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER

8390 Finansiella intekter 0 0 0

8391 Ränteintäkter skattekonto 0 0 0

8490 Kontraktsränta -2000 -2 000 -2 000

SKATTER OCH ÖVRIGT

8910 Årets skattekostnad -93 469 -120 000 -120 000

ÅRETS RESULTAT 466 339 0 0  

 

 
29 MARS 2022 TILLSTYRKTE FÖRBUNDSREGIONRÅDET  
STYRELSENS FÖRSLAG NR 3 
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STYRELSENS FÖRSLAG NR 4 
 

FÖRBUNDSREGIONSTYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETENS 

MÅL OCH INRIKTNING 2022/2023 SAMT BUDGET 2023 

 
Förbundsregionstyrelsen arbetar med en mängd sakfrågor. För att konkretisera vad vi 
särskilt ska fokusera på under det kommande verksamhetsåret arbetar styrelsen fram 
ett förslag till verksamhetsplan. 
 
Som grund till styrelsens verksamhetsplan finns bland annat bifallna motioner från 
stämman eller tidigare bifallna motioner samt den inriktning som respektive nätverk har i 
olika sakfrågor. Styrelsen brukar arbeta fram verksamhetsplanen på det styrelseinternat 
som planeras in efter stämman. 
 
För att verksamhetsplanen ska harmonisera med vad medlemmarna vill är det av stor 
vikt att motionerna som bifalls på stämman även får genomslag på kommande 
verksamhetsplan. Detta i sig innebär att verksamhetsplanen inte kan fastställas av 
stämman. Vårt förslag bygger på att det första förbundsregionrådet för verksamhetsåret 
ger styrelsen sitt utlåtande om verksamhetsplanen. 
 
De år då vi inte har ordinarie stämma tar förbundsregionstyrelsen fram en budget som 
förbundsregionrådet, under mars månad, informeras om och där de kan lämna 
synpunkter till styrelsen. Efter rådet fastställer styrelsen budgeten. 
 
 
 
 
STYRELSEN FÖRESLÅR STÄMMAN BESLUTA: 
 
Att      fastställa verksamhetsplanen/budget efter förbundsregionrådets hörande 
 
 
 
 
 
29 MARS 2022 TILLSTYRKTE FÖRBUNDSREGIONRÅDET  
STYRELSENS FÖRSLAG NR 4 
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BEHANDLING AV MOTIONER 

 
Alla motioner presenteras i ämnesordning med numrering efter den ordning som gäller vid 

behandling av motioner vid Polisförbundets kongress, vilket medför att det blir lättare ”att 

se vad som händer”, om motionen vinner gehör på stämman och förs vidare nationellt till 

Polisförbundets kongress. Numreringen inom varje ämne är sedan löpande, men saknar 

koppling till när de lämnades in.  

 

Utöver numrering och rubriksättning, återges motionerna i det skick de lämnats in, förutom 

att något stavfel korrigerats vid ordbehandlingen och att radavståndet kan ha förändrats 

av trycktekniska skäl. Efter rubriken följer oftast ingress, motivtext och viljeyttring, i en att-

sats eller flera att-satser.  

 

 

 

 

 

 

 

A – Lön  

B – Allmänna anställningsvillkor       

C – Förbundsinternt 

D – Arbetsmiljö 

E – Trygghetsfrågor 

F – Yrkesfrågor        

G – Likabehandling och mångfald 

H – Opinion, media mm 
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YTTRANDE ÖVER MOTIONER 
 
Medlemmarna och våra fackliga underenheter (förbundsområden eller enheter) har 

motionsrätt. Underenheterna kan yttra sig över en ingiven motion. I de fall det gjorts, 

framgår det under motionens att-sats.  

 

Regionstyrelsen ska yttra sig över en ingiven motion och vi har i yttrandena använt fyra 

olika huvudinriktningar för att underlätta behandlingen. Yttrandet redovisas direkt efter 

motionen på samma uppslag.  

 

I de motioner där viljan är formulerad i flera att-satser, har styrelsen i något fall även olika 

yttranden. De olika yttrandena är: 

 

• Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen 

 

Yttrandet innebär att styrelsens uppfattning helt överensstämmer i såväl motivskrivning som 

att-sats/satserna. Styrelsen har i de flesta fall även valt att i yttrandet betona väsentliga 

delar i det ämnesområde motionen berör. 

 

• Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionens att-sats eller att-satser 

 

Yttrandet innebär att styrelsens uppfattning överensstämmer med själva att-satsen eller att-

satserna, men att det i motionens motivskrivning finns avsnitt som inte korresponderar. 

Denna skillnad redovisas i yttrandet. 

 

• Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad 

 

Yttrande innebär att styrelsen har uppfattningen att frågan inte kan lösas på det sätt som 

motionären vill, men att motionens inriktning i stort överensstämmer med styrelsens 

uppfattning. Ofta är det så att styrelsen agerat i frågan, men med en annan utgångspunkt 

än den i motionen avsedda. Styrelsens uppfattning redovisas i dessa fall i yttrandet. Ett 

sådant exempel kan vara en tidigare bifallen motion som styrelsen fortfarande arbetar med, 

eller att frågan redan hanteras av Polisförbundet gentemot Rikspolisstyrelsen. 

 

• Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen 

 

Yttrande innebär att styrelsen inte alls delar motionärens vilja.  
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MOTION A1 - TITELATUR OCH LÖNESÄTTNING FÖR 

FÖRUNDERSÖKNINGSLEDARNA PÅ PKC STOCKHOLM-GOTLAND 
 

Enligt tidigare nationellt beslut av RPC så ska PKC Stockholm-Gotland den 12 januari 2022 ta 
över anmälnings och tipsansvaret för hela nationen mellan klockan 22.30 - 06.45. varje natt, 
året om. Det innebär att förundersökningsledare med sitt team på ca 8 operatörer servar hela 
landet. PKC Stockholm-Gotland blir nationens röst nattetid. Oavsett vad som rings in/skrivs in, 
brott som t.ex. våldtäkter, misshandel med mera eller tips om brottslighet, oavsett var det än 
inträffar kommer att hanteras. 
Förundersökningsledaren kommer att leda arbetet på nationell nivå med allt vad det innebär att 
hantera totalt sju olika regioner. För att visa på digniteten av uppdraget samt den 
professionalitet som behövs så borde titulaturen vara nationell förundersöknings-ledare samt att 
en särskild lönesättning införs för uppdraget.  
Därför föreslår vi att stämman ger styrelsen i uppdrag  
 

Att 
Verka för att den som är förundersökningsledare på PKC Stockholm-Gotland och fullgör tjänst 
med det nationella nattansvaret erhåller titulaturen nationell förundersökningsledare. 
 

Att 
Det införs en särskild lönesättning för den som är nationell förundersökningsledare och tjänstgör 
på PKC Stockholm-Gotland.    
 

Gunnel Meijer Elena Guldager    Maria Olsson Eriksson Kent Billqvist 
PKC Farsta PKC Järva    PKC Norrtälje  PKC Gotland 
010-5635193 010-5636577    010-5635845  010-5634840 
 
 

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION A1  
(MÅLOMRÅDE LÖN) 
 

Styrelsen uppfattar att motionärerna vill att:  
- Förbundsregionstyrelsen verkar för att den som är förundersökningsledare på PKC 
Stockholm-Gotland och fullgör tjänst med det nationella nattansvaret erhåller titulaturen 
nationell förundersökningsledare 
- det införs en särskild lönesättning för den som är nationell förundersökningsledare och 
tjänstgör på PKC Stockholm-Gotland 
 

Förbundsregionstyrelsen kan konstatera att vara förundersökningsledare avser arbetsledare 
som utan att vara chef har till uppgift att på chefens uppdrag leda utredningsverksamheten. 
 

En förundersökningsledare ska särskilt förordnas som förundersökningsledare enligt § 8 
polisförordningen och denne kan fatta beslut enligt Polismyndighetens arbetsordning.   
I nomenklaturen i BESTA-kodningen återfinns inte titulaturen nationell förundersökningsledare 
och vid kontroll med NOA så används heller inte titulaturen där.  
Om titulaturen funnits skulle det inneburit att huvuduppdraget (51%) skulle varit riktat mot det 
nationella uppdraget som förundersökningsledare, vilket vi kan konstatera att det i detta fall inte 
är. 
 

Vi förstår vad motionärerna vill uppnå och kan till viss del ha en förståelse för deras önskan, 
men anser att det inte är görbart. Vad det beträffar en särskild lönesättning för nationell 
förundersökningsledare tillhörande PKC Stockholm-Gotland, så har vi redan en lägsta nivå för 
förundersökningsledare i Polisregion Stockholm och dessutom faller den då titulaturen i dags 
inte finns i BESTA-kodningen. Vi förstår dock vad syftet är som motionärerna vill uppnå och 
kommer ta upp frågan vid kommande översyn av lönestrukturerna. Att en särskild lönesatsning i 
kommande RALS 2022-10-01 kommer att ske mot just denna grupp anser vi måste viktas mot 
övriga behov i vår Polisregion. Vi anser således att frågan bör hanteras vid översynen av 
lönestrukturer. 
 

Med hänvisning till ovanstående föreslås stämman besluta  
 

Att                     AVSLÅ första att-satsen i motion A1 
Att                     anse andra att-satsen i motion A1 BESVARAD 
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MOTION B1 - HÖJT TILLÄGG FÖR HANTERARE/KONTROLLANTER 

Som hanterare/Kontrollant har man förtroendearbetstid vilket innebär att man alltid ska vara 
tillgänglig. Att man ska kunna svara i telefonerna och agera på information, dygnets alla timmar, 
sju dagar i veckan. För att vara tillgänglig erhåller man ett tillägg på lönen. I Stockholm är 
tillägget 6500 kr i månaden. Tillägget har varit på samma nivå sedan 2015 då man senast 
gjorde en översyn. Som hanterare/kontrollant är man varken berättigad OB ersättning eller 
övertidsersättning. 

För att vi som hanterare ska kunna hänga med i normal löneutveckling och på sikt slippa bli 
ifrånsprungna lönemässigt föreslår jag Att kamraternas stämma ska ta ställning och att 
stämman ska ge kamraternas styrelse i uppdrag att verka för att höja tillägget för 
hanterare/kontrollanter. 

ATT Kamraternas stämma ska ta ställning och att stämman ska ge kamraternas styrelse i 
uppdrag att verka för att höja tillägget för hanterare/kontrollanter. 

Angelica Gonzalvez 
Hanterare grupp 2 

 
Styrelsen delar motionärens uppfattning. 
 
Hanterarna/kontrollanterna nyttjas i så pass stor regelbunden utsträckning att ifall de inte haft 
förtroendearbetstid så skulle deras övertidskostnad vida överstiga det tillägg de får 
idag.  Styrelsen kommer att i första hand lyfta frågan till förbundsregion Stockholms styrelse för 
att därefter ta ställning till om motionen behöver lyftas till förbundsregion Stockholms stämma 
eller/och till polisförbundets kongress.  
 
Därmed så föreslår styrelsen att stämman bifaller motionen.  
 
Mats Johansson, vice ordförande FO Kamraterna 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION B1 
(MÅLOMRÅDE ALLMÄNNA ARBETSVILLKOR) 
 

Förbundsregionstyrelsen uppfattar att motionären vill att Kamraternas stämma ska ta ställning 
och att stämman ska ge kamraternas styrelse i uppdrag att verka för att höja tillägget för 
hanterare/kontrollanter. 
Förbundsregionstyrelsen kan inte ta ställning till motionens att-sats då den är ställd till område 
Kamraternas årsmöte. 
 

Vi kan dock dela motionärens budskap om att begära översyn av hanterar/kontrollant tillägget 
på 6 500 kr/mån. Tillägget har inte justerats sedan 2015 och det är hög tid för en översyn. 
Förbundsregionstyrelsen kommer driva frågan mot arbetsgivaren i Polisregion Stockholm. 
 

Med hänvisning till ovanstående föreslås stämman besluta 
 

Att              anse motion B1 BESVARAD 
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MOTION B2 - ASA/POLIS 
 

Att många poliser kommer få jobba längre i tre-skift råder det ingen tvekan om. Att fler och fler 
dagtidstjänster ”försvinner” för poliser att söka känns också ganska trolig. Därmed blir det än 
viktigare att hänsyn tas till de som kommer att behöva göra detta. Ett sätt att förbättra 
arbetsmiljön för dessa samt att få dem att må bättre och förhoppningsvis att leva längre är att ta 
bort/minska nattpassen. Att nattarbetet sliter på kroppen och själen kan det inte råda någon 
tvekan om.  
Att det dessutom blir svårare och svårare för många ju äldre de blir att jobba nattpass kan inte 
heller vara någon överraskning. Det behöver införas någon möjlighet som gör att individen kan 
jobba kvar i skiftestjänst men med en viss begränsning i arbetstidsförläggningen. Ett sådant 
tydligt och enkelt sätt vore ett tillägg till ASA polis där det framgår att om individen har fyllt 50 år 
så kan denne välja ifall han/hon/hen själv vill fortsätta att jobba hel natt. Istället för hel natt 
skulle exempelvis individen kunna göra 17-02.  
 

Därför föreslår jag  
 

Att    Stämman beslutar att styrelsen skall verka för en förändring av ASA/POLIS så att 
den som är fyllda 50 år själv kan välja ifall denne vill göra hel natt. 
 

Mats Johansson Vice ordförande Förbundsområde Kamraterna Polisförbundet region 

Stockholm 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STYRELENS YTTRANDE ÖVER MOTION B2 
(MÅLOMRÅDE ALLMÄNNA ARBETSVILLKOR) 
 

Förbundsregionstyrelsen uppfattar att motionären vill att styrelsen ska verka för en förändring 
av ASA/POLIS så att den som är fyllda 50 år själv kan välja ifall denne vill göra hel natt. 
Förbundsregionsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det borde vara en lättnad för äldre 
skiftestjänstgörande poliser vad det beträffar nattarbete. Redan idag ska arbetsgivaren se till att 
arbetstidens förläggning ska ske med hänsyn till bland annat ålder-och /eller hälsoskäl 
(ASA/POLIS §3). Vi är väl medvetna om att just ”portalparagrafen” verkar det som 
arbetsgivaren glömt bort. Här åligger det oss förtroendevalda att alltid hänvisa till just 
ASA/POLIS §3.  
 

Vi tror att det är svårt att få igenom en ändring av ASA/POLIS så att den enskilde själv kan välja 
efter 50 års ålder om vederbörande ska arbeta natt eller inte. I det gamla arbetstidsavtalet, 
APS, i Länspolismyndigheten Stockholm fanns en anvisning där parterna rekommenderade att 
efter fyllda 50 år bör tid mellan kl. 03.00-06.00 undvikas. Vi delar motionärens åsikter i stort, 
men anser att ett utlåtande av parterna likt det i APS skulle vara en mer framkomlig väg för att 
nå det motionären önskar.  
 
Att                  anse motion B2 BESVARAD 
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MOTION B3 - HUNDFÖRARE SKA KUNNA ERBJUDAS FÖRMÅNSBIL 

Jag tycker att Polismyndigheten har hanterat våra hundförare alldeles för dåligt vad gäller 
ersättningar för rena kostnader samt för de skador/slitage som tjänstehundarna orsakar på 
hundförarnas privata ägodelar.  
Jag har pratat med en hundförare som uppgav att hens sambo var så jävla less på hundlukten i 
deras privata bil. 
Det händer ju även att hundarna både spyr och skiter i bilarna och att detta ska ske i någons 
privata bil är inte acceptabelt. 
 
Alternativet är väl att vi får göra med hundarna som med hästarna och anställa en mängd 
skötare i varje Polisregion som tar hand om alla hundarna när de inte är i tjänst. 
 
På det viset så kommer kanske 2-3 av 4 arbetspass per vecka för hundförarna att gå åt till 
utbildning för den kommer inte längre att ske på fritiden som läget är nu. 
 
Jag har läst att PF arbetar för att förbättra anställningsvillkoren för hundförarna men ej sett att 
man pratar om förmånsbil. 
 
Nedan är taget från Polistidningen 
”Idag är alla avtal mellan Polismyndigheten och hundförarna enskilda kontrakt. Det gäller både 
de hundförare som själva äger sina hundar och de som är fodervärdar till myndighetens hundar. 
Det har länge funnits kritik från hundförare som inte är nöjda med sina arbetsvillkor. Bland annat 
har synpunkter framförts på ersättningen för foder, tillbehör och slitage samt för all den fritid 
som de förväntas läggas på att träna och sköta hunden”. 
 

Fakta 
Förmånsbil är en tjänstebil som arbetstagaren kan använda i jobbet men också får utnyttja 
privat. Summan av bilförmånen läggs på lönen före beskattning. Det kallas 
förmånsbeskattning. Tjänstebil får enbart användas i tjänsten och parkeras på jobbet efter 
användning. 
 

Jag yrkar:  
- att Polisförbundet ska verka för att de som har funktion/arbetar som  

Hundförare i Polismyndigheten ska erbjudas en förmånsbil. 
Patrik Stridsman FO Birger Jarl, Stockholm 
 

 
 
 

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION B3 

(MÅLOMRÅDE ALLMÄNNA ARBETSVILLKOR) 
 

Förbundsregionstyrelsen uppfattar att motionären vill att Polisförbundet ska verka för att de som 
innehar funktion/arbetar som hundförare ska erbjudas en förmånsbil. 
Vi har ett antal gånger tidigare motionerat till Polisförbundets kongress och även vunnit bifall i 
frågan om att erbjuda hundförarna förmånsbil. Skatteverkets regler har förändrats och det är 
inte längre så förmånligt som tidigare att inneha en förmånsbils. Det är dock upp till den som får 
erbjudandet att göra bedömningen om man ska acceptera det eller inte. Med anledning av detta 
anser vi att det är rimligt att vi fortsätter att titta på möjligheten att erbjuda våra hundförare en 
förmånsbil. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås stämman att besluta 
 
Att BIFALLA att-satsen i motion B3 
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MOTION B4 - ATT FÖRÄNDRA I 13§ ASA/POLIS VAD GÄLLER BEGREPPET 

RESTID SÅ ATT DET FÖLJER DE EU/EFTA DOMAR SOM AVKUNNATS SAMT ATT 
AVTALET FÖLJER EU-SPÄRREN. 
 
EU o EFTA domstolarna har i sina domar sagt att tid då du står till AG:s förfogande är att 
betrakta som arbetstid.  
 

Enligt min tolkning av ovan domar så ska den som jobbar i Region Syd och ska åka till 
Stockholm i en polisbuss och arbeta i en kommendering där så ska resan till och från 
Stockholm ske på arbetstid.  
 

Polismyndigheten anser att resan ska ske på fritiden och betalar då restidsersättning till 
personalen istället. Det innebär att du åker från Malmö kl 06.00 i en polisbuss och du har på dig 
polisuniform samt all utrustning och kommer fram till Stockholm kl 15.00. Du kan då börja 
arbeta i kommenderingen kl 16.00 enligt Polismyndigheten. Även den polis som kört 
polisbussen från Malmö till Stockholm kan börja arbeta kl 16.00 och jobba fram till kl 04.00. 
 

Om biträdande Polismästaren i PO Malmö ska vara med på samma kommendering för att vara 
kommenderingschef så åker hen till Stockholm på arbetstid om resan sker på dagtid m-f och 
arbetar övertid från kl 16.30. 
 

EU-spärren säger att om vi i Sverige har ett kollektivavtal som är sämre än EU:s så ska vi ändra 
vårt avtal men tror ni att Polismyndigheten har gjort det? 
 

Säg att kommendering i Stockholm är ti-to.  Du ska arbeta 8-16, 8-16 samt 16-24. 
Du reser till Stockholm på måndag och reser tillbaka till Region Syd på fredag. Du arbetar 3 st 8 
timmars pass i kommenderingen dvs totalt 24 timmar. Din veckoarbetstid är 38 timmar och 30 
minuter. Du har alltså 14 timmar och 30 minuter kvar att arbeta denna vecka och har varit borta 
från hemmet i fem dagar. Du måste då arbeta lördag och söndag för att uppnå dina timmar. 
 
Jag yrkar bifall på min motion om  
 

Att: Förändra 13§ i ASA/Polis vad gäller begreppet restid så att den följer EU/EFTA domarna 
och EU spärren. 
 

Patrik Stridsman FO Birger Jarl 
 

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION B4 
(MÅLOMRÅDE ALLMÄNNA ARBETSVILLKOR) 
 

Förbundsregionstyrelsen uppfattar att motionären vill ha tillstånd en förändring i 13§ 
ASA/Polis vad gäller begreppet restid så att den följer EU/EFTA domarna och EU spärren. 
Vid Polisförbundets kongress 2020 vann följande att-sats bifall: 
 

Polisförbundet verkar för att våra kollektivavtal ASA/POLIS och ATA-S omförhandlas så att 
det överensstämmer med gällande EU-regler och domarna i EU-domstolen samt Efta-
domstolen rörande restid kontra arbetstid. Vid omförhandlingen skall det beaktas att 
kollektivavtal inte får vara sämre än EU:s regler och domar, den s.k. EU-spärren. 
 

I Polisförbundets redovisning över bifallna motioner framkommer att ovanstående att-sats 
kvarstår, vilket innebära att Polisförbundet kommer fortsätta sitt arbete för att uppnå målet i 
att-satsen. Detta omhändertar motion B4. 
 

Förbundsregion Stockholm har tillsammans med förbundsregion Syd och Väst dessutom 
skickat in en begäran om tvist till Polisförbundet i en fråga som berör just detta. Frågan drivs 
nu av Polisförbundet mot arbetsgivaren nationellt. 
 
Med hänvisning till ovanstående förslås stämman besluta 
 
Att                         anse motion B4 BESVARAD 
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MOTION B5 - OM INKÖP, ERSÄTTNING ELLER UPPHANDLING AV KLÄDER 

TILL DE MED FUNKTIONEN SPANARE. 
 

Jobbar du i uniform så är den gratis men arbetar du som spanare så måste du själv 
betala alla dina kläder. De poliser som arbetar som livvakter får ju klädbidrag för att 
köpa kläder som de ska använda i tjänsten. 
Jag anser inte att regelverket om vad som ska anses vara skattefria kläder och vad som 
ska anses vara skyddskläder är tillämpat för oss poliser. De måste köpa in kläder som är 
anpassade för de olika ärenden som de arbetar med.  
 

Om de t ex arbetar med att spana på krogarna runt Stureplan där det säljs kokain så måste de 
köpa kläder som passar in där. 
Arbetar de mot gatulangning på plattan eller i ett särskilt utsatt område så behöver de köpa in 
helt andra kläder. 
 

Du kan även arbeta mot de som begår grov ekonomisk brottslighet eller fotbollssupportrar vilket 
kräver helt andra kläder. 
 

Du måste dessutom alltid förvara dessa kläder i din civila polisbil för du vet aldrig i förväg vilka 
du ska spana emot då detta kan ändras med ett ögonblicks varsel beroende på vilken 
information som kommer in. 
 

Det enda gemensamma är att kläderna måste vara någon eller några storlekar större än de 
kläder du köper för privat bruk eftersom du ska få plats med din polisiära utrustning under 
kläderna.  
 

Om du inte köper in ovan kläder utan endast har en uppsättning arbetskläder så riskerar du att 
bli upptäckt av de som du spanar på och det utgör en väldigt stor risk för att då utsättas för våld 
eller ännu värre saker. 
 

Jag menar att kläder enligt ovan som är större än dina egna och som du måste ha i jobbet för 
att inte riskera att bli upptäckt och attackerad ska likställas med skyddskläder. 
 

Kläderna blir ju dessutom förstörda av vapenhölster samt olja från vapnet och även de andra 
hölstren för tårgas, radio, batong mm sliter ju extremt mycket på kläderna. 
 

Jag som spanare måste ju ha dessa kläder för att förebygga olycksfall eller våldsattacker och 
jag som gruppchef kan ju inte skicka ut en polis iklädd fel sorts kläder för då har jag ju inte 
förebyggt risker i arbetet. 
 

I det Nationella SpaningsKonceptet(NSK) står det följande 
 

Förutom olika typer av bäranordningar för dold utrustning identifierades fyra områden som 
direkt påverkar en spanares arbetsmiljö: 

1. Kläder 
2. Vapen 
3. RAKEL-utrustning 
4. POLKON 

Man pratar nu också i termer som utbyte av skepnad, personlig förvandling under pågående 
spaning vilket kräver att du har med dig flera olika klädesplagg under det pågående 
arbetspasset. 

Nedan är vad som står om arbetskläder på Intrapolis  
Arbetskläder 
Förmån av fri uniform och andra arbetskläder är skattefri för mottagaren. Med arbetskläder 
avses, förutom skydds- och överdragskläder, kläder som är särskilt anpassade för arbetet och 
inte kan användas privat. Läs mer om arbetskläder och utrustning. Inköp ska göras av Polisens 
beställare, se kontaktlistor på sidan Beställare 

 

https://intrapolis.polisen.se/hjalp-mig-med/polisiar-utrustning/uniform/
https://intrapolis.polisen.se/hjalp-mig-med/inkop-upphandling/bestallare/
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Jag yrkar bifall på mina tre att-satser så att Polismyndigheten får lite olika alternativ att välja 
mellan och att det på det sättet kanske blir lite enklare för Polismyndigheten att fatta ett positivt 
beslut i denna långbänks fråga. 
 

Att: Polismyndigheten ska köpa in kläder för de som har en funktion som spanare. 
 

Att: Polismyndigheten ska mot uppvisande av kvitto på inköpta persedlar betala ut ersättning 
för den utlagda summan. Detta ska gälla för de poliser som i sin tjänsteutövning arbetar som 
civilklädd polis i yttre tjänst med att bedriva spaning. 
 

Att: Polismyndigheten ska upphandla en tjänst där de poliser som i sin tjänsteutövning arbetar 
som civilklädd polis i yttre tjänst med att bedriva spaning kan med rekvisition beställa kläder via 
webbutik. 
 

Patrik Stridsman FO Birger Jarl 
 

 
Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens skyldighet att riskbedöma arbetet och vidta de 
åtgärder som krävs för att minimera risken för att arbetstagare drabbas av  
ohälsa eller olycksfall. Det gäller även personlig skyddsutrustning. Om arbetsgivaren inte har 
kompetens för att bedöma detta, måste kompetensen anlitas externt, till exempel genom en 
arbetsmiljökonsult eller företagshälsovården.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION B5 
(MÅLOMRÅDE ALLMÄNNA ARBETSVILLKOR) 
 

Förbundsregionstyrelsen uppfattar att motionären vill att: 
Polismyndigheten ska köpa in kläder för de som har en funktion som spanare. 
Polismyndigheten ska mot uppvisande av kvitto på inköpta persedlar betala ut ersättning för 
den utlagda summan. Detta ska gälla för de poliserna som i sin tjänsteutövning arbetar som 
civilklädd polis i yttre tjänst med att bedriva spaning. 
Polismyndigheten ska upphandla en tjänst där de poliser som i sin tjänsteutövning arbetar som 
civilklädd polis i yttre tjänst med att bedriva spaning kan med rekvisition beställa kläder via 
webbutik. 
 

Förbundsregionstyrelsen delar motionärens argumentation.  
VI tycker dock att motionären har glömt bort de poliser som arbetar i yttre tjänst och inte 
bedriver spaning, som ex. kan nämnas hanterare och handräckare/förvaltningspoliser. Det 
skulle varit önskvärt att motionären tagit ett grepp om helheten. Frågan kräver dock en lösning 
och om vi skulle få framgång för våra spanare skulle troligtvis frågan även lösas för övriga.  
 
Med hänvisning till ovan föreslås stämman  
 

Att                   BIFALLA samtliga tre att-satser i motion B5  

 

 
 



 

 
                     Tillbaka till dagordning      

75 

 
 
MOTION C1 - REDOVISNING ÖVER VAD SOM HÄNT MED MOTIONER SOM 

BIFÖLLS VID DEN SENASTE KONGRESSEN 
 

Vid kongressen framkom uppfattningen/klargörandet att en motion som vunnit bifall vid 
kongressen lever fram till nästa kongress. 
 

Förbundsstyrelsen skickar ut materialet till kommande kongress under juni månad men sista 
dagen för att lämna in motion till kongressen är den 1:a april. 
 

Förbundsstyrelsen har alltså inte redovisat sitt arbete med bifallna motioner innan sista datum 
för inlämnande av motioner passerats och det tycker jag är fel. 
 

Jag vill att Polisförbundet skickar ut en redovisning över vad som hänt med respektive bifallen 
motion från den senaste kongressen senast den 15:e mars samma år som nästa kongress äger 
rum så att motionären har möjlighet att skicka in sin motion igen. 
 

Jag yrkar  
 

Att: Polisförbundet senast den 15:e mars det år som en kongress ska äga rum redovisar hur 
arbetet med de bifallna motionerna fortlöpt från den senaste kongressen. 
 

Patrik Stridsman FO Birger Jarl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION C1  
(MÅLOMRÅDE FÖRBUNDSINTERNT) 
 

Motionären berör att en ansvarig ledamot av förbundsstyrelsen ska utses för varje bifallen 
motion vilket är en klok tanke i sig, men då ett flertal ledamöter ihop med ombudsmän är 
ansvariga i olika block så blir det svårt att hantera. Denna motion var även upptagen på 
Kongressen 2020 där man ansåg att motionen skulle besvaras. 
  
Förbundsstyrelsen nya sätt att hantera tidigare bifallna motioner där det kommer gå ut en 
redovisning under mars månad samma år som Kongressen är, kommer minska 
adminstrationsbördan.  
 
Om man inte är nöjd med redovisningen eller inte ställer sig bakom att motionen med det 
anförda ska avföras, kan man åter motionera i samma fråga. Dessutom med en uppdaterad 
version utifrån dagens läge och inte det som gällde många år tillbaka när motionen bifölls.  
Antalet gamla motioner kommer då att minska och möjligheten till uppföljning kommer öka då 
ett väsentligt mindre antal motioner kommer finnas. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås stämman besluta 
 
Att anse motion C1 BESVARAD  
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MOTION C2 - VARJE MOTION SOM VINNER BIFALL PÅ KONGRESSEN SKA EN 

ANSVARIG LEDAMOT I FÖRBUNDSSTYRELSEN(FS) UTSES FÖR JUST DEN 
MOTION 
 

Jag tycker att återkoppling om hur det går i enstaka motioner är dålig och vill att kongressen 
beslutar om att förbättra återkopplingen till den enskilda motionären (förbundsregion, FO el 
Lofo) i de motioner som vunnit bifall på kongressen. 
 

För att underlätta för den enskilde motionären så vill jag att FS utser en ansvarig person i FS för 
varje enskild motion. 
 

Ombudsmännen arbetar ju endast på uppdrag av FS så jag som enskild facklig förtroendeman 
har ingen möjlighet att få ombudsmännen att engagera sig i just min motion och med glöd och 
passion arbeta för det som står i den bifallna motionen. 
 

Jag kan dock ringa till den ledamoten som FS har bestämt är ansvarig för att driva just min 
motion och där få återkoppling om vad som hänt med motionen och hur den ligger till i någon 
inbördes prioritering hos FS. 
 

Som det är i dags dato så får jag endast en redovisning när FS skickar ut materialet inför nästa 
kongress och då har redan datumet för att skriva en ny motion till kongressen passerats. 
 

Jag yrkar 
 

att: FS utser en ansvarig ledamot i FS för varje motion som blivit bifallen på kongressen  
 

att: FS skyndsamt ska meddela vilka ledamöter som är ansvariga för resp bifallen motion. 
 
Patrik Stridsman FO Birger Jarl 

 
 
 
 
 
 
 
 
STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION C2  
(MÅLOMRÅDE FÖRBUNDSINTERNT) 
 

Motionären berör att Polisförbundet senast den 15 mars vid ett kongressår redovisar hur arbetet 
fortlöper med de tidigare bifallna motionerna. Trots att motionen blev besvarad vid kongressen 
2020 så kommer förbundsstyrelsen redan nu från den mars månad inför årets kongress skicka 
ut motionerna tillsammans med en redovisning av vad som gjorts i motionen. 
Om man inte är nöjd med redovisningen eller inte ställer sig bakom att motionen med det 
anförda ska avföras, kan man åter motionera i samma fråga. Dessutom med en uppdaterad 
version utifrån dagens läge och inte det som gällde många år tillbaka när motionen bifölls.   
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås stämman besluta 
 
Att anse motion C2 BESVARAD  
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MOTION D1 - HÄLSOUNDERSÖKNINGAR FÖR DE SOM ARBETAR HELTID SOM 

FACKLIGT FÖRTROENDEVALDA 
 
Hälsoundersökningar för poliser börjar nu bli en verklighet. Allt fler börjar inse värdet av att 
personalen mår bra. 
 

Jag undrar nu hur det är med oss som arbetar fackligt på heltid, vi utsätts för en ganska hög 
stress då våra medlemmar har höga förväntningar på kommande avtal, det är medlemmar som 
ringer varje dag o undrar. 
 

Vi har många krävande personärenden som vi hanterar, där vi får fungera som bollplank, 
psykolog och mottagare av all slags skit som måste upp på bordet. 
 

Vi har ofta flera bollar i luften samtidigt och vår arbetstid överstiger allt som oftast 40 timmar per 
vecka då telefonsamtal/sms kan dyka upp när som helst. 
 

Jag tror att vårt behov av en ordentlig hälsoundersökning är stort. 
 

Med tanke på Polismyndighetens angrepp på den fackliga organisationen samt att de heltids 
fackliga är tjänstlediga från polismyndigheten så tror jag inte intresset är så stort hos 
Polismyndigheten att betala för de heltids fackligas hälsoundersökningar. 
 

Vi har fortfarande heltids fackliga som inte fått den ersättning de har rätt till enligt FML så vad 
får oss att tro att Polismyndigheten ska bekosta en hälsoundersökning? 
 

Jag yrkar bifall på att: 
 

Polisförbundet driver frågan om hälsoundersökning för de som arbetar facklig heltid. 
 

Om inte Polismyndigheten vill ta kostnaden så anser jag att Polisförbundet nationellt ska ta 
kostnaden för hälsoundersökningen. 
 

Patrik Stridsman FO Birger Jarl 
 
 
 
 

 
STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D1 
(MÅLOMRÅDE ARBETSMILJÖ) 
 

Frågan gällande möjlighet till hälsoundersökning har varit aktuell sedan en lång tid.  
I Polisförbundets nationella arbetsmiljöpolitiska program ligger hälsoundersökningar som ett 
mål.  
Företagshälsovårdsavtalet ger möjlighet för regioner och avdelningar att beställa och erhålla 
hälsoundersökningar för poliser. Vi har också märkt att fler och fler grupper erbjuds denna 
möjlighet. Dock återstår det stora grupper som inte erbjuds hälsoundersökning, inklusive fackligt 
heltidsanställda.  
 

Vi ser behovet av hälsoundersökningar, på samma sätt som motionären.  
Målet för oss är att samtliga Poliser (inklusive fackligt heltidsanställda) ska erbjudas 
hälsoundersökning. Men att prioritera fackligt heltidsanställda före andra grupper ser vi inte som 
en bra och gångbar lösning.  
 

Vi anser att ansvaret att erbjuda hälsoundersökning tillika kostnaden för denna ska ligga på 
arbetsgivaren – inte Polisförbundet.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås stämman besluta 
 

Att  BESVARA första att-sats i motion D1 
 

Att  AVSLÅ andra att-satsen i motion D1  
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MOTION F1 – SVAROMÅLSUTBILDNING 
 

Att vara gruppchef är en nog så viktig uppgift. Därför är det märkligt att vid alldeles för många 
tillsättningar så saknar den som har fått tjänsten adekvat utbildning och erfarenhet. 
Gruppchefsjobbet är inte något man bara ”glider” in på och ordnar med vänster hand. Förutom 
en personlig fallenhet så krävs det kunskaper och erfarenheter för att kunna lyckas så bra som 
möjligt.  
 

Den som får en tjänst som gruppchef behöver vara både redo och förberedd. Gruppchefsrollen 
har förändrats oerhört mycket under åren och har idag fler arbetsuppgifter och ett större ansvar 
än för ett antal år sedan. Men ändå så finns det inget som förbereder dessa individer utan den 
som får en tjänst som gruppchef ska ha tur om det precis då går en passande utbildning som 
denne kan hoppa på och i övrigt får den nytillträdde gruppchefen förlita sig på råd och dåd från 
övriga gruppchefer och HR. 
 

Det behöver inte vara så. Det finns stora möjligheter att göra rätt från början genom att för varje 
enhet/sektion inrätta en svaromålspool. Den som har ambitionen får anmäla sitt intresse dit. Blir 
man uttagen till svaromålspoolen så får man gå de utbildningar som behövs exempelvis 
arbetsmiljöutbildning, lönesamtal med mera. Därefter så kan man tas i anspråk för svaromål 
och blir behörig att söka en gruppchefstjänst när sådan utlyses.  
 

Svaromålspooler är inget nytt begrepp utan användes ”förr i tiden” förhållandevis frekvent inom 
dåtidens myndighet. Utanför polismyndigheten så använder exempelvis räddningstjänsten sig 
av svaromålspooler med motsvarande upplägg som föreslås här.  
 

Därför föreslår jag att styrelsen ska verka för 
 

ATT   Svaromålspooler införs hos varje enhet/polisområde i linje med denna motion. 
 

ATT   Endast den som tillhör svaromålspoolen är behörig att sedan söka fast placering som 
gruppchef.  
 

Mats Johansson, Vice ordförande Förbundsområde Kamraterna förbundsregion Stockholm 

 
 
 
STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION F1 

(MÅLOMRÅDE YRKESFRÅGOR) 
 

Motionären är lite splittrad i sin motion. I brödtexten står det att man ska inrätta en 

svaromålspool på enhet/sektion. I första ATT-satsen står det enhet/polisområde. Svaromålspool 

eller svaromålsgrupper finns idag på sektioner/Lokalpolisområden runt om i Region Sthlm. De 

är uttagna och får gå svaromålsutbildning och chef i vardagen. De går även 

arbetsmiljöutbildning och får fördelningssamtal. Att ha svaromålspooler på polisområden och 

enheter blir svårhanterat då Region Sthlm har stora områden/enheter. Arbetsmiljön blir troligtvis 

inte bra när man kommer skickas runt som svaromålare i hela polisområdet/enheten i stället för 

inom en begränsad sektion eller Lokalpolisområde.  

Beträffande andra ATT-satsen så kan man inte begränsa möjligheten att söka 

gruppchefsfunktioner så som motionären tänkt. Det kan vara behöriga personer som söker 

tjänster men som inte har ingått i någon svaromålspool. Ska dessa individer inte få söka då? 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås stämman  
 

Att BESVARA första att-satsen i motion F1 
 

Att AVSLÅ andra att-satsen i motion F1 
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MOTION F2 - DIGITAL ANSLAGSTAVLA 
Arbetsgivaren är skyldig att anslå fattade tillsättningsbeslut. I region Stockholm fungerar det 
som så att ett fysiskt papper sätts i en pärm som finns ute i entréhallen mot Polhemsgatan. 
Besluten sätts in i den ordning som internservice får dem till sig, så alltså inte i datumordning 
efter när besluten har fattats och inte heller i diarienummerordning. Om någon som är berörd i 
tillsättningsärendet vill överklaga till SÖN (statensöverklagandenämnd) så har denne tre veckor 
på sig att överklaga efter att beslutet har kungjorts. Med andra ord, senast tre veckor efter det 
att pappret har satts in i pärmen.  
 
Detta system är inte bara otidsenligt utan även väldigt försvårande för den som vill klaga på en 
tillsättning. Risken att missa tidsgränsen är uppenbar. Dessutom oerhört svårt för den som inte 
arbetar i kvarteret Kronoberg att bevaka sina intressen. Hur ska den göra som tjänstgör säg på 
Gotland eller Norrtälje? Denne måste be någon att gå och titta, för det är inte någon garanti att 
ha kontakt med HR. De vet inte själva när beslutet hamnar i pärmen utan det beror ju på när 
internservice gör det.  
Att överklaga en tillsättning innan beslutet har kungjorts innebär bara att SÖN inte tar upp det till 
prövning. Överklagan måste ha inkommit under dessa tre veckor till SÖN. Allt detta går att lösa 
på ett smidigt och transparant sätt, med en digital anslagstavla på exempelvis intrapolis. Idag 
med de tekniska möjligheterna och kunskaperna som finns så borde det gå att lösa 
förhållandevis enkelt. 
 
Kamraterna har försökt att få regionkansliet/HR att införa en digitalanslagstavla med detta syfte 
men utan framgång. Det förkortade svaret vi har fått är att det är en regionalfråga, därav denna 
motion.  
 
Därför föreslår jag stämman besluta 
 
ATT  Styrelsen ska verka för att det införs en digital anslagstavla för tillsättningsärenden. 
 

Mats Johansson 

Vice ordförande Förbundsområde Kamraterna 

Förbundsregion Stockholm 

 
 
 
 

 
 
STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION F2 
(MÅLOMRÅDE YRKESFRÅGOR) 
 

Motionären vill att styrelsen ska verka för en digital anslagstavla gällande tillsättningsärenden. 
Då tekniken går framåt borde det rimligen fungera, att använda sig av fysiska handlingar som 
sätts upp på en plats där inte alla har möjlighet att ta del av besluten känns otidsenligt. 
Enligt uppgift ska HR börja arbeta i Heroma som vi vet i dagsläget inte fungerar optimalt, tyvärr. 
Men där kanske den möjligheten finns att avisera vem som fått ”jobbet”, en annan väg att gå är 
att använda sig av Intrapolis.  
Styrelsen ska arbeta för att det blir en förbättring/förändring i regionen och kommer även att 
skicka motionen till kongressen i september 2022, då det kan vara en nationell fråga. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås stämman 
 
Att BIFALLA motion F2  
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MOTION F3 - OM ATT POLISFÖRBUNDET SKA OMFÖRHANDLA LOKALT 

KOLLEKTIVAVTAL OM FÖRHANDLINGSORDNING M.M. INFÖR 
ANSTÄLLNINGSBESLUT OCH INFÖR VISSA ARBETSLEDNINGSBESLUT 
A494.981/2016 
Bilaga 2 
I ingressen till ovan avtal står: 

Till främjande av att bemanningsärenden gällande såväl medarbetare som chefer 
inom Polismyndigheten handläggs skyndsamt, praktiskt och smidigt 
 

Jag kan tycka att det blivit lite för smidigt för arbetsgivaren att rekrytera eller arbetsleda 
personal till funktioner inom Polismyndigheten. 
 

Vi i polisförbundet får inte delta vid intervjuerna utan vi får endast ett mail när AG är klar med 
vem de vill ha till funktionen. 
 

Vi vet inte vilka som sökt funktionen eller vilka kvalifikationer de som sökt har. 
 

Vi kan inte påkalla förhandling i syfte att den mest kvalificerade polisen ska få funktionen utan vi 
kan bara påkalla förhandling och be rekryteterande chef att redogöra varför de valde just sin 
kompis. Mantrat lyder att: du behöver inte kunna något om det du ska vara chef över vilket 
innebär att hela bedömningen om skicklighet och förtjänst sätts ur spel. 
 

Det finns ju också kritik om vänskapskorruption inom polismyndigheten vad gäller tillsättningar 
av funktioner.  
 

Jag yrkar 
 

 att: Polisförbundet omförhandlar ovan kollektivavtal. 
 

Med syfte att ge de fackliga organisationerna en möjlighet att vara med vid intervjuer vid 
rekryteringar och lämna synpunkter om vem som bör få den utlysta funktionen vid 
arbetsledningsbeslut innan arbetsgivaren bestämmer sig.  
 
Patrik Stridsman FO Birger Jarl 
 
 
 
STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION F3 

(MÅLOMRÅDE YRKESFRÅGOR) 

 

Motionären vill att det s.k. ”bemanningsavtalet” ska omförhandlas, styrelsen kan inte annat än 
hålla med då det fackliga inflytandet har minimerats, till att granska annons och ha synpunkter 
på när någon är ”utvald”. 
Att se den fackliga organisation som någon att samtala med om det är nödvändigt enligt ”lag” 
istället för att se vår erfarenhet som en tillgång samt en medspelare vore rimligen både 
smakfullt och effektivt för verksamheten. 
 
Polisförbundet på nationell nivå har startat ett nätverk för något år sedan, där även 
arbetsgivaren/HR var med till en början, Nu är det iskallt läge och Polisförbundet försöker i alla 
möjliga och omöjliga möten väcka frågan om ”bemanningsavtalet”. 
 
Tillsammans med övriga regioner och förbundsstyrelsen kan vi med gemensam kraft enträget 
arbeta för få till en förändring till det bättre för våra medlemmar och verksamheten. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås stämman  
 
Att BIFALLA motion F3  
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