Medlemskapets fördelar
- en sammanfattning om vad ditt medlemskap i
Polisförbundet innebär

Nio av tio poliser är medlemmar i Polisförbundet
Uppdaterad oktober 2022

FRÅGOR VI DRIVER FÖR VÅRA MEDLEMMAR:

INFORMATION - OPINION

PÅVERKAN GENOM MOTIONER
MÅNGA MEDLEMMAR = STYRKA

FÖRSÄKRINGAR SOM INGÅR
- Dygnet runt

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

- Kan ge ersättning vid:
* medicinsk invaliditet,
* läkarkostnader,
* resekostnader,
* tandskadekostnader,
* merkostnader,
* rehabiliterings- och
hjälpmedelskostnader,
* ersättning från sjukskrivningsdag 29,
* ärr/kosmetisk defekt samt
- Ersättning vid dödsfall pga av olycksfall.

KRISFÖRSÄKRING

- Tio behandlingstillfällen (högst) hos
psykolog / psykoterapeut.
Observera att behandling ska godkännas
i förväg av Euro Accident

- Kan ge ersättning efter 30 dagars
arbetsoförmåga fram till och med 90:e
dagen i sjukperioden

SJUKFÖRSÄKRING

- Gäller dygnet runt (alla årets dagar)
- Kostnadsfri
- Rådgivning via telefon eller besök
avseende:
* psykosociala
* ekonomiska
* juridiska eller
* livsrelaterade frågor.

SAMTALSSTÖD

-

Chefsstöd ingår liksom stöd av HRkonsult.

Du kan självklart utöka ditt försäkringsskydd för dig och
din familj: olycksfall, livförsäkring, sjuk- och
diagnosförsäkring, barnförsäkring liksom sakförsäkringar
som bil, mc, släp, hus- och hemförsäkring.
Läs mer på Polisförbundets försäkring

ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING (PAE)
Att poliser idag blir avskedade eller uppsagda bedöms i dagsläget som
låg - ändå förekommer det att poliser blir avskedade inte minst
eftersom polisers anställningsskydd är lägre än för många andra
yrkesgrupper.
Av Polisförbundets stadgar framgår att en aktiv medlem som blivit
arbetslös p g a uppsägning eller avsked av arbetsgivaren har ”rätt till
ersättning motsvarande vad medlemskap i erkänd arbetslöshetskassa
skulle inneburit om inte förbundsstyrelsen beslutar annat”.

RÄTTSSKYDD
I ditt medlemskap ingår rättsskydd (rättshjälp/rättslig hjälp).
RÄTTSHJÄLP - t ex om du misstänks för brott för en tjänsteåtgärd kan
du ansöka om rättshjälp och eventuellt beviljas en offentlig försvarare.
Observera att den som fälls i domstol själv får stå för sina
försvarkostnader om hens årsinkomst överstiger ca 260 000 kr/år,
detta alltså även om man initialt beviljats en offentlig försvarare.
RÄTTSLIG HJÄLP - t ex om du som anställd eller fackligt
förtroendevald behöver stöd i frågor avseende din arbetsrätt eller din
försäkringsrätt.
Stöd kan antingen ges av fackliga företrädare/ombudsmän eller av LO-TCO Rättsskydd,
Sveriges största juridiska byrå.

ARBETSDOMSTOLENs praxis (AD)
Polisförbundet är det fackförbund som har vunnit flest ärenden och vunnit de största skadestånden
per medlem. Polisförbundet har framgångsrikt drivit frågor gällande polisers grundlagsskyddade rätt till
yttrandefrihet liksom rätten till politiskt engagemang.
Enligt AD´s bedömning/praxis omfattas poliser, precis som andra medborgare, av
grundlagsskyddade rättigheter - men har också vid ett flertal tillfällen tydliggjort
- att kraven på polisers ”oförvitlighet” är högre ställda jämfört med andra yrkesgrupper (vilket i
korthet innebär att polisers anställningsskydd är svagare än för andra yrkesgrupper).

