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Nu har hösten nått oss med olikfärgade 
löv som faller mot marken och luften 
känns frisk när vi andas in den i våra 
lungor. 

Det som också är olikfärgat är den poli-
tiska palletten nu när regeringsbildnings-
frågan är på högkant eller vem tar vem. 
Regeringsfrågan är inte lika viktig om vi  
förlitar oss kring de vallöften angående 
resursförstärkningar till Polisen som hag-
lade in i slutet på valspurten från samtliga 
partier. Med andra ord så måste kom-
mande statsbudgetar var rejält utökade 
för att kunna nå Polismyndighetens nya 
målsättning med 10 000 fler polisanställda 
till 2024 där huvuddelen ca 6000-7000 ska 
vara Poliser. 

Jag ser också konkurrensen med andra 
yrkesgrupper som t.ex. lärarkåren, sjuk-
vården men också den privata sektorn som 
samtidigt måste kraftigt öka sin rekry-
tering. Detta kommer utsätta oss för ett 
marknadsläge där de olika aktörerna kom-
mer att göra allt för att kunna locka till sig 
intresserade till respektive utbildning. 

Här används redan idag bland annat lönen 
som ett starkt rekryteringsinstrument där 
bristen i yrket samt dessutom löneläget 
för andra yrken inom Regionen/Länen 
eller motsvarande finns med som en stark 
faktor. Med andra ord är det dags nu att 
verkställa löftena och göra rejäla budget-
satsningar där medel också ska avsättas 
för lönesatsningar mellan parterna (Polis-
förbundet och Polismyndigheten). 

Nu räcker det inte med vackra ord 
längre.

Nu över till vår egen politiska nivå 
nämligen vår Kongress inom Polisför-
bundet som avhölls mellan den 25-27 
september i Örebro. 

Det är vår högsta beslutande församling 
som träffas en gång vartannat år. Vart 
fjärde år väljs också en ny styrelse samt 
andra funktioner. Kongressen kan ni också 
läsa mer om i detta nummer av tidningen 
POLISEN, där motionsbehandlingen är 
en mycket viktigt del och som ligger till 
grund för vår politik inom förbundet. 

Jag själv fick ett förnyat förtroende för 
en ny mandatid om 4 år vilket kommer 
bli spännande och intressant. Kanhända 
kommer denna period att vara avgörande 
för hur vår myndighet ska fungera, men 
framförallt vilka villkor för er medlemmar 
och kommande som ska gälla. Det i sin 
tur kopplande med den dagliga arbetsmil-
jön där skyddet för våra medlemmar står 
i fokus ibland annat ensamarbetesfrågan, 
våld och hot mot poliser samt intensiteten 
i arbetet kopplat till resursfrågan.  

Precis när jag skriver den här ledaren så 
har flera fall av polismisshandel dykt upp 
där gärningsmän kunnat gripas och anhål-
las men dock inte häktas då brottet finns 
filmat. Rättens ordförande hade själv inte 
sett filmen men tycke sig ändå kunna 
göra bedömning att gärningsmannen 
inte skulle kunna påverka utredningen så 
han släpptes på fri fot. Den här typen av 
bedömningar går tvärs emot samhällets 
övriga signaler kring just våld mot poli-
ser, läs Blåljusutredningen där i de gröv-
sta fallen föreslås livstid som påföljd. 
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Här ska jag ändå nämna det enda posi-
tiva är att media vid det nämnda tillfäl-
let gjort det till en riksnyhet, just med 
undertexten att det är helt oacceptabelt 
både med våldet men framförallt det 
horribla att gärningsmannen inte häk-
tades.

Ett annat fall är det när enskilda poliser 
hängs ut med namn och bild i de sociala 
medierna på grund av att vederbörande 
gör sitt jobb och dessutom på ett mycket 
effektivt sätt. Här försöker myndigheten 
blir bättre med att stötta dessa kollegor 
men vi har i vissa fall en lång väg kvar 
att vandra. Det är bland annat stödet till 
familjen som även de direkt eller indirekt 
drabbas genom att medlemen som berörs 
inte kan lämna jobbet på jobbet utan det 
kommer att finnas med 24 timmar om 
dygnet vecka in och vecka ut. Som alla 
förstår leder till stress och press för alla 
närstående. Med dessa ord blir min avslut-
ning än mer talande.

Ta vara på er alla både ute och inne

Stefan Eklund ordförande Region Stock-
holm 
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Genom ditt medlemskap i Polisförbundet har du som 
medlem en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring 
som gäller både fritid och arbetstid, det vill säga dyg-
net runt. Du kan medförsäkra din partner/medförsäk-
rad samt barn mot en extra premie. 

Sjukförsäkring
Gäller dig som är medlem. Efter 30 dagars sjukskrivning 
betalas ersättning ut med högst 1 500 kr per månad och 
längst till och med dag 90 i sjukperioden. Ersättningsbelop-
pets storlek beror på graden av arbetsoförmåga. Gäller inte 
studerande.

Har din sjukskrivningsperiod varat längre än 12 måna-
der så har du möjlighet att bli avgiftsbefriad från fack-
avgiften som är på 415 kr/månad så länge du är sjuk-
skriven 100%. (Tipsa ev sjukskriven kollega)

Du har möjlighet att höja upp ditt försäkringsskydd 
genom att teckna frivilliga försäkringar.

Kontakt ang. försäkringar
Om du vill veta vilka försäkringar du har eller behöver, kon-
takta  Polisförbundets försäkringsadministratörer. 08-676 
97 00, och välj tonval 2 

Då kommer du till Polisförbundet Försäkringar, som  
sköter alla slags försäkringsärenden för våra medlemmar. 
De har koll på alla personförsäkringar och sakförsäkringar 
som Polisförbundet erbjuder. Du kan få hjälp med:

*Försäkringarnas villkor
*Ansökan
*Ändring
*Skadeanmälan
*Hjälp vid skada 

Olycksfall-, sjuk-, barn-, liv-, bil-, hus-, allt i en kontakt!

Redaktionens ruta 
Tidningen 
POLISENs

redaktionsgrupp 
i detta nummer: 

 Marie Fogman Göthberg, Tommy Hansson,  Andreas Strand

Det ska sägas att Kongressen i år präglades av en vilja att låta olika rös-
ter höras utan att låta det gå ut över beslutskraft eller effektivitet.

På tre späckade dagar och kvällar fick den nya styrelsen sitt uppdrag 
och sin uppgift. Processen i sig gav många nya intryck av fackliga före-
trädare med stort engagemang och hjärta som gjorde sitt bästa för att få 
gehör för sina eller kollegors motioner. Kanske finns bland dem några av 
Polisförbundets framtida ledare.

Förbundet brukar bjuda in talare från den politiska sfären för att sprida 
även sina budskap till ombuden. I år, så här kort efter riksdagsvalet, 
kändes det dock som att politikerna var upptagna med att simma runt i 
bakvatten, kämpandes i medieblixtar med vågor, farliga hajar och mot-
strömmar i försök att ta sig upp på en regeringsbrygga. Kanske vet vi hur 
det gick för dem när tidningen kommer i polisernas brevlådor...

Tommy Hansson

Demokrati känns högtidligt, när den fungerar som bäst. I Polisförbundet 
har vi indirekt representativ demokrati, där något hundratal ombud från 
hela Sverige fattar beslut om vilka som ska leda Polisförbundet och mot 
vilka mål Förbundet ska sikta.

Kongressen som är Polisförbundets högsta beslutande organ, samlades i år 
i Örebro för att ge uttryck för medlemsviljan. Detta nummer av vår tidning 
ägnas åt en del av vad som hände på Kongressen, dels i särskilda reportage, 
men det har även skvalpat över till vad Förbundsområdena berättar om. 

Försäkringar för din trygghet!

Var noggrann med ditt försäkringsskydd!
En sak som är särskilt viktig i semestertider är att ha en full-
god reseförsäkring. De flesta reseförsäkringar som ingår i 
de vanligaste hemförsäkringarna i Sverige ger ett fullgott 
skydd. Det handlar bland annat om sjukvårdskostnader 
utanför EU. Inom EU tar Du med dig ditt sjukförsäkringskort 
som du beställer från Försäkringskassan, så får Du tillgång 
till sjukvård på allmänna sjukhus.

