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FÖRORD
Förbundsregionstyrelsens syfte med verksamhetsplanen är att tydliggöra
mål och prioriteringar under verksamhetsåren. För 2022 kommer planen att
uppdateras och förbundsregionsrådet kommer ges möjlighet att lämna ett
utlåtande (styrelsen förslag 5 på Stämman) vilket också gäller budgeten för
2023.
Som grund för planen ligger tidigare verksamhetsplans mål som inte är
genomförda och fortfarande adekvata samt de nya motioner som vann bifall
vid 2022 års Stämma. De bifallna motionerna kommer att redovisas i särskild
ordning med åtgärd och vem eller vilka som är ansvarig för motionen i
förbundsregionstyrelsen.
Planen är tänkt som ett stöd för både medlemmar, fackliga förtroendemän,
förbundsområden
och
förbundsregionstyrelsen
men
kan
även
kommuniceras till arbetsgivare och andra intressenter. Resultatet av
verksamhetsplanen kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för
2022–2023 på vår stämma 2024 samt en delredovisning till
förbundsregionsrådet 2023.
Styrelsen anser att förankringsprocessen i de olika ämnesområdena är
mycket viktig. Inom vår förbundsregion sker det genom ordförandeträffar,
nätverk, förbundsregionråd samt medlemsmöten ute i förbundsområdena.
Det är förbundsregionstyrelsens övertygelse att tydliga mål och god
förankring hos medlemmarna är en grundförutsättning för att nå förbättrade
anställnings- och arbetsvillkor. Detta ger förhoppningsvis också rätt
förutsättningar för att lyckas värva nya medlemmar och att fler av dessa är
villiga att även ta på sig ett fackligt förtroende uppdrag.
Verksamhetsplanen fastställs efter det att förbundsområdena har tagit del av
den och efter att förbundsregionsrådet på första sammanträdet efter
stämman har fått lämna sitt utlåtande över densamma.

Kjell Ahlin
Ordförande
Polisförbundet region Stockholm
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ÖVERGRIPANDE MÅL
Huvudansvarig:
Kjell Ahlin

Delansvarig:
Styrelsen

➢ att arbetsgivaren involverar oss i ett tidigt skede i förhandlingar så att vi har en reell
möjlighet att påverka deras ställningstagande
➢ att vårt avtal angående villkor för fackliga förtroendemän följs, så att vi även i framtiden
har rätt förutsättningar att på ett adekvat sätt möta medlemmarnas förväntningar samt
arbetsgivaren i olika frågor och förhandlingar
➢ att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen och ger våra skyddsombud rätt förutsättningar
för att kunna verka i sitt uppdrag
➢ att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i myndigheten/polisregion Stockholm
➢ att de avtal /kollektivavtal som tecknas ska bli mer begripliga för envar som ska tolka
dess innebörd i enlighet med DS 2006:10 ”klarspråk löna sig”

OM ÖVERGRIPANDE MÅL
En av de viktigaste frågorna för förbundsregionstyrelsen är att samverkansformerna med
arbetsgivaren har en tydlig utformning på alla nivåer. För att MBL ska fungera krävs att det
hanteras på lägsta ändamålsenliga nivå. I dagsläget sker förhandlingar/samverkan via de
MBL forum som arbetsgivaren bestämt, samt det av arbetsgivaren utskickade PM som
inkluderar MBL 19 information på LOPO/sektionsnivå (4L). Vi kommer att strida för att
samverkan mellan chef och facklig förtroendeman inte begränsas utan blir mer
inkluderande.
Vårt nya avtal angående villkor för fackliga förtroendemän har begränsat oss och tolkas
oftast av HR. Här kommer vi se till avtalet följs och inte tolkas på ett felaktigt sätt.
För att skapa en bättre arbetsmiljö krävs att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar,
men även att de skyddskommittéer som har inrättats har möjlighet att påverka arbetsgivaren
på samtliga nivåer. En viktig del är också att skyddsombuden längst ut i linjen har rätt
förutsättningar för sitt uppdrag. Det är oftast de som larmar om något är fel eller behöver
åtgärdas. Här krävs att vi fortsätter att utbilda våra skyddsombud så att de har rätt
kompetens och status för att kunna utföra sitt viktiga arbete.
Våra avtal tenderar att bli allt krångligare och är ofta svåra att tolka. Det är både svårt för
arbetsgivaren och fackliga på lägre nivå att förstå vad det är parterna velat uppnå i avtalet.
Det är viktigt att avtalsslutande parter skriver mer koncist och enkelt för att undvika
missförstånd i Polismyndigheten. Även den enskilde medarbetaren ska kunna förstå
innebörden i avtalet.
Då vi i flera frågor på regional nivå inte är avtalsslutande part är vår möjlighet att få tillstånd
förändringar genom att påverka polisförbundet genom motioner till kongressen. Det är även
av stor vikt att vi i vardagen genom nätverk och andra formella eller informella möten med
ledamöter i Polisförbundet eller ombudsmän gör vår röst hörd. För att få full
genomslagskraft måste vi samtidigt påverka vår arbetsgivare i polisregion Stockholm i de
frågor som är viktiga för våra medlemmar.
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Huvudansvarig:
Andreas Strand