TILLSAMMANS KAN VI PÅVERKA & UTVECKLA
Under åren har Polisförbundet drivit frågor om exempelvis: fri uniform,
skyddsutrustning, säkra radiosystem och fordon, bättre hörselskydd,
personliga laserglasögon, ensamarbete, arbetsförhållanden liksom
logiförhållanden vid kommenderingar och många fler…
Frågor löser sig sällan av sig självt. Utan skyddsorganisationens
insatser, ibland med stöd av Arbetsmiljöverket, skulle arbetsmiljön för
våra medlemmar vara avsevärt sämre.
Grunden för inflytande och påverkan för att utveckla
polisverksamheten bygger på dels ett starkt medlemskap, att
medlemmar hör av sig och dels en bred lokal och regional
organisation av såväl fackliga förtroendevalda- som skyddsombud.

FLER VALMÖJLIGHETER INFÖR PENSIONERING
Polisförbundet har avtalat fram ett av marknadens bästa pensionsavtal
dvs Kåpan Extra. Tillsammans med delpensionsavtalet ger poliser
större möjlighet att, när orken tryter efter en lång yrkeskarriär, större
valmöjligheter inför pension. I januari 2020 förändrades den allmänna
pensionsåldern. Läs mer om det på spv.se eller gå in på Min pension
för att se vad som gäller för just dig.

SAMLAR OCH LYFTER POLISERS RÖSTER
Polisförbundet lyfter polisers åsikter och arbetsvillkor dels via sin
hemsida liksom Polistidningen och i möte med politiker och
beslutsfattare i olika sammanhang, till exempel Almedalen, Folk och
Försvar, via media m.m. Olika medlemsundersökningar blir till egna
rapporter som belyser polisyrkets förutsättningar.
I Stockholm har vi vår egen hemsida, blaljus.nu - den är inte gratis,
men vi bedömer att det är värt det. Politiker som sätter polisens
budget och indirekt polisers löner och andra förutsättningar, lyssnar på
den som hörs. De senaste åren har alla partiers politiska agenda
toppats av polis- och rättsväsendets frågor – men så har det inte alltid
varit.

ANTALET MEDLEMMAR = STARKT FÖRBUND
Nio av tio poliser är medlemmar i Polisförbundet - en
grundförutsättning för ett starkt fackförbund. Ändå blir det inte alltid så
som vare sig Polisförbundet eller dess medlemmar önskar. Orsakerna
kan vara många t ex vad som är politiskt, praktiskt, pragmatiskt och
ekonomiskt möjligt. Efter förhandling/samverkan är det arbetsgivarens
lagenliga rätt att bestämma över verksamheten (ledning/styrning av
resurser), inte facket. Arbetsgivaren ska dock informera/förhandla om
större planerade verksamhetsförändringar (MBL).
Både medlemmar liksom förtroendevalda kan känna missnöje över
otillräckliga resultat. Frågan som då bör ställas är ”Vad hade resultatet
blivit utan fackets inflytande?" På både på kort som lång sikt är ett
starkt polisfack den enda kraften som arbetar för att förbättra polisers
arbetsförhållanden och villkor. Därför behöver Polisförbundet alla
poliser som medlemmar. Tillsammans och med gemensamma krafter
kan vi verka för frågor som utvecklar såväl polisyrkets effektivitet,
villkor och skapa schyssta arbetsvillkor.
MEDLEMSAVGIFT i region Stockholm
• 433 kr/månad för aktiv medlem
• 249 kr/månad för polisaspiranter
(Fördelning: 375 kr till Polisförbundet nationellt, 28 kr till regionen och
30 kr till förbundsområdet).

ANTECKNINGAR
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KONTAKTA OSS:
https://www.polisforbundet.se/ eller
https://www.blaljus.nu/kontakta oss
Polisförbundet 08-676 97 00
Polisförbundet Försäkring
08-676 97 00, tonval 2
FÖRBUNDSREGION STOCKHOLM
010-56 346 27, 08-650 09 20
EXPEDITION, BERGSGATAN 23
Öppettider:
Måndag till torsdag kl 09-15
(lunch 11:30-12:30)
Fredagar kl 13-15
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