Glöm inte att kolla reseförsäkringen om Du ska göra 
spännande saker som att hoppa fallskärm, dyka, klättra 
i berg eller åka off pist på skidor, det är inte säkert att 
försäkringen täcker allt.

Och om du måste transporteras hem i sjukplan, kan det bli 
oerhört dyrt utan försäkring

Du kan även kontakta Förbundsregion Stockholm för vidare 
information om allt från försäkringar till Lilla Valön!

Susanne Ekberg 010-56 33693 Mobil: 0739-40 43 07
Annicka Lyckeborg 010-56 33671 Mobil: 0739-40 43 06

Poliskårens goda anda
Efter att krafter under de senaste 
åren verkat söndrande mot vår stolt-
het, arbetsmiljö och professionalitet 
som yrkeskår, har nu äntligen Polis-
förbundet hittat en lovande väg in 
i framtiden. Vid kongressen i Örebro 
i slutet av september 2018 antogs ett 
förslag till varumärkesplattform som 
ger en grund för oss poliser att kunna 
stärka stolthet, glädjen och arbetsmil-
jön i vårt arbete. Vi behöver då också 
tydliggöra och stå upp för vår goda 
kåranda, samtidigt som vi markerar 
mot dålig kåranda.

Kårandan på 70-talet.
Efter drygt 40 år som polis i Stockholm 
har jag märkt en stor förändring. I mit-
ten av 70-talet hade vi fasta arbetslag 
och turer, som höll en tydlig åldersord-
ning. De nya skolades av de äldre. De 
yngre hade i regel mindre utrymme för 
egna initiativ. Sammanhållningen var 
mycket stark. Vi hade vanligtvis starka 
sociala band med turskivor.  Skämten, 
även av råare slag, var ett sätt att klara 
påfrestningar i en tid då vi inte fick deb-
riefing. Vi kände oss starka och stärkta 
av varandra. Vi var en yrkesgrupp 
med särskilda erfarenheter som vi var 
ensamma om och som syftade till att 
samhället skulle fungera. 

Kårandans negativa baksida
 Kårandans baksida var att vi ibland 
använde onödigt mycket våld och att 
vi ibland hade attityd- och bemötande-
problem. Vår förmåga till avrapporte-
ring räddade oss. Media uppmärksam-
made ofta våra övertramp och kåran-
dan kritiserades för att vi skyddade 
varandra. Vi kände oss mycket utsatta 
för angrepp och hade bara våra kol-
legor att lita på vid snabba och svåra 
ingripanden.

Påtaglig positiv skillnad på kåran-
dan från mitten av 90-talet
Jag bedömer att det blev en positiv 
skillnad i kårandan omkring mitten att 
90-talet, i och med närpolisreformen. 
Jag använder en modell som tagits 
fram av polisforskaren Rolf Granér.

Vi blev då mer legalistiska då statens 
styrning, mål, prioriteringar och styr-
dokument mer kom in i polisvardagen. 
Det var inte längre bara att göra som 
man själv prioriterade. 

 Vi blev mindre hungriga att arbeta då 
kvantitativa mål kom in bilden och man 
såg hur chefer prioriterade ”fel” brott 
bara för att nå antalsmål.  

Vi har blivit mjukare, mer mänskliga 
och öppna, både inom oss och ut mot 
media och människor. Våldsanvänd-
ning behövs mer sällan. Fler kvinnor.

Mångfaldsfrågor.
Vi har också blivit mer praktiskt intel-
lektuella med mer utvärdering och 
metodfrågor. Mycket mer av kontakter 
och extern samverkan. Det mekaniskt 
intuitiva finns också kvar vid akuta 
händelser, stora som små.

Attityd och bemötandeproblem 
inom polisen 2009
I slutet av 2009 kom en utredning i 
ämnet som en rapport till Rikspolissty-
relsen. Utredarna var professor Char-
les Westin och fil.dr. Angela Nilsson, 
båda Stockholms universitet. Utred-
ningen skedde bl.a. i Skåne och plat-
serna för utbildning. Beställare riks-
polischefen. Utredningen kom till efter 
bl.a. uppmärksammade uttalanden av 
enskilda poliser mot invandrare vid 
oroligheter vid Rosengård.

Utredarna kom bl.a. fram till att det 
inom polisen finns en kåranda som står 
för sammanhållning och en känsla av 
gemenskap.  Den fungerar som säker-
hetsventil för poliser som ofta arbetar i 
en hotfull och stressande miljö. Under 
normala förhållanden beskrevs detta 
som något positivt. De attityd- och 
bemötandeproblem som finns inom 
poliskåren har sin grund i de negativa 
sidorna av denna kåranda. Då handlar 
det om en nedlåtande syn på kvinnor, 
homosexuella och invandrare.

Under denna tid fick eleverna på 
polishögskolan lära sig att kåran-
dan inom polisen var något dåligt 
som skulle motarbetas.

Poliskårens kåranda 2018
Det vore förödande om vi poliser inte 
skulle känna yrkesstolthet över vårt 
viktiga samhällsarbete. 

Jag vill absolut hävda att poliskåren, 
liksom andra yrken, har en kultur inom 
sig, kåranda. I dagsläget ser jag pro-
blem när det gäller att vissa poliser 
nervärderar andra ”icke riktiga” poli-
ser samt skiljelinjen mellan polisope-
rativt arbete och vilket arbete andra 
anställda ska utföra med lönebild 
kopplad. Skyddsorganisationen var-
ningsflaggar om angrepp på ensamar-
betande poliser, ibland i uppdrag med 
civil polisanställd. Skyddet varnar även 
om brister i utbildningen av våra nya 
poliser. 

Ett drivande av kårandan och vår 
yrkesroll riskerar att skapa spänningar 
inom polisen. Det blir en extra påfrest-
ning, särskilt för de chefer som ansva-
rar för både poliser och andra polisan-
ställda. Då kommer det att handla om 
att ha bilden, bakgrunden och argu-
menten klara för sig.

Polisförbundet har nu vunnit insikt. En 
etikgrupp, med bl.a. Gunno Gunnmo, 
YB-Södermalm och Stefan Holgers-
son som mest kända namn, har dragit 
igång ett arbete bl.a. för att tydliggöra 
den etiska linjen var gränsen går mel-
lan den goda och den dåliga kårandan.
Det är bra att Polisförbundet tar 
hand om kårandan, annars tas den 
av självutnämnda krafter som lätt 
trampar fel.

Charles Westin hade följande formule-
ring i sin utredning.

”En kåranda som ger gemensam-
hetskänsla utan att detta sker på 
någon annans bekostnad utan sna-
rare relaterar till uppdraget är posi-
tivt och något som finns i alla yrkes-
kulturer”.

Lars Lehman

Lars Lehman
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Arbetstidspiloten lyfter
Så var det dags att starta försö-
ket med arbetstidspiloten som ska 
främja verksamheten och bidra till 
mer arbetsmiljöanpassade arbetsti-
der.  För Polisregion Stockholm är det 
Lokalpolisområde Gotland och Lokal-
polisområde Norrmalm, vårt minsta 
och största LOPO, som ska ingå. 
Denna kombination är rätt intressant 
att utvärdera då det mellan raderna 
framkommit att arbetsgivaren kan ha 
för avsikt att gå vidare med modellen 
och permanenta den.  Kommer pilot-
projektet och dess arbetstider verkli-
gen kunna appliceras på vilket lokal-
polisområde som helst?

Gotland var det lokalpolisområdet 
som valdes ut av regionledningen att ingå 
i projektet. Självklart har vi stora farhågor 
runt detta med anledning av sårbarhe-
ten och att inte personalen räcker för att 
bemanna listan. Dessa problem kvarstår, 
men vi vet att cheferna på Gotland arbe-
tar frenetiskt för att rekrytera nya poliser.  
Det är nog inte de som går på listan som 
kommer att få det största problemet, utan 
de som måste täcka luckorna som upp-
står. Vi hoppas att arbetsgivaren tar höjd 
för de regler som gäller i ASA/Polis, så 
att dessa poliser får en viss möjlighet att 
åtnjuta möjlighet till flex och ett eget infly-
tande över sina arbetstider. 