Delansvariga:
Carina Bäck, Mats Lindström

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2022/2023:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

att även i kommande RALS verka för förhandlingsnivåer samt överenskomna direktiv
på lokal/lokal nivå för att öka inflytandet över lönesättning och lönebilder inom
Polisregion Stockholm
att sträva efter en snabb hantering av RALS i de delar vi kan påverka
att verka för lön under polisutbildningen
att verka för att lägsta lönenivån för polisassistenter kontinuerligt höjs efter varje
lönerevision
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 polischefer i kärnverksamheten ska vara löneledande i förhållande till

stödverksamheten
OM MÅL LÖN / KOMMANDE RALS
Polismyndigheten ska vara en attraktiv arbetsplats där lönen ska spegla det ansvar
polisyrket medför. Förbundsregion Stockholm kommer att bevaka lönebilden för såväl
polisassistenter, polisinspektörer som för chefer, så att lönebilderna höjs i samband med
revisioner inom ramen för RALS.
FÖRHANDLINGSDELEGATION
Förbundsregion Stockholm kommer aktivt att verka för att regionerna får delegation att
sluta kollektivavtal/överenskommelser på lokal/lokal nivå rörande medlemmars lön och
anställningsvillkor. Detta för att kunna möta olika behov och förutsättningar i respektive
Polisregion.
BETALD POLISUTBILDNING
Ett viktigt mål är att vi återinför betald polisutbildning. Detta bör ge fler sökande och en
större del av de som blir antagna kommer att genomföra utbildningen och slutligen bli
aktiva i polistjänst.
POLISLÖNELYFT
Förbundsregionstyrelsen kan konstatera att föregående RALS har medfört att vi till viss
del påbörjat ett nödvändigt polislönelyft, dock har vi en bra bit kvar innan målet är uppfyllt.
Det är därför av stor vikt att vi fortsätter att driva frågan om att polislönerna minst ska
motsvara medellönen inom det statliga kollektivet.
CHEFSLÖNER I KÄRNVERKSAMHETEN
Förbundsregionstyrelsen kan konstatera att civila i stödfunktioner ofta tjänar mer än
polischefer i kärnverksamheten. Vi anser att det ansvar som det medför att vara
polischef i kärnverksamheten måste speglas i lönesättningen och prioriteras.
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Arbetstid:
Pension:
Semester:
Villkorsavtal:
ASA, ersättning
Övrigt

Huvudansvarig:

Delansvariga:

Carina Bäck
Tina Gustafsson
Carina Bäck
Andreas Strand
Carina Bäck
Andreas Strand

Andreas Strand, Maria Jensen
Kjell Ahlin
Maria Jensen
Carina Bäck, Roger Östergren
Maria Jensen
Carina Bäck, Roger Östergren

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2022/2023:
MÅL ARBETSTID:
➢

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)

➢

att omförhandla 13 § ASA/Polis beträffande restid kontra arbetstid så att den
överensstämmer med gällande EU direktiv och de domar som vunnit lagakraft i
EU- och EFTA-domstolar
att en översyn av ASA/Polis rörande beredskap genomförs med särskilt
beaktande till ålder eller andra levnadsförhållanden

➢
➢

➢

att utbilda förbundsområdena och lokalförbundsområdena i ASA/Polis, 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
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 ersättningen ska spegla den uppoffring det innebär att arbeta kväll
respektive natt.
MÅL SOMMARSEMESTER ÅR 2022 OCH 2023:

➢
➢
➢
➢

att semesterdirektiven för 2022 och 2023 är klara senast den 1 februari 2022
respektive 2023
att regionerna även i framtiden får besluta om semesterriktlinjerna
att arbetstagare som så önskar ska få en sammanhängande
semesterperiod om 4 veckor under veckorna 25–34
att utöka tiden att växla semester mot insättning i Kåpan extra
MÅL VILLKORSAVTALEN OCH ERSÄTTNING ASA/POLIS:

➢
➢

att Polisförbundet sluter övergripande kollektivavtal som ger möjlighet för lokal/lokala
parter att sluta avtal anpassade utefter regionernas behov
att fria läroböcker och studiematerial tillhandahålls under polisutbildningen
MÅL PENSION:

➢

att under 2022 - 2023 vid behov anordna föreläsningar rörande våra pensionsavtal

➢

att verka för att arbetsgivaren informerar om användningen av delpensionsavtalet i
syfte att säkerställa att tillämpningen sker i tänkt anda.
att verka för att ta fram en nationell generös policy för delpension samt verka för
möjligheten att fortsätta med delpension efter ordinarie pensionsålder

➢
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OM MÅL ALLMÄNNA YRKESVILLOR:
Då vi inte är en kollektivavslutande part i villkorsavtalsfrågor så ligger vår påverkansmöjlighet
i att motionera till Polisförbundets kongress. Utöver det för vi våra medlemmars talan vid olika
nationella träffar. Vi ska även förmå arbetsgivaren i Polisregion Stockholm att påverka
Polismyndigheten nationellt i frågor som vi har ett gemensamt intresse och ansvar för.
Utöver de uppsatta målen kommer vi driva de frågor som under perioden är aktuella.
ARBETSTID
Vi kommer verka för att skapa rätt förutsättningar för förbundsområdena och
lokalförbundsområdena att arbeta med arbetstidsfrågor. Målet är att de ska kunna påverka
arbetstiden utefter verksamheten och den lokala problembilden. Självklart med ett beaktande
av ASA/Polis § 3. Förbundsregionstyrelsens uppfattning är att dessa frågor ska hanteras
nära medarbetarna och anpassas efter de förutsättningar som råder på de olika
arbetsplatserna.
Vi kommer driva frågan om förändring gällande restiden som under en längre tid varit
aktualiserad. Det är för oss en självklarhet att vårt kollektivavtal inte ska vara sämre än
gällande rätt inom EU och i de fall det är det, så är vårt kollektivavtal ogiltigt enligt den s.k.
EU-spärren.
SOMMARSEMESTER
Förbundsregionstyrelsen kommer att verka för god dialog med arbetsgivaren så att direktiv
kan fastställas i så god tid som möjligt och därefter säkerställa att medlemmarnas rättigheter
tillvaratas.
VILLKORSAVTAL/ASA POLIS
Att vi tillsammans med arbetsgivaren på lokal/lokal nivå kan driva villkorsfrågor medför att
rätt förutsättningar skapas för våra medlemmar, vilket i sin tur gynnar verksamheten.
För att öka vårt inflytande i dessa frågor arbetar vi för att i vissa frågor få rätten att sluta
kollektivavtal på lokal/lokal nivå efter delegation, detta skulle borga för behovsanpassade
lösningar för vår Polisregion.
Genom utbildning i ASA/Polis kommer vi kunna argumentera på alla nivåer mot arbetsgivaren
då deras verksamhetskrav inte motsvarar personalsituationen och inte heller tar höjd för den
s.k. ”portalparagrafen”. Lyckas vi i dessa frågor kommer arbetssituationen och arbetsmiljön
bli betydligt bättre för våra medlemmar. Arbetsgivaren måste lära sig att hushålla med
personalen. Vi kommer att ställa oss till förfogande för att partsgemensamt utbilda
arbetsgivaren i ASA/Polis för att öka förståelsen och kunskapen hos dem för att slippa
onödiga brott mot kollektivavtalet.
PENSION
Vi kommer att ställa oss till förfogande för att hjälpa enskilda medlemmar eller grupper på de
olika arbetsplatserna i pensionsfrågor. Vi kommer också vid behov arrangera en eller flera
föreläsningar av ex. SPV för att ge våra medlemmar de bästa råden inför en kommande
pension.
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Kommunikation – se även målavsnittet Opinion
Kommunikation:
Blåljus:
IntraPolis:
FörbundsregionNytt

Huvudansvarig:
Tina Gustafsson
Kjell Ahlin
Tina Gustafsson
Tina Gustafsson

Delansvariga:
Kjell Ahlin
Tina Gustafsson
Annicka Lyckeborg, Susanne Ekberg
Styrelsen

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2022/2023:
➢

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
förbundsområdena

➢

att inhämta information från medlemmarna, föreningarna och andra
fackliga organisationer

➢

att bevaka polisens resursbrist och framtida expansion
OM MÅL KOMMUNIKATION:

Att kommunicera och informera om viktiga och pågående frågor är viktigt i en facklig
organisation, såväl internt som externt. Styrelsen har stort behov av att nå ut och få in
information som speglar medlemsviljan liksom göra sig hörd gentemot arbetsgivare,
politiker på kommunal och riksdagsnivå, journalister, andra fackliga förbund m fl.
I detta ingår att fortlöpande redovisa och informera om det fackliga och pågående
arbetet mot målen inom verksamhetsplanens alla områden (A-H).
Våra informationskanaler är: hemsidan blaljus.nu, Intrapolis och förbundsregion-nytt,
förbundsstyrelsens Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan, olika nätverk m.m.
Kommunikationsarbetets övergripande mål är att involvera fler: både nya fackliga
förtroendevalda, skyddsorganisationen och medlemmar i övrigt.
Något som eftersträvades vid skapandet av ”nya blåljus.nu” – bl a genom
ämnesindelade kategorier men också att vara en källa och göra olika viktiga
kollektivavtal mer tillgängliga.
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Medlemsadministration
Medlemsrekrytering:
Medlemsregister:

Huvudansvarig:
Andreas Strand
Andreas Strand

Delansvariga:
Styrelsen
Annicka Lyckeborg
Susanne Ekberg

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2022/2023:
➢

att rekrytera nya medlemmar till Polisförbundet.
Vi ska vara det självklara fackliga alternativet för poliser

➢

att samtliga nyanställda får en likvärdig medlems- och
försäkringsinformation

➢

att ge förbundsområdena fördjupad information om vilka försäkringar
som våra medlemmar omfattas av

➢

att expeditionen ska vara tillgänglig för medlemmar och
förtroendevalda
OM MÅL MEDLEMSADMINISTRATION:

HÖG MEDLEMSANSLUTNING
Rekryteringen av nya medlemmar börjar redan på polisprogrammen genom att
Polisförbundets studerandeombudsman regelbundet besöker skolorna och finns
också tillgänglig som stöd för eleverna under hela deras utbildning och aspiranttid.
I januari 2022 välkomnades 147 aspiranter till polisregion Stockholm. Av dessa var
86 procent medlemmar i Polisförbundet när de kom ut på aspiranten. I maj så var den
siffran uppe i 91 procent.
I juni kom ytterligare 237 aspiranter till region Stockholm. Av dessa var 82 procent
medlemmar, så i skrivandes stund finns det att jobba på för att få med alla som
medlemmar. Genom aspirantträffarna i förbundsområdena har vi möjlighet att
rekrytera de aspiranter som inte redan är medlemmar.
Dessutom finns det nu en medlemsvärvningsansvarig i styrelsen som har i uppdrag
att lägga upp en strategi för hur medlemsrekryteringen ska gå till.
Det är genom en god rekrytering av de blivande poliserna som vi kan behålla en hög
anslutningsgrad. Styrelsen fortsätter, med förbundsområdenas hjälp, sitt uppdrag
med att rekrytera nya men också för att behålla redan befintliga medlemmar.
LIKVÄRDIG MEDLEMS- OCH FÖRSÄKRINGSINFORMATION
Alla poliser, nya som gamla, 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.
Det är av särskild vikt att de lokala fackliga företrädarna på förbundsområdesnivå får
möjlighet att möta de nya polisaspiranterna i ett tidigt skede - när polisaspiranterna
kommer ut till sina arbetsplatser - för att informera om fackets roll och
medlemskapets alla förmåner. I allmänhet ger arbetsgivaren utrymme för det.
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Sakupplysning:
Förbundsregionens försäkringsinformatörer kan, när medlem så efterfrågar, komma
ut på olika arbetsplatser för att informera om Polisförbundets gruppförsäkringar.
Medlemmar som önskar få råd och stöd om hur de ska tänka när det gäller deras
och familjens försäkringsskydd hänvisas till Polisförbundets försäkringskontor på
08- 676 97 00 tonval 2.
På Polisförbundets hemsida www.polisforbundet.se/forsakringar hittar
medlemmarna mer information om försäkringarna.
INFORMERA FÖRBUNDSOMRÅDENA OM FÖRSÄKRINGAR
Styrelsen informerar, tillsammans med representanter från regionens
huvudskyddsombud (HSO) om de försäkringar som våra medlemmar omfattas av
under och efter arbetstid, något som också lyfts fram vid den fackliga
introduktionsutbildningen och skyddsombudsintroduktionsutbildningen för våra nya
fackliga företrädare (se intern utbildning).
EXPEDITIONEN
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 introutbildning:

Tina Gustafsson

Robert Brindeby

Arbetsmiljö introutbildning

Roger Östergren

Robert Brindeby

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2022/2023
➢

att erbjuda nya fackliga företrädare och skyddsombud adekvat grundutbildning

➢

att informera och rekrytera till Polisförbundets utbildningstrappa

➢

att genomföra en utbildningsinsats för styrelsemedlemmar i förbundsområdena
(de år det inte är kongress)
OM MÅL INTERN UTBILDNING

Den fackliga organisationens uppgift är att i samverkan och med stöd av lagar och regler,
påverka arbetsgivarens beslutsfattare till kloka beslut och genom avtal åstadkomma en bättre
anställningssituation för sina medlemmar.
Därefter är det en viktig facklig uppgift är att kontrollera att arbetsgivaren efterlever lagar och
ingångna avtal.
Utbildning är således en förutsättning för den fackliga verksamheten, dvs att den
förtroendevalde har kunskap om gällande lagar och avtal.
POLISFÖRBUNDETS UTBILDNINGSTRAPPA
Varje utbildningssteg i utbildningstrappan syftar till att ge förtroendevalda, såväl fackliga som
skyddsombud, ökad förståelse för sin roll i helheten liksom de "verktyg" som finns i
respektive roll.
Det första steget är introduktionskursen (1 dag) där målgruppen främst är nyvalda fackliga
företrädare och skyddsombud i vår förbundsregion. Intro-utbildningen ger en inblick i det
fackliga uppdraget, olika försäkringar men också behörighet att söka vidare till andra
utbildningssteg, t ex facklig grundkurs eller skyddsombudens grundläggande
arbetsmiljöutbildningen.
Grundkurserna ansvarar Polisförbundet på nationell nivå för. Robert Brindeby, som är
samordnande huvudskyddsombud i förbundsområde Syd, ingår i den nationella utbildarpoolen
har genomfört ett flertal fackliga grundutbildningar bl a i Stockholm.
Andra utbildningsinsatser för våra fackliga förtroendemän genomförs vid olika samlingar och
förbundsregionråd.
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Huvudansvarig:

Delansvariga:

Roger Östergren

Marie Fogman Göthberg
Maria Jensen

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2022/2023:
➢
➢
➢
➢
➢

att fortsätta det strategiska arbetet med systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
att arbeta mot AG. för en bättre samverkan, med tidigare och större delaktighet
att följa upp arbetsskador, tillbud och avslutningssamtal, skyddsronder,
fördelningssamtal, rehabilitering och arbetsmiljöutbildning
att bevaka och arbeta för förbättringar i redan påbörjade och nya
arbetsmiljöfrågor
att driva bifallna motioner

OM MÅL ARBETSMILJÖ
I första hand arbetar vi mot våra prioriterade mål. Vi vet dock av erfarenhet att det när som
helst kan uppstå nya och oförutsedda arbetsmiljöproblem. Vid behov kommer
omprioriteringar i vår verksamhet att göras.
Det är av stor vikt att vi arbetar med arbetsmiljöfrågor på strategisk nivå, samtidigt som vi
stöttar arbetet på lokal nivå.
Huvudmålet för skyddsorganisationen är att alla polisanställda ska ha rätt förutsättningar att
utföra sina arbetsuppgifter och att de har en så god och säker arbetsmiljö som möjligt.
En viktig del i det systematiska arbetet är det arbete som sker i skyddskommittéer och
beredningsgrupper på alla nivåer. Inrättandet av så kallade SAM-dagar på samtliga nivåer
är en åtgärd som uppfattats mycket positiv. SAM-dagarna ska genomföras och följas upp
årligen.
Anmälningar av arbetsskador och tillbud analyseras i samverkan. Särskilda åtgärder vidtas
mot identifierade allvarliga problem.
Riskbedömningar och skyddsronder sker kontinuerligt och när behov uppstår och på alla
nivåer där beslut fattas och där medarbetare berörs. Arbetet inkluderar även upprättande
av handlingsplaner och uppföljning av åtgärder. Delaktighet och påverkansmöjligheter i allt
SAM-arbete är en stor framgångsfaktor.
Det nätverk som skyddsorganisationen har byggt upp inom regionen arbetar målmedvetet
och gemensamt med arbetsmiljön. Med gemensamma möten, utbildningar och kontinuerlig
kontakt hjälps vi åt och utbyter erfarenheter och kunskap och driver viktiga arbetsmiljöfrågor.
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Huvudansvarig:
Tina Gustafsson

Delansvariga:
Kjell Ahlin, styrelsen

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2022/2023:
➢

att informera medlemmarna och utbilda fackligt förtroendevalda i
rättshjälpens möjligheter och begränsningar (se intern utbildning)

➢

att stötta förbundsområden och medlemmar i arbetsrättsliga frågor

➢

att följa och driva ärenden där medlemmars rättssäkerhet åsidosätts eller
ifrågasätts

➢

att Polisförbundet verkar för att Polismyndigheten ska betala ut den
ersättning poliser tilldöms i domstol och överta skulden mot den dömde
OM MÅL TRYGGHET:

Poliser anklagas brott, försummelser, olämpliga uttalanden, dataintrång m.m.
Ibland är det faktiska händelser som ligger bakom, i andra fall handlar det om
fabricerade anklagelser eller okunskap om vad polismans befogenhet innebär (lagliga
stöd). Oavsett bakgrunden är det alltid tacksamt stoff för media. När detta sker är den
enskilde polisen ofta mycket utsatt och medialt ansatt.
Då är möjligheten till rättsligt stöd, som medlemskapet i Polisförbundet ger, mycket viktigt.
Självklart borde arbetsgivaren i högre grad försvara poliser som anklagats för arbetet de
utfört i tjänsten. Men verkligheten ser annorlunda ut och oftast är det bara Polisförbundet
som stöttar de anklagade poliserna.
Som facklig representant kan det vara mycket snårigt att bemöta medias frågor om
anklagelser emot poliser. Därför måste Polisförbundet på varje nivå, från turombud till
ombudsmän, nå upp till mycket högt ställda krav på kunskap om regelverket och på vilket
sätt medlemmen kan stödjas i varje uppkommen situation. Dessutom har vi
Polisförbundets och förbundsregionens mediepolicy som stöd.
Det är särskilt viktigt då poliser, förutom det straffrättsliga regelverket (domstol), också
kan straffas internt dvs via det arbetsrättsliga systemet; avsked, uppsägning, löneavdrag
eller varning, omplacering liksom (individuell) lönesättning. Den rådande praxis vid
bedömning av anställdas ”misskötsamhet” är att poliser har sämre arbetsrättsligt skydd
än andra anställda. Polisförbundet ska vara en garant för att arbetsgivaren inte går
utanför denna praxis på ett felaktigt sätt.
Det är även av vikt att arbetsgivaren i polisregion Stockholm tar sitt ansvar och tillsätter
funktioner med kunskap om arbetsgivarens försäkringar, så att medarbetaren får rätt
information, ersättning och stöd i dessa frågor.
Polisers rätt till skadestånd – bör omhändertas av arbetsgivaren
När poliser tilldöms skadestånd saknar ofta den dömde medel. Förbundsregion Stockholm
driver frågan om att Polismyndigheten tar över ersättningsanspråk/skadestånd som
tilldöms poliser och betalar ut ersättningen/skadeståndet till den drabbade polisen och
därefter driver skulden mot den dömde.
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Regionens personalramar och budget
Huvudansvarig:
Marie Fogman
Göthberg

Delansvariga:
Kjell Ahlin

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2022/2023:
➢ att fortsatt delta i och bevaka det tidigare s.k. SPETS-

arbetet (numera personalramar och budget) om hur
resurser och medel fördelas i regionen.

OM MÅL YRKESFRÅGOR:

PERSONALRAMAR OCH BUDGET, KOPPLAT TILL SPETS
Var behövs personalresursen?
Var är det mest kritiskt och hur ska regionen dimensioneras?
Den prognos som SPETS, år 2019, tog fram håller inte då det bl.a. gapar
tomma stolar på lärosätena på Polishögskolorna. Utifrån den vetskapen ska
regionen år 2022 se över personalramarna och även bland annat ta hänsyn till
operativa bedömningar.
Stockholm har begärt en NFO (nationell förstärkningsorganisation) under 2022
för att klara av sin verksamhet.
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”Var behövs personalresursen?
Var är det mest kritiskt och
hur ska regionen dimensioneras? ”
UR MÅL YRKESFRÅGOR 2022/2023
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Personalrörlighet/Tillsättningar
Huvudansvarig:
Marie Fogman Göthberg

Delansvariga:
Mats Lindström

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2022/2023:
➢

att delta i det regionala samt de lokala bemanningsråden

➢

att utöka facklig medverkan i förhållande till nuvarande
ordning i alla tillsättningsärenden

➢

att medverka i PF nationella nätverk för att
omförhandla/förbättra nuvarande bemanningsavtal

➢

att arbeta för att förtjänst och skicklighet får ett större utrymme
och värderas högre än de kompetensbaserade intervjuerna
kopplat till krafprofilen

OM MÅL PERSONALRÖRLIGHET/TILLSÄTTNINGAR
DELTA I DET REGIONALA OCH LOKALA BEMANNINGSRÅD
Förbundsregionstyrelsen deltar i det regionala bemanningsrådet som på sikt ska ingå i
kanslichefsforumet. Det är viktigt att de lokala bemanningsråden fungerar och att vi
deltar för att få insyn och kunna påverka tillsättningsärenden.
UTÖKA FACKLIG MEDVERKAN I FÖRHÅLLANDE TILL NUVARANDE ORDNING I
ALLA TILLSÄTTNINGSÄRENDEN
Det fackliga inflytandet i samband med tillsättningar har i regionen kraftigt begränsats
med anledning av bemanningsavtalet. Förhållandet är inte optimalt och det uppstår
många gånger frågetecken kring hur olika tillsättningar har gått till. Frågetecken som
medlemmar vänder sig till sina fackliga företrädare med. Det finns därför all anledning
att utöka den fackliga medverkan i samtliga tillsättningsärenden i jämförelse med hur
det ser ut idag. Samt stärka chefernas roll i samband med rekryteringar och
tillsättningar. En motion gällande omförhandling av det s.k. ”bemanningsavtalet” är
inskickat till kongressen 2022, vi bevakar.
BEMANNINGSNÄTVERK POLISFÖRBUNDET NATIONELLT
Regionstyrelsen deltar i Polisförbundets nationella nätverk för bemanningsfrågor.
Nätverkets syfte är att omförhandla/förbättra nuvarande bemanningsavtal.
INTERVJUER VID REKRYTERING
Kravprofilen ligger till grund för att bedöma och hitta lämpliga kandidater. De
kompensbaserade intervjuerna är kopplade till kravprofilen och utgör i nuläget en
avgörande faktor. Istället borde förtjänst och skicklighet värderas
högre. Regionstyrelsen jobbar i frågan genom Polisförbundets nationella
bemanningsnätverk.
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Chefsfrågor
Huvudansvarig:
Kjell Ahlin

Delansvariga:
Mats Lindström

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2022/2023:
➢

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/avtal

➢

att anpassa förordnandetiderna till verksamhetens olika krav
OM MÅL CHEFSFRÅGOR:

Polismyndighetens ledarkriterier är allmänt hållna vilket blir problematiskt då det inom
Polismyndigheten utövas ett chefs- och ledarskap inte enbart i en traditionell vardaglig kontext utan
även i oförutsedda, oklara, osäkra och komplexa situationer/miljöer. Ledarskapet bör framöver
präglas mer av tillit som grund med ett större mandat både för chefer och för den enskilde individen.
OPERATIV VERKSAMHET SKA LEDAS AV UTBILDADE POLISER
Förbundsregionstyrelsen ska verka för att operativ erfarenhet samt kännedom om olika delar av
polisverksamheten ska vara ett krav för att bli antagen till de olika föreslagna utbildningsdelarna i
den nya chefsutbildningen samt vara meriterande vid rekryteringar.
KOMPETENS OCH LEDARSKAP
Förbundsregionstyrelsen ska genom dialog med arbetsgivaren bevaka att kvalitativa
utvecklingssamtal utgör grunden till arbetet att forma en chefsutvecklingsplan eller
kompetensutvecklingsplan för individen. Genom detta arbete kan befintlig kompetens hos chefer
och medarbetare omhändertas på ett mer konstruktivt sätt.
KARRIÄRVÄXLING/UTVECKLING
Förbundsregionstyrelsen ska genom dialog med arbetsgivaren verka för att karriärplanering ska
finnas både under och efter ett aktivt ledarskap. Det är viktigt att karriärväxlingen är planlagd med
god framförhållning för att skapa möjligheter för medarbetaren att få en utveckling med goda
alternativa karriärvägar vid avbrott som chef. Behov av kompetens för nytt uppdrag eller funktion
ska tillgodoses och utgör normalt en del i utvecklingssamtalet vari frågan om karriärväxling ska
ingå.
REKRYTERING
Förbundsregionstyrelsen ska verka för facklig insyn i alla chefstillsättningar oavsett nivå.
Vår uppfattning är att fackliga företrädare på förbundsområdesnivå bör delta vid uttag till
direkta ledarskapet.
Uttag till det indirekta och strategiska ledarskapet ska hanteras i samverkan med
Förbundsregionstyrelsen och berörda förbundsområden.
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FÖRORDNANDETIDER
Förbundsregionsstyrelsen ska verka för att förordnandetider för chefer endast ska förekomma
på den strategiska chefsnivån. Polisyrkets komplexa uppdrag kräver chefer med en bred
kunskap och i många fall kräver verksamheten en förmåga att hålla ut över tid. En generell
förordnandetid om fyra år riskerar att skapa en stress för individen som ständigt behöver
fundera på nästa steg istället för att fokusera på verksamheten vilket riskerar att öka
tystnadskulturen i myndigheten samt leda till sämre verksamhet.
Verka för att före detta chefer i större utsträckning kan avlasta ordinarie chefer i
kommenderingsuppdrag och polischefsberedskap.
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Tjänstemässig utbildning
Huvudansvarig:
Maria Jensen

Delansvariga:
Marie Fogman Göthberg
Roger Östergren

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2022/2023:
➢

att tjänstemässig utbildning ska hanteras och samverkas på regional
nivå för att få en helhetsbild och liksidighet.

➢

att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens/utbildning i
förhållande till de arbetsuppgifter de ska utföra.

OM MÅL TJÄNSTEMÄSSIG UTBILDNING:
TJÄNSTEMÄSSIG UTBILDNING SKA HANTERAS/SAMVERKAS PÅ REGIONAL NIVÅ
FÖR ATT FÅ EN HELHETSBILD/LIKSIDIGHET I REGIONEN:
Huvudskyddsombudet sitter med i det regionala beredningsmötet utbildning (tidigare
utbildningsrådet). Där arbetar vi för en liksidighet beträffande tjänstemässig utbildning i
hela Region Stockholm. Oavsett var man arbetar så ska man få samma utbildningar med
samma innehåll.
SÄKERSTÄLLA ATT MEDARBETARNA HAR RÄTT KOMPETENSUTBILDNING I
FÖRHÅLLANDE TILL DE ARBETSUPPGIFTER DE SKA UTFÖRA:
Tjänstemässig utbildning är ett mycket viktigt område. Styrelsen måste säkerhetsställa att
medarbetarna har rätt kompetens/utbildning i förhållande till de arbetsuppgifter som de
ska utföra. För att säkerställa detta så sitter huvudskyddsombudet med på det regionala
beredningsmötet utbildning.
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Kommenderingar
Huvudansvarig:
Maria Jensen

Delansvariga:
Marie Fogman Göthberg
Roger Östergren

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2022/2023:
➢

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
OM MÅL KOMMENDERINGAR:

Arbetet med kommenderingsfrågor sker framför allt inom regionens HSO-nätverk, men
även inom styrelsen och förbundsområdena.
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.
Vi bevakar arbetsmiljön genom medverkan vid riskbedömningar, stabsarbete, hantering
av arbetsskador/tillbud samt uppföljningar.
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Huvudansvarig:
Marie Fogman
Göthberg

Delansvariga:
Roger Östergren,
Kjell Ahlin, styrelsen

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2022/2023:
➢

att följa upp och samverka hur regionen hanterar den nya nationella Kultur
och Likabehandlingsstrategi samt hur arbetsgivaren och vi gemensamt
hanterar tystnadskulturen.
➢ att följa upp och bevaka utvecklingen angående representationen av
kvinnliga förtroendevalda inom förbundsregion Stockholm
➢

att följa upp utvärderingen gällande individuell lönesättning för att bevaka
eventuell snedfördelning mellan kvinnor och män efter varje revisionstillfälle

➢

att ta fram statistik rörande fördelningen manliga/kvinnliga
chefer/arbetsledare inom polisregion Stockholm och att få fler kvinnliga
poliser som söker chef- och arbetsledande funktioner

➢

att bevaka hur Polismyndigheten och regionen arbetar med HBTQ-frågor

➢

att det vid rekrytering av chefer ska vara meriterande att ha kunskap och
erfarenhet av kultur- och likabehandlingsfrågor
OM MÅL MÅNGFALD OCH LIKABEHANDLING:

FÖLJA HUR ARBETSGIVAREN ARBETAR MED KULTUR OCH LIKABEHANDLING
Arbetsgivaren har som särskilt mål att arbeta med kultur och likabehandling genom bland annat
”uppdragskompassen”. Vi bevakar detta arbete. Uppföljning görs genom bl a tertialdialoger.
STYRELSESAMMANSÄTTNING

Vi inventerar förbudsområdenas styrelser och regionstyrelsen för att se representationen
av kvinnor respektive män. Frågan bör i första hand bevakas av valberedningarna.
INDIVIDUELL LÖNESÄTTNING

Mot bakgrund att vi går mot ett allt mer individuellt inriktat system är det särskilt viktigt att
vi fortsätter att noggrant bevakar arbetsgivarens skyldighet att årligen genomföra en
lönekartläggning.
UTFALLET MANLIGA/KVINNLIGA CHEFER SAMT ATT FÅ FLER KVINNOR ATT SÖKA
CHEFSFUNKTIONER
Det är en viktig fråga där vi arbetar för att få fler kvinnor att söka arbetsledande

funktioner. Många olika projekt riktat mot kvinnor har genomförts under åren med
varierade resultat. Det är nog dags att tänka om och ge alla anställda information och
utbildning i frågan. Vi följer upp hur fördelningen mellan kvinnor och män på
arbetsledande och chefsfunktioner är i regionen.
HBTQ, HOMOSEXUELLA, BISEXUELLA, TRANS – OCH QUEERPERSONER
Det som finns och är känt är en utställning ”Rätten att vara jag” som kommer till
Stockholm 2023. Finns det andra delar som vi eller myndigheten kan bidra och arbeta
förutom Prideveckan? Styrelsen önskar förslag och idéer!
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MERITERANDE ATT HA KUNSKAP OM KULTUR OCH
LIKABEHANDLINGSFRÅGORNA NÄR NY CHEF REKRYTERAS
Då facket får vara med på samtal med det urvalet som är tilltänkta för att få funktionen är
det viktigt att ställa frågor kopplat till arbetsmiljö och likabehandlingsfrågorna. Redan
tillsatta chefer på enhets- och polisområdesnivå bör få frågorna och redovisa hur/om de
arbetat med kultur och likabehandling i samband med tertialdialogerna.
Om det inte hanteras och diskuteras på en seriös nivå på den högsta chefsnivån
kommer det inte att speglas till övriga medarbetare.
Vi bevakar bl.a. genom beredningsmötet inför regionens skyddskommitté.
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Huvudansvarig:
Tina Gustafsson

Delansvariga:
Kjell Ahlin
Styrelsen

Styrelsens mål för verksamhetsåren 2022/2023:
➢

att behålla, och helst förbättra, den höga tillgängligheten för media och på
det sättet vara med och påverka opinionen och beslutsfattare i sakfrågor

➢

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

➢

att göra oss hörda i debatten, belysa polisens vardag och yrkets utsatthet.
Fortsatt deltagande i Polisförbundets kampanjer

OM MÅL OPINION:
Dagens informations-samhälle innebär ett stort flöde av information: via olika media, socialaoch interna jobbkanaler (intrapolis). I detta ”brus” är det en utmaning att nå fram.
Basen för vår information är blaljus.nu där vi lyfter ex nyheter om regionens ”polisbrist”, vårt
jobb med arbetsmiljöfrågorna, lön, arbetsvillkor, insändare liksom förbundsregionstyrelsens
arbete med olika med våra mål, erfarenheter, kontaktuppgifter m.m.
Vi medverkar också i Polisförbundets nationella kampanjer till exempel Polisens dag (sista
torsdagen i augusti varje år). Vi lyfter också fram Polisförbundets nationella rapporter,
medarbetarundersökningar, mätningar, nyheter - med vårt regionala stockholmsperspektiv.

Polisens dag - sista torsdagen i augusti
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TIDIGARE BIFALLNA MOTIONER:
MOTION A2 (2020)
Att:
Polisförbundet i Stockholms län driver frågan för oss aspirantansvariga i region Stockholm att
funktionen som aspirantansvarig skall lönesättas.
Vi som är aspirantansvariga i varje PO ska få en högre lön alternativt ett lönetillägg.
Aspirantansvariga i Region Stockholm
Martin Lennmalm
Eva Brage
Anna Bylund
Cecilia Rehnström Ericson
Jeanette Von Schewen Brolund
Ansvarig i förbundsregionstyrelsen: Andreas Strand, Kjell Ahlin och Carina Bäck
Hantering av motionen: Förbundsregionstyrelsen kommer att driva frågan i det
partsgemensamma åtagande rörande en översyn av lönebilden för
denna funktion innan första oktober 2022. Får vi inte igenom vårt
yrkande kommer vi att driva frågan gentemot Polisregion Stockholm
vid revisionsförhandlingarna 2022.

MOTION A3 (2020)
Att:
Stämman beslutar att införa en högre grundlön i funktion efter genomförd hundförarutbildning.
Stina Nilsson Förbundsområde Kamraterna
Ansvarig i förbundsregionstyrelsen: Andreas Strand, Kjell Ahlin och Carina Bäck
Hantering av motionen:

Förbundsregionstyrelsen kommer att driva frågan i det
partsgemensamma åtagande rörande en översyn av lönebilden för
denna funktion innan första oktober 2022. Får vi inte igenom vårt
yrkande kommer vi att driva frågan gentemot Polisregion Stockholm
vid revisionsförhandlingarna 2022.

MOTION B2 (2022)
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
Ansvarig i förbundsregionstyrelsen: Kjell Ahlin, Carina Bäck
Hantering av motionen:

Vi kommer att driva motion vid Polisförbundets kongress 2022 där
den kommer att behandlas. Förbundsregionstyrelsen kommer även
att driva frågan utifrån ASA/POLIS portalparagraf gentemot
Polisregion Stockholm.
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MOTION B3 (2022)
Att:
Polisförbundet ska verka för att de som har funktion/arbetar som Hundförare i polismyndigheten
ska erbjudas en förmånsbil.
Patrik Stridsman, Förbundsområde Birger Jarl
Ansvarig i förbundsregionstyrelsen: Andreas Strand, Kjell Ahlin och Carina Bäck
Hantering av motionen: Vi kommer att driva motion vid Polisförbundets kongress 2022 där
den kommer att behandlas.

MOTION B5 (2022)
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 poliser 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.
Patrik Stridsman FO Birger Jarl
Ansvarig i förbundsregionstyrelsen: Andreas Strand, Kjell Ahlin och Carina Bäck
Hantering av motionen:

Vi kommer att driva motion vid Polisförbundets kongress 2022 där
den kommer att behandlas.

MOTION C1 (2022 )
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
Ansvarig i förbundsregionstyrelsen: Tina Gustafsson
Hantering av motionen:

Vi kommer att driva motion vid Polisförbundets kongress 2022 där
den kommer att behandlas.
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MOTION C2 (2022)
Att:
FS utser en ansvarig ledamot i FS för varje motion som blivit bifallen på kongressen
FS skyndsamt ska meddela vilka ledamöter som är ansvariga för resp bifallen motion.
Patrik Stridsman FO Birger Jarl
Ansvarig i förbundsregionstyrelsen: Tina Gustafsson
Hantering av motionen:

Vi kommer att driva motion vid Polisförbundets kongress 2022 där
den kommer att behandlas.

MOTION D3 (2020)
Att:
rehabiliteringsgrupper dit huvudskyddsombudet bjuds in startas upp på olika nivåer i region
Stockholm
Robert Brindeby i förbundsområde Stockholm Syd
Ansvarig i förbundsregionstyrelsen: Roger Östergren, Maria Jensen och
Marie Fogman Göthberg
Hantering av motionen:

Vi kommer att driva motion vid Polisförbundets kongress 2022 där
den kommer att behandlas. Förbundsregionstyrelsen i Stockholm
kommer vid stämman 2024 anse att motionen är slutbehandlad.
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.

MOTION F2 (2022)
Att:
Styrelsen ska verka för att det införs en digitalanslagstavla för tillsättningsärenden.
Mats Johansson, Vice ordförande Förbundsområde Kamraterna
Ansvarig i förbundsregionstyrelsen: Marie Fogman Göthberg, Mats Lindström och Tina
Gustafsson
Hantering av motionen:

Vi kommer att driva motion vid Polisförbundets kongress 2022 där
den kommer att behandlas.
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MOTION F3 (2022)
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
Ansvarig i förbundsregionstyrelsen: Marie Fogman Göthberg, Mats Lindström
Hantering av motionen:

Vi kommer att driva motion vid Polisförbundets kongress 2022 där
den kommer att behandlas
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