Norrmalm började under hösten 2017 
undersöka möjligheten om att återgå 
till fast lista och då efter de regler som 
finns i ASA/Polis. Man följde de direktiv 
som angavs i Bilaga I till ASA/Polis. En 
styrgrupp och en arbetsgrupp bildades 
som började titta på olika alternativ. Ut 
efter arbetets gång sneglades mer och 
mer på arbetstidspiloten för att kunna 
åtnjuta den dryga timmens arbetstidsför-
kortning som piloten gav. Ett antal listor 
togs fram som var verksamhetsanpas-
sade för Norrmalm. Allt med tanke på 
Citys krogproblematik, opinionsyttringar, 
rättegångsbevakningar och statsbesök. 
Tyvärr harmoniserade inte dessa med 
intentionerna i avtalet. I slutändan lan-
dade allt ändå i arbetstidspiloten. Om än 
med några undantag. 

Vi har självklart inget emot arbetstids-
förkortningen, vilken är bra. Vi tycker 
dessutom att det är bra ur ett verksam-
hetsperspektiv och arbetsmiljöperspektiv 
att det är fler som delar på jobben när 
det är som mest att göra. Det är tillvä-
gagångssättet som vi har vänt oss emot 
och dess straffmodell i avtalet som vi inte 
gillar. Dessutom anser vi att belastningen 
och verksamheten ser olika ut beroende 
på var någonstans du tjänstgör. 

Nu är vi där vi är och får göra det bästa av 
det uppkomna läget. Med anledning av 
detta tog vi från Förbundsregion Stock-
holm kontakt med ledningen i Polisre-
gion Stockholm för att se på vilket sätt 
vi kunde stödja Gotland och Norrmalm.  

Vi nämnde ett par områden som vi ansåg 
skulle främja försöket med arbetstidspi-
loten. Arbetsgivaren tyckte intentionerna 
var goda. De bad oss att på enklaste sätt 
skriva ner förslaget för att få ett under-
lag. Följande tre områden identifierade 
vi som relevanta för att stödja medarbe-
tarna vid övergången till fast lista:  

• Teambuilding som syftar till att sam-
mansvetsa de nybildade konstellatio-
nerna, vilket medför att arbetet med 
gruppdynamiken påbörjas och samtidigt 
höjer motivationen hos medarbetaren.

• Läkar- och hälsoundersökning för 
att upptäcka tidiga tecken på ohälsa i 
arbetsmiljön och kontroller att medar-
betaren har rätt förutsättningar så väl 
fysiskt som psykiskt vid övergången till 
fast lista. Detta kan även leda till att mini-
mera olycksfall vid riskfyllda arbetsupp-
gifter och vid arbete under mörk tid. En 
uppföljning bör ske efter ca ett år.

• Utbildning i kost och näringsfy-
siologi. Detta för att medvetandegöra 
skiftesarbetaren om hur kroppen och 
ämnesomsättningen fungerar nattetid, 
samt få kunskap i hur man bör sköta sin 
kost vid skiftestjänstgöring.

Polisens värdegrund 
-en fantastisk historia

Vår arbetsgivare hörsammade detta 
och la dessutom till ett eftersatt område, 
yrkeshandledning, som legat nere ett 
tag. Ett initiativ som vi tycker är mycket 
bra. Vi anser att arbetsgivaren i Polisre-
gion Stockholm har handlat mycket före-
dömligt.

En önskan är att dessa åtgärder även 
kan användas vid utvärderingen av 
arbetstidspiloten som ska genomföras 
av Umeå universitet. Tyvärr är det fortfa-
rande dolt i dunkel vad utredningen ska 
leda till.

Slutligen hoppas vi att passagerarna 
bakom piloten får en lugn och trevlig 
resa, så det inte slutar med en krasch-
landning.

Kjell Ahlin 
Förbundsregion Stockholm

Kjell Ahlin, foto Roger Schederin

Det var en gång en polismyndighet, 
fast det är inte riktigt sant. Det var 
egentligen flera myndigheter, fast liksom 
under samma skyddande vingar. Varje 
län hade sin egen polismyndighet och 
över dem vakade likt en överbeskyd-
dande drakhona en rikspolisstyrelse.

Men urtidsdjuret kunde bara bestämma 
vissa saker, knappt det ibland. Myndig-
heterna i bestens skugga var svårkon-
trollerade och spretiga. Något måste 
naturligvis göras vilket så småningom 
ledde till omorganisationen av polisen 
2015 till en myndighet. Vilket kanske 
inte låter så dramatiskt, men fick långt-
gående konsekvenser.

Den svenska statsapparaten uppfann 
runt millennieskiftet ordet värde-
grund. Idén var antagligen lånad från 
något lyckat företag, men byråkrati-
serades i sann svensk förvaltnings-
anda och skulle sedan implemente-
ras lite överallt. Det intressanta med 
just ordet värdegrund är att det har 
så olika innebörd för oss alla. Men 
polisen var ju statlig och nu skulle vi 
ha en gemensam grund att stå på. 

De gamla dogmerna behövde moderni-
seras. Vi behövde inte bara förnya våra 
medborgerliga löften, de måste omfor-
muleras och implementeras mangrant 
i organisationen. Det gamla mantrat 
hjälpa, skydda och ställa till rätta var 
sorgligt ålderdomligt. 

I en modern myndighet måste det 
finnas en värdegrund att ställa sig 
bakom och känna en stolthet inför. 

Ja just det….. modern var det. Attans. 
Här gick det inte att bara bestämma en 
värdegrund åt myndighetens lakejer. 
Den måste vara förankrad också. Så 
mycket bättre i den gamla tiden då det 
bara gick att peka med hela handen 
och bestämma. Nu var man tvungen att 
låtsas som om det kom från medarbe-
tarna. Suck. Skulle vara perfekt att vara 
chef bara man slapp personalen.

2008 gavs alla medarbetare tillfälle att 
med hjälp av handledare och brädspel 
hitta en gemensam värdegrund. Alla 
skulle vara med hur fånigt och menings-
löst man än tyckte att det var. Nåja, 
arbetsgivaren äger vår arbetstid. Bara 
att rätta in sig.

Med pompa och ståt presenterades 
produkten 2009. Engagerad, tillgäng-
lig och effektiv. Det var vad alla vi 
medarbetare kommit fram till. Äntli-
gen ett mantra som skulle genomsyra 
hela vår verksamhet. Polisen hade 
äntligen blivit modern och homogen, 
trots att vi ännu inte visste vad som 
låg och lurade några år framåt.

Nu för tiden hör man inte ordet vär-
degrund så ofta. Varför inte det då? 
Kanske för att värdegrunden var till för 
personalen att rätta sig efter och inte 
något som myndigheten i sig själv skulle 
följa. För inte känns det som om vi idag 
ges möjligheterna att följa vår egen vär-
degrund?

Engagerad. Ja, vad har hänt med våra 
engagerade närpoliser och vårt så vik-
tiga brottsförebyggande arbete. Efter 
närpolisreformen för 20 år sedan så 
trodde chefer på allvar att brottslighe-
ten skulle kunna förebyggas så till den 
milda grad att behovet av utrycknings-
poliser skulle vara försumbart. Idag har 
många drivna och engagerade poliser 
helt enkelt slutat i myndigheten, oftast 
på grund av dåliga arbetstider och låg 
lön. På vilket sätt har omorganisatio-
nen gett oss förutsättningar att vara 
just engagerade på jobbet? Att vara just 
engagerad kostar nämligen på och det 
behövs ordentligt med bränsle för att 
hålla liv i den lågan. 

Tillgängligheten skulle ju förbättras. Vi 
skulle ju komma närmare medborgarna. 
Hur gick det?  Ja, som medarbetare är 
man sannerligen tillgänglig. Tack vare 
övertid så håller vi skutan flytande. 
Fast det var väl egentligen inte det som 
menades i vår gamla värdegrund. Hur 
står det till med tillgängligheten till våra 
medborgare? Lyfter man luren hamnar 
man i timslånga telefonköer. Hittar man 
mot förmodan en polisstation under icke 
kontorstid så är den sannorlikt obeman-
nad och ringer man på klockan hamnar 
man i bästa fall hos en centraliserad 
ledningscentral. Vi kommer fortfarande 
i de mest akuta situationerna, men det 
kan ta tid. Den blåa linjen är som bekant 
väldigt tunn.

Effektiv då? Visserligen får färre göra 
mer, men det är inte samma sak. Det 
är ju vanskligt att mäta polisverksamhet 
och gudskelov därmed också svårt att 
sätta en siffra på vår effektivitet. Svårig-
heten att rekrytera nya poliser och att 
sedan behålla dem samtidigt som den 
brottsförebyggande verksamheten bort-
prioriterats ska väl inte tas som garant 
för att vi är supereffektiva.

Finns här någon lärdom att dra? Tja, 
förmodligen men nu jobbar vi ju inte så 
i polismyndigheten. Vi kallar ju oss en 
lärande organisation, men det stämmer 
ju inte riktigt eller hur. Det enda vettiga 
är väl att återanvända det gamla mantrat 
hjälpa, skydda och ställa till rätta. 

En sån polis vill jag vara.

Patrik Gustafsson

Patrik Gustafsson
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Polisförbundets högsta beslutande 
organ, Kongressen samlades i Örebro 
mellan den 25 augusti koch den 27 
augusti. Det var ett hundratal ombud 
från hela Sverige som skulle bestämma 
hur Polisförbundets styrelse (motsva-
rande Sveriges regering) skulle se ut 
och genom att bevilja motoner även 
bestämma vad styrelsen ska ha för 
uppdrag. 

Som brukligt var det högtidstal och bankett 
under främst första dagen, därefter dag 
två valdes styrelsen och motionsbehand-
ling i ”tematorg” (som motsvarar riksda-
gens utskott), och dag tre fattades beslut 
i alla de 123 motionerna som lämnats in 
från medlemmar eller förbundsregioner.

Det var ett digert arbete både för 
ombudsmän, förtroendevalda nationellt, 
och alla ombud och åhörare. Ändå hanns 
det med en bankettkväll och ett par lättare 
måltider under Kongressen.

Lena Nitz inledde kongressen genom att 
presentera gästerna, bland andra Riks-
polischef Anders Thornberg, säpochefen 
Klas Friberg och ordförande i andra nord-
iska Polisförbund. 

Lena har skrivit några rader till vår tidning:

Att bli vald till ordförande för Polisför-
bundet… Det är en känsla som jag tror 
att det aldrig går att vänja sig vid. På 
kongressen i Örebro i slutet av sep-
tember fick jag för tredje gången förtro-
endet att representera Polisförbundet 
som dess förbundsordförande.  

Anspänningen inför den punkten på kon-
gressens dagordning var lika stor som 
den var i Göteborg 2010 då jag stolt och 
hedrad första gången tackade för förtroen-
det. Blandningen av glädje och ödmjukhet 
densamma, liksom tyngden av det ansvar 
uppdraget för med sig. Men det finns en 
sak som har förändrats: jag har skaffat mig 
tålamod!

I mitt tacktal för åtta år sedan pratade jag 
om att jag gillar att ha motvind och trivs 
när det är uppförsbacke. Vad jag inte hade 
någon aning om då var att motvinden 
skulle blåsa i så många år, och att uppförs-
backen var så lång. Hade jag vetat då hur 
lång tid det tar att få till viktiga förändringar 
och förbättringar hade jag skaffat mig det 
där tålamodet långt tidigare. Det hade 
besparat mig en hel del frustrationsutbrott 
bakom stängda dörrar. 

Det som hände med all den där motvin-
den och i den där jäkla uppförsbacken 
som aldrig tycktes ta slut var att jag till slut 
insåg att min otålighet och frustration inte 
fick det att gå fortare. Känslorna gjorde det 
inte heller lättare att agera smart, starkt 
och stabilt. Jag insåg att jag var tvungen 
att bli en mer tålmodig människa för att 
orka hålla i, hålla ut och hålla fast. 

Att tålamodet – envisheten – är en 
styrka mer värdefull än något annat.  
Sedan kan jag väl erkänna att jag fort-
farande får mina utbrott ibland, men 
jag tycker att jag blivit bättre på att 
omvandla dem till en konstruktiv kraft 
som leder framåt. 

Vad har då hänt under de åtta år som gått? 
2010 var en av de största frågorna det 
hårt kritiserade arbetstidsavtalet och ett 
av målen för den nya styrelsen var att få 
till förändringar i det – vilket vi också fick. 
Andra stora frågor då – liksom nu – var 
uppvärderingen av polisyrket och lönerna. 
Lönearbetet pågår som ni vet fortfarande. 
Trots flera framsteg de senaste åren ligger 
medellönen för poliser fortfarande under 
den statliga medellönen… Jag stannar 
upp lite här och tänker på det där tålamo-
det som jag nyss framhöll som så viktigt 
för när jag tänker på lönefrågan dyker ofta 
de där känslorna av otålighet och frustra-
tion upp. Ingenting i lönefrågan har gått 
på räls. Vi har kämpat för varje millimeter 
och det tog oss så många år att få vår pro-
blembild och vår lösning både accepterad 
och antagen av politikerna och arbetsgiva-
ren. Nu har alla lovat oss fler poliser och 
högre löner och frågorna låg till och med 
i toppen på den politiska agendan under 
valrörelsen. Men vi har inga pengar i 
handen än. 

Därför måste vi hålla i, hålla ut och hålla 
fast. Tillsammans ska vi påminna politi-
kerna om vad de lovat, om och om igen. 

Det ska vara riktigt svårt att med hedern i 
behåll backa ur något man har lovat polis-
kåren – och inte bara oss utan också det 
man lovat allmänheten: tusentals fler poli-
ser. Lönefrågan är en samhällsfråga. Den 
berör alla.

Ska jag lyfta fler saker som hänt under mina 
år som ordförande så måste jag självklart 
nämna omorganisationen. Hur den genom-
fördes har vi kritiserat så många gånger att 
jag knappast behöver ta om det igen. Jag 
tycker också att vi tillsammans – förbundet 
centralt, förtroendevalda ute i landet och 
medlemmar – varit bra på att visa konse-
kvenserna av bristerna i genomförandet och 
den polisbrist som blev tydlig för allmänheten 
när missnöjda kollegor 2015 började lämna 
polisyrket i en omfattning vi inte sett tidigare. 

Den Blåljusutredning som en gång drevs 
fram av Polisförbundet har hunnit presentera 
förslag på hårdare straff för brott mot blåljus-
personal – en fråga förbundet drivit i många 
år. Fullt ut nöjda med förslagen är vi inte men 
vi har blivit utlovade en fortsättning när det 
gäller kränkningsersättning. Den frågan ger 
vi aldrig upp. 

Vi håller i, håller ut och håller fast. Vi ska-
kar av oss otåligheten, plockar fram tåla-
modet och jobbar vidare.

Ytterligare en sak som är värd att nämna är 
att Polisförbundets enträgna arbete för att få 
en rikspolischef med polisbakgrund till slut 
gav resultat. Vi har ett kongressbeslut på att 
poliser ska ledas av poliser. 
Nu har vi fått som vi ville.  

Så vart står vi då i dag efter dessa 
otroligt intensiva år? Jag tycker att det 
känns som att det lossnat lite och att mot-
vinden har mojnat. Jag tycker också att 
vågorna lagt sig inom förbundet efter att 
de gick höga vid årets början. Känslan 
jag fick under kongressen i Örebro var 
att stämningen i mötet mellan ombud från 
de olika förbundsregionerna var mycket 
god. Man möttes med sin bredd av erfa-
renheter, kunskaper och åsikter, förtroen-
devalda som representerar medlemmar 
som har oerhört olika förutsättningar, och 
man hittade konstruktiva vägar framåt för 
medlemskollektivets bästa. Det var intres-
santa, intensiva och allvarliga diskussio-
ner.  Det var skratt, gemenskap och en 
öppenhet inför andras erfarenheter och 
inför olika medlemmars skiftande behov. 

Allt det där tror jag är oerhört viktigt för 
att vi ska fortsätta att röra oss framåt de 
kommande fyra åren, för att vi ska kunna 
räkna hem framgångar. Vi blir som smar-
tast när vi utbyter erfarenheter, kunskaper 
och uppfattningar. Vi blir som starkast när 
vi med gemensamma krafter försöker hitta 
de lösningar som gynnar flest. I sakfrågor 
kommer det alltid att finnas oenigheter. 
Det är hur vi hanterar oenigheterna som 
gör hela skillnaden.

Det finns en massa frågor där vi inte är 
framme än, frågor vi måste fortsätta att 
kämpa för. Vårt tålamod kommer även att 
prövas i och med den efterlängtade påfyll-
ningen av betydligt fler nyutexaminerade 
kollegor. Det kommer att bli en stor utma-
ning men med kraften från våra kollegor 
och med stödet från förtroendevalda så 
klarar vi det. Det viktiga är att vi jobbar till-
sammans för att lösa uppgiften. Att bara 
peka på problemen hjälper ingen. Det är 
vi som ska komma med förslag på bra lös-
ningar – innan någon annan kommer med 
förslag på dåliga. Jag tänker att det är så 
med mycket och att jag som förbundsord-
förande har ett ansvar för att driva på så 
att vi i förbundet ligger i framkant, att det 
är vi som kommer med förslagen som kan 
lösa problemen. Vi kan inte låta politiker 
utan tillräcklig förståelse för och insikt i 
polisarbete driva igenom förslag som sak-
nar verklighetsförankring. 

Tillsammans ska poliskåren och Polis-
förbundet fortsätta att vara den dri-
vande kraften för en poliskår i fram-
kant. Tillsammans fortsätter vi att argu-
mentera för och jobba för högre löner, 
fler poliser och bättre villkor. Vi ska 
göra polisyrket till det drömjobb det 
kan vara när förutsättningarna är de 
rätta. Vägen dit kan kännas lång, men 
vi håller i, håller ut och håller fast. Vårt 
tålamod och vår kraft må tryta ibland 
men vi reser oss alltid och vi kommer 
alltid igen. 

Lena Nitz

Klas Friberg, chef för SÄPO sedan ett 
halvår, berättade att han hann jobba 
27 år inom polismyndigheten innan 
han blev säpochef. Han är fortfarande 
stolt att jobba under polislagen, och 
att främja rättvisa och trygghet. SÄPO 
fungerar bra, enligt Klas, även om det 
finns utmaningar. 

Likheter finns mellan myndigheterna, även 
på det sättet, att det behövs en bra sam-
verkan mellan myndigheten och de fack-
liga organisationerna. En bra dialog gyn-
nar verksamheten. 

Det har gjorts ett fantastiskt jobb inför 
valet, av SÄPO och polisen. Vi har sam-
verkat mellan våra myndigheter, men även 
med andra myndigheter, och det har redu-
cerat hot och risker. 

Vi har ett nytt normalläge i Sverige, med 
ett ökat säkerhetshot. Till det kommer en 
aggressiv underrättelseverksamhet mot 
Sverige. Det är en ökad utmaning att 
hantera detta, det lär fortsätta under över-
skådlig tid. Ovanpå det finns USA som kan 
riskera stabiliserande överenskommelser, 
och vi har Ryssland  och Brexit, som kan 
ge nya problem. Detta ställer ökade krav 
på vår totalförsvarsförmåga. 

SÄPO får nu mer resurser, men det 
handlar även därför att leverera. Kvali-
tet och effektivitet måste upprätthållas. 
Det handlar bland annat om bättre data-
lagring, dataläsning och avlyssning. 

Kompetensförsörjningen är för SÄPO 
som för polisen avgörande för framti-
den. 

Till det kommer den tekniska utvecklingen 
där myndigheten måste ligga på framkant. 
Arbetsmiljö, att ha roligt på jobbet gör att 
medarbetarna gör ett ännu bättre jobb. 

Tillitsreformen, syftar till att detaljstyra 
mindre och ge självständigare medarbe-
tare ökar kvalitet och effektivitet. Sam-
verkan med polismyndigheten, bygger på 
att Klas kan mer om polismyndigheten än 
Anders Thornberg och Anders kan mer om 
SÄPO än Klas kan. Det borgar för ett bra 
samarbete.

Klas påpekar att löftet om fler poliser 
är givet, polisyrket ska uppvärderas, 
lagarna ska förbättras, allt trots det 
osäkra parlamentariska läget. 

Det talas ofta om prioriteringar, och Klas 
förklarade sina med: Hälsan, arbetsmiljön, 
arbetet. 

I den ordningen!

Kongressen lade fast framtiden för Polisförbundet

Polisförbundets ordförande, Lena Nitz, bild Andreas Hylthén
Säkerhetspolisens chef Klas Friberg, bild Andreas Hylthén
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Etikgruppen presenterade sig och 
sitt arbete för Kongressen: 

Anna Ramsten och Katharina von 
Sydow fick presentera sig. Katharina 
och Anna beskrev vilka bra diskussioner 
som gruppen haft. Stefan Holgersson 
beskrev hur man kan se på vad som är 
en profession. Vad är unikt för yrket 
polis? Yrket innehåller ju många olika 
arbetsuppgifter allt från drönarförare till 
utredare eller utbildare... Viktor Adolphs-
son, YB Södermalm, betonade vikten av 
att få till en kärnfull sentens som fångar 
upp kraven och förväntningarna på alla 
poliser. Det borde vara som code of 
conduct, som finns i England. 

Gunno Gunnmo förde gruppens talan 
och konstaterade att man är polis till 
döden skiljer en åt. -Polis, före detta 
polis, pensionerad polis, men likväl 
polis. (applåder)

Det har förekommit politiska förslag 
från vissa håll om alternativ till polisen. 
Militär i förorten: Ska unga beväringar 
med automatvapen patrullera för-
orten och besvara automateld med 
automatvapen i förorten? Nej, det är 
polisens uppgift! Och när det gäller 
beredskapspolisen: Vi har inte behov 
av ett lågutbildat, tungt beväpnat 
gendarmeri i det här landet...

Likadant är det i tunnelbanan, som 
lämnats över till ordningsvakter med 
tveksam utbildning. Det borde vara 
en polisuppgift. Nu riskeras unifor-
merad personal att solkas av miss-
lyckade ingripanden. 

Polisförbundet är ett yrkesförbund, 
för poliskåren. (applåder) Vi måste 
markera vad det betyder att vara polis, 
att polisernas förtroende är beroende av 
polisernas åtgärder. Idag finns en ten-
dens att dela ut polisiära befogenheter 
till icke poliser. Vi har ett gemensamt 
ansvar, och kåren är en förutsättning för 
en god yrkesetik. Det kräver att polisyr-
ket definieras. Vad krävs av en polis? 
En polis ska ha goda egenskaper – 
men vad ska de användas till? Poliser 
behöver en god grund att stå på, som 
ger verktyg för att fullfölja uppdraget och 
vinna allmänhetens förtroende. 

Polislegitimation: De disciplinära åtgär-
derna som står till buds vid felbetéen-
den, kunde kompletteras med en tids-
begränsad avstängning från polisbefo-
genheterna, indragen polislegitimation 
i stället för fråntagen försörjning. Och 
hur ska vi kunna få erfarna poliser att 
stanna kvar och lära upp nya generatio-
ner poliser?

Är polisens disciplinära system lärande? 
Eller straffande? Vi borde ha ett system 
som gör poliserna bättre snarare än att 
hänga ut en syndabock... Bland annat 
detta syftar ett nytt yrkesetiskt program 
till. Det programmet måste överleva 
över tid, vilket kräver att polisförbundet 
håller det levande. Det får inte vattnas 
ur av att arbetsgivaren anpassar det till 
egna regelverk. 

I många andra länder får nya poliser 
svära en polised, där grunden för ett gott 
polisarbete kan formuleras. En sådan 
ed borde kunna koppas till skyldigheten 
att använda våld, reglerna i grundlagen, 
skjutkungörelsen och allvaret i det för-
troendeuppdrag som samhället ger till 
sina poliser. 

Incidentrapportering i ett system som 
syftar till att höja kvaliteten i stället för 
att söka fel hos enskilda poliser. 

***

Nordiska Polisförbundets ordförande 
Jonne Rinne som även är ordförande för 
finska Polisförbundet berättade (på eng-
elska) att han är glad över att få hålla 
sitt tal på svenska. Polissamarbetet i 
norden är extra viktig i tider som dessa 
när många problem blir gränsöverskri-
dande. Ny teknik är inte den enda lös-
ningen, det är personalen som garante-
rar framgång. Kompetent och motiverad 
personal som mår bra. 

Hur ska vi väcka ungdomars intresse för 
polisyrket för att trygga framtida rekry-
tering? Och stoppa avhoppen från poli-
sen? Eller fd få poliser att återvända? 

Det handlar om löner, arbetsmiljö, 
resurser och polisers säkerhet. Det 
är politikernas ansvar men de har 
inte lyckats hittills. Vi har ett bra 
polissamarbete mellan de nordiska 
ländernas polisförbund. Tillsammans 
företräder vi mer än 50 000 poliser, 
konstaterade han.. 

Jonne avslutade med en önskan att 
kongressen skulle fatta bra beslut både 
i valfrågor och när det gäller andra polis-
frågor. (bild Andreas Hylthén)

Anders Thornberg betonade att 
polisledningen och polisfacket har 
ett gemensamt intresse av att få 
verksamheten att fungera bättre. De 
polisanställda har en stor kraft, som 
ägnas åt att ge ett tryggare och säk-
rare samhälle. Omorganisationen är 
nu slutförd i det stora hela. Det polis-
arbete som utförs, gör Anders stolt. 
Men det är uppenbart, att polisen inte 
räcker till för allt just nu. Det får kon-
sekvenser på många håll, att utreda 
brott, att jobba förebyggande, att 
räcka till för allmänheten.
 
Vi redovisar sanningen, när det gäller 
resurserna och det har lett till löften om 
långsiktiga satsningar på polisen. Det 
krävs uthållighet och långsiktighet. Får 
polisen växa som planerat till 2024, kom-
mer förstärkningarna att göra skillnad. 
Vi har hittills satsat på många områden, 
som terror, gränsöverskridande brott, 
brott mot kvinnor, organiserade brott. 

Resursbristen kommer dock att mär-
kas en tid till. Vi klarade sommaren 
och valrörelsen bättre än Anders 
fruktat. Vi gör det bästa vi kan med 
de resurser vi har. Men vi måste prio-
ritera, och det smärtar i polishjärtat. 
Vi är beroende av kompetensförsörj-
ningen. Vi måste få fler att vilja bli 
poliser. Vi måste få mer kapacitet på 
PHS, och vid rekryteringen. 

Dessutom borde en del andra myn-
digheter eller organ ta över transpor-
ter, fler förvarsplatser, djur, psyksjuka, 
berusade. Det har funnits planer och 
lösningar, men i verkligheten har inte 
allt fungerat fullt ut. Men planeringen 
var lyckad...

Vi behöver även bättre samverkan 
med andra i det brottsförebyggande 
arbetet. Det gäller i rättskedjan, och 
med sociala myndigheter om ungdo-
mar, Informationsteknik, i arbetet mot 
våldsbejakande extremism, med ban-
ker osv. Alla måste ta sitt ansvar. Men 
det handlar även om lagstiftningens 
utveckling, om allt från kameraöver-
vakning till straffrabatter och återfall 
i brott. 

Polisen ska fortsätta att leda och 
utveckla det brottsförebyggande 
arbetet, nu finns även strategi fram 
till 2024, som ger en fast grund att stå 
på med grund i professionens erfa-
renheter. ”Din polis gör hela Sve-
rige tryggt och säkert.” Det är en 
kompassriktning för svensk polis. Nu 
ska det till planering ute i verksamhe-
ten som ska bygga aktivitetsplaner 
underifrån.

Arbetsmiljön och medarbetarskyddet 
är problem som måste tas på största 
allvar, vilket Polismyndighetens enkät 
visar. Den ger en god grund för effek-
tiva åtgärder för att skydda poliser 
mot våld, hot eller påtryckningar. 

Vi ska vända på alla stenar för att 
uppnå det. Vi ska anpassa oss till 
den högre hotbilden.

Nu kommer bättre förstärkningsvapen, 
bättre skyddsvästar.

Lönebildningen behöver förstärkas, 
vi ska göra vårt yttersta för att ge så 
god löneutveckling som systemen 
medger.  Anders vill ha ett samver-
kansavtal, det kan delegera ansvaret 
för förändringar ut i organisationen. 
Det kan även ta tillvara medarbetarnas 
erfarenheter och kunskaper för att föra 
utvecklingen framåt. Målet är att kunna 
presentera ett samverkansavtal senast 
i februari 2019.

Anders vill ge alla polisanställda de 
allra bästa förutsättningarna för att 
göra ett ännu bättre jobb, framöver. 
Regering och riksdag måste göra sitt, 
sedan ska vi inom polisen göra vårt.

Det ska vara goda relationer mellan 
polismyndigheten och polisfacket, men 
det kommer att krävas ett givande och 
tagande. Vi måste åstadkomma en 
bättre verksamhet och ett bättre verk-
samhetsresultat. Fler brottslingar ska 
lagföras och fler brottsoffer ska få upp-
rättelse.

Vi har ett av de finaste uppdragen 
man kan ha, att göra Sverige tryggt 
och säkert. Det ska vi göra med 
stolthet, tillsammans.

Auktoriteter på tjänstesidan och från fackligt håll

Rikspolischef Anders Thornberg, bild Andreas Hylthén Gunno Gunnmo, ordförande i Etikgruppen
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Valberedningens ordförande, Sofia Ask, berättade om 
det fleråriga arbete som ligger bakom det enhälliga för-
slaget som beredningen förelade kongressen. Därefter 
fick Kongressen välja ny styrelse i Polisförbundet, med 
början i presidiet. 

(Precis som politikerna när detta skrivs försöker välja en 
statsminister och godkänna en ny regering)

Valberedningens förslag till ordförande var den som haft 
posten de senaste åtta åren, Lena Nitz. Dessutom skulle 
två vice ordförande väljas, och där föreslogs som förste 
vice ordförande Tomas Stjernfeldt och andre vice andre 
ordförande  Anna Nellberg Dennis.

Alla tre blev valda enhälligt, utan att några motförslag 
nominerades. Valet av Lena som ordförande följdes av 
en rejäl applåd, och hon tog ordet och tackade för för-
troendet.

Därefter var det dags för val av ledamöterna i övriga styrel-
sen. Valberedningen hade föreslagit 

Stefan Eklund, Stockholm (omval)
Anna Ramsten, Mitt (nyval)
Mats Lundberg, Väst (omval)
Christian Bjerne, Öst (nyval)
Mikael Sjöstedt, Rikspolisen (omval)
Sophia Willander, Syd (nyval)
Mats Hjelmgren, Nationella avdelningar (nyval)
Patrik Danielsson, Bergslagen (nyval)

(bild på förstasidan av tidningen)

Dock blev det tilläggsnomineringar, tre personer blev före-
slagna, nämligen Martin Ulvenhag, region Öst, Emma 
Cronberg, region Stockholm. och Johan Claesson,  region 
Nord.

Emma gick upp och höll ett kort och berörande tal, där 
hon förklarade att att hon brinner för arbetsmiljöfrågor, 
men att eld behöver syre och värme.

Hon bad Förbundet att respektera skyddsombudens roll. 
-Ge syre och värme för att vi ska kunna brinna gemensamt. 

Därefter tackade hon nej till nomineringen.

Så blev det sluten omröstning, som valde ledamöter enligt 
valberedningens förslag.

Det valdes även revisorer och ny valberedning (med samma 
sammankallande), vilket är vanligt när valberedningen gått 
grundligt tillväga och fått gehör för sitt arbete.

Det var inte bara fackliga företrädare och revisorer som 
skulle väljas, dessutom fanns 113 olika motioner att ta 
ställning till ofta med flera attsatser.

En sådan motion som ledde till livlig debatt, var motion nr 
58, från Förbundsområde Nord i region Stockholm, som 
krävde en mer enhetlig polisutbildning anpassad till polisyr-
kets höga krav på allt från mod till kunskap. 

I att-satserna ville motionen 

1. att Polisförbundet i samverkan med Polismyndighe-
ten skulle ta fram en komplett rekryteringsprofil för en 
polis i motionens anda.

2. att Polisförbundet i samverkan med Polismydighe-
ten skulle ta fram en enhetlig rekrytering som i sörsta 
möjliga mån säkerställer att de antagna lever upp till de 
krav som kommer att ställas under skoltiden.

3. att Polisförbundet skall verka för att i samverkan med 
Polisförbundet ta fram ett specificerat utbildningsinne-
håll som blir enhetligt för samtliga utbildningsplatser 
och tar hänsyn till innehållet i motionen.

4. att Polisförbundet under arbetet med detta skall 
sträva efter att uppnå ett utbildningsinnehåll som leve-
rerar en komplett polis för att i framtiden frångå (på 
regionerna) att grundutbilda poliser i faktiska behov 
som finns för samtliga poliser i yttre tjänst. Utbildning 
i MP5 och utryckningsförarkurs bör därför bli en del i 
grundutbildningen (på PHS).

5. att Polisförbundet skall verka för att poliser återigen 
skall bli en del av rekryteringsprocessen.

Förbundsstyrelsen ville besvara den första attsatsen, bifalla 
den andra, avslå den tredje, besvara den fjärde och bifalla 
den femte attsatsen. 

Redan på tematorget uppstod en debatt, där det beskrevs 
hur olika de olika polishögskolorna vi har idag utbildar aspi-
ranterna. Det märks tydligast på kompetensen i bilkörning, 
vapenhantering, konflikthantering och självskydd, men kan 
finnas även på andra områden. 

Kraven på poliser är och ska vara höga, då duger det inte 
att det finns stora luckor i kompetensen på vissa håll, det 
duger heller inte att öva bilkörning i polisbil i Stockholmstra-
fiken, poliser ska vara ett föredöme även i trafiken!

Ett argument från Förbundsstyrelsen och talare mot motio-
nen, var att specifikationer och krav enligt motionen inte 
skulle vara förenligt med akademiseringen av polisutbild-
ningen. 

I valet och kvalet fanns valfrågorna

Motargumentet var att vi inte har fått någon akademisering 
ännu, men att problemen är högst reella, och riskerar att 
förvärras för varje nytt lärosäte som öppnar upp nya polis-
utbildningar om inget görs.

Både under tematorget och senare i Kongressens Plenum, 
talade Johanna Spjut för att hela motionen borde bifallas. 
Det blev även tematorgets förslag, efter omröstning.

I stora kongresshallen, lades nya motförslag mot motio-
nen enligt styrelsens förslag, vilket fick Johanna att ställa 
sig i talarstolen och gå igenom hur verkligheten ser ut för 
de instruktörer och handledare som ser bristerna som en 
ojämn utbildning leder till. Det har bland annat lett till att 
en del polisaspiranter inte kunnat godkännas som planerat.

Som ofta i fackliga sammanhang fungerar sakargu-
ment, engagemang och retorik. Så visst fick Johanna 
rätt och motionen bifölls under Kongressens appåder.

All text från Kongressen skriven av Tommy Hansson, ned-
tecknad efter bästa förstånd. Ev fel är mina egna.
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Polismyndigheten, Polisförbundet och arbetsmiljön
Trots ett drivet ordförandeskap i NSK 
(genom stf RPC) i syfte att göra skillnad 
för medarbetarna, efterföljs inte besluten 
av motsvarande aktiviteter. Skillnaden 
blir marginell. 

Genomförda riskbedömningars hand-
lingsplaner ska följas upp systematiskt. 
Vi är inte där än. Kunskapen i arbets-
skade- och tillbudssystemet LISA om de 
arbetsmiljöbrister som föreligger måste 
omhändertas och investeras i verksam-
heten genom förbättrade arbetsmiljöåt-
gärder i en helt annan omfattning än vad 
som görs idag. Hela processen med ned-
bruten arbetsmiljöstrategi till arbetsmiljö-
mål måste integreras i VEK-processen 
genom att de årliga målen integreras i 
Polismyndighetens verksamhetsplan, 
budgetsätts och följs upp. Dessa är 
några exempel på systematiskt arbets-
miljöarbete som vi har drivit och lyft till 
arbetsgivaren, HR nationellt. Vi får ett ja, 
men vi får ingen eller ringa verkstad.  

Arbetsmiljöarbetet är en investering som 
först kostar och senare ger utdelning till 
välmående och förbättrade verksam-
hetsresultat. Arbetsgivaren behöver se 
dessa kopplingar. 

Interna förutsättningar för uppdraget
Det nationella huvudskyddsombudet 
samordnar regioners och nationella 
avdelningars huvudskyddsombud. Vi är 
geografiskt spridda, vi behöver samtidigt 
varandra genom lagspelet för genom-
slag i hela myndigheten i våra viktiga 
arbetsmiljöfrågor. Det nationella huvud-
skyddsombudet möter arbetsgivaren 
tillsammans med facken i den natio-
nella skyddskommittén. NHSO deltar i 
nationella MBL-forumet på grund av att 
arbetsgivaren ännu inte hanterar arbets-
miljön systematiskt inför förändringar i 
verksamheten och nya beslut. NHSO 
deltar även i det nationella partsarbetet 
för framtagande av samverkansavtal för 
myndighet. 

Vi är ingen part här, men måste bevaka 
att arbetsmiljön efterlevs oaktat sam-
arbetsform mellan arbetsgivare och de 
fackliga organisationerna. Det natio-
nella huvudskyddsombudet har avstäm-
ningar med arbetsgivarens företrädare 
på myndighetsnivå. NHSO sitter även i 
Förbundsstyrelsen och engagerar sig 
och deltar i styrelsebesluten gällande 
fackliga intressefrågor såsom lön, avtal, 
yrkespolitik etc. 

Under mitt HSO-skap tog jag hjälp av 
37 huvudskyddsombud i en mängd 
olika nationella partsarbeten såsom 
framtagande och revidering av olika 
riktlinjer arbetsmiljö, Polisbil 2018, 
bullerarbetet, skjutbaneproblemati-
ken, lokalförsörjningen, upphandling 
skyddsvästar, yttre operativ ledning, 
nordiskt polissamarbete, elpistol, 
ensamarbete med mycket mera.

Alla dessa bollar kräver stöd av sitt fack-
förbund.

Polisförbundet och dess skyddsorga-
nisation
Polisförbundets skyddsorganisation 
arbetar offensivt, samverkande och lös-
ningsfokuserat med arbetsgivaren. Den 
större delen av vårt partsgemensamma 
arbete på övergripande nivåer är av 
förebyggande karaktär, och resultaten 
blir mer svårgreppbara än ett utfall i 
RALS:en. Här sker tyngden i vårt arbete. 
Begäran om ingripande enligt AML kap 6 
§ 6a och skyddsstopp enligt AML 6:7 lig-
ger i ytterkanten av arbetet. I ytterkanten 
hittar ni krav på inrättandet av skydds-
kommittéer på nationell och regions/
avdelningsnivå, skyddsvästar, buller-
problematiken, resursbristen, annan 
anställds utökade befogenheter och 
bortselektering av arbetsmiljön, ensam-
arbete och våld och hot.  

Den samverkande arbetsmetoden, vil-
ket är krav enligt AML, gör att vi är med 
tidigt i förändringsprocesser, ser vart 
myndigheten är på väg i större frågor, 
och samverkar och påverkar för bästa 
resultat. Vi skyddsombud pratar med 
arbetsgivaren. Polisförbundet, hänvisad 
till MBL, kommer ofta in senare i föränd-
ringsprocesserna, påverkansmöjligheten 
krymper, det blir lätt att hamna i ett prat 
om arbetsgivaren istället för med, vilket 
inte ger resultat. Den beslutande makten 
är arbetsgivarens privilegium. Polisför-
bundet ser sin skyddsorganisation ropa 
att tåget går i frågan, vi måste vara med 
och påverka nu! Förbundet svarar, vi har 
minsann inte blivit kallade av arbetsgiva-
ren, vi väntar och analyserar, och ni rör 
er inte, för då har vi har inte koll på vad ni 
gör. Skyddsorganisationen har ofta valt 
att ta tåget ändå för er skull. Den interna 
”dynamiken” har skapat gnissel i vår 
organisation. Vi blir vår egen svaghet. 
 
Framtiden
Polismyndigheten har antagit sin strategi 
för verksamheten fram till 2024, där en 
attraktiv arbetsplats innefattandes en 
god arbetsmiljö är ett av de tre huvud-
målen. 

Jag, Emma Cronberg, hade förtroende-
uppdraget som nationellt huvudskydds-
ombud november 2014 – september 
2018. Med nedslag och reflektioner från 
den tiden vill jag förmedla väsentliga 
delar av vårt arbetsmiljöarbete, samt ta 
sikte på den viktiga framtiden.  

En Polismyndighet
Första januari 2015. Polisen blev en myn-
dighet. Dan Eliasson välkomnades som 
ny rikspolischef. Tidigare samverkansav-
tal upphörde. Hela myndigheten övergick 
till MBL och AML. Vi fick en matrisorga-
nisation legitimerad i en ogenomtänkt 
arbetsordning där ansvaret delades upp 
i process- och funktionsansvar (numera 
verksamhetsansvar). Nationella avdel-
ningar överbyggdes regionerna, stuprör 
tillskapades och ansvarsfrågor gick där-
med ofta i rundgång utan att stanna på 
en tydlig funktion. Riktlinjer pumpades 
ut från NOA till regioner som återkom-
mande saknade förutsättningar, ofta 
resursmässiga, även ekonomiska, att 
efterleva regelverken. Chefer och andra 
nyckelfunktioner i myndigheten bak-
bands och kulturen tillät individen endast 
att agera och tänka inom sin box. Utrym-
met för det sunda förnuftet och för att ta 
sitt delansvar och ge bidrag till ett större 
sammanhang levde i teorin och förbjöds 
i praktiken. Verksamhetsresultaten gick 
neråt och mediabilden om polisen och 
ledarskapet var inte nådig.

Det nationella huvudskyddsombudet fick 
samtidigt mandat att verka utifrån arbets-
miljölagstiftningen. 

Jag fick förtroendet att kliva på uppdraget 
som nationellt HSO/PF i november 2014. 
Jag kastades rakt in i en torktumlare. 
Tillsammans med fackförbunden och det 
civila nationella huvudskyddsombudet 
mötte vi en arbetsgivare som inte hade 
tänkt på att Rikspolischefen behövde för-
dela arbetsmiljöuppgifter till underställda 
chefer.  HR nationellt tyckte att det räckte 
med ett huvudskyddsombud per region/
avdelning för samtliga 30.000 medarbe-
tare, och såg rött när vi uppgav att varje 
arbetsplats enligt arbetsmiljölagstift-
ningen ska ha sitt skyddsombud. 

I detta sammanhang försökte skyddsor-
ganisationen vara behjälplig arbetsgiva-
ren med bygget av fungerande systema-
tiskt arbetsmiljöarbete, utifrån en arbets-
miljölagstiftning som inte harmoniserar 
särskilt väl med matrisorganisationens 
struktur och process. 

Vi skyddsombud lade ofta på oss själva 
ett alltför stort ansvar för myndighetens 
tillkortakommanden. 

Vi fick gå till oss själva och repetera, det 
här är arbetsgivarens ansvar, vår roll är 
att påpeka och samverka lösningsfoku-
serat, håll fast vid den! 

Skyddsorganisationens arbete
HSO-gruppen består av nationella 
huvudskyddsombudet och regioners och 
nationella avdelningars polisisära huvud-
skyddsombud. Vi nätverkar regelbun-
det genom träffar i Skövde tillsammans 
med ombudsmän från förbundskansliet, i 
telefonmöten, i samarbeten vid särskilda 
händelser och andra gemensamma 
frågor som vi driver kollektivt. Ganska 
snabbt efter myndighetsombildandet 
enades vi kring fyra prioriterade områden 
att arbeta med för att få till stånd en god 
arbetsmiljö; resurs, organisation, syste-
matiskt arbetsmiljöarbete och våld och 
hot. Behovet av kompetensförsörjnings-
planer och verksamhetsanalyser tillkom 
något senare och kopplades till kravet att 
ge politikerna den reella bilden av poli-
sen, istället för ”så vill vi vara-versionen, 
så vi låtsas att vi är där..” Inom dessa 
områden har vi verkat sedan myndig-
hetsombildandet för påverkan till en god 
arbetsmiljö och meningsfullt yrkesliv med 
stolthet i uppdraget för den enskilde. 
 
Resursbristen 
Resursbristen är en stor drake att 
påverka och en röd tråd genom nästan 
samtliga arbetsmiljöproblem. Vi gick in 
med en 6:6a-anmälan till arbetsgivaren 
2016 tillsammans med bedömning att 
resursen behövde öka mellan tumme 
och pekfinger i storleksordningen dubb-
lering av poliser, till 30.000, i förhållande 
till dagens avmagrande 20.000. Det 
krävdes uppvaknande av politiker och 
deras påtryckningar innan vår egen led-
ning själv efterfrågade behovet. Nu gäl-
ler det att fånga politikernas löften så 
maxat som möjligt, och inte ge upp för de 
svårigheter kompetensförsörjningen och 
lokalbristen innebär. 

Organisationen
Matrisorganisationens effekter lever ni 
själva under. Skyddsorganisationen har 
fått till en förskjutning i gällande arbets-
ordning, där verksamhetsansvaret för 
arbetsmiljön åläggs ytterst RPC och 
i direkt delegerat led ner till verksam-
hetscheferna. Tidigare låg detta ansvar 
på HR, en stödfunktion. Ett uppdrag är 
även beslutat och påbörjat av arbetsgi-
varen där organisationen till struktur och 
process ska ses över med verksamhets-
skyddet som ingång. 

Förändringens vindar blåser under det 
nya ledarskapet. Hoppas de får tillräcklig 
kraft. 

Ensamarbete och våld och hot
Inom området otillåten och otillbörlig 
påverkan arbetar arbetsgivaren aktivt 
med att stärka skyddet för poliser i syftet 
att vi ska vara trygga och därmed offen-
siva i vårt brottsbekämpande arbete. Ett 
hårdare samhällsklimat kräver ändrad 
lagstiftning och ökat skydd av polisan-
ställda. Det är på gång. 

Gällande den vardagliga vålds- och hot-
miljön kvarstår ännu en hel del arbeten. 
Resursbristen har lett till en arbetsgivare 
som allt för ofta genar i kurvorna gäl-
lande polisers och civilanställdas arbets-
miljö. Våldet mot oss blir allt grövre och 
sker mer frekvent oprovocerat. Ensamar-
bete utförs i miljöer med påtaglig risk för 
våld och hot. Civilanställda har fått utö-
kade befogenheter enligt RB att utföra 
tvångsåtgärder och våldsmiljön träffar 
även dessa medarbetare. Skyddsorgani-
sationen har inte fått gehör från arbetsgi-
varen när vi krävt att arbetsmiljön måste 
omhändertas för de anställda. Ärendena 
ligger nu hos Arbetsmiljöverket i form av 
två 6:6a-anmälningar. Tydliga yrkesroller 
krävs för både arbetstagarnas arbetsmil-
jöbehov och för rättssäkerheten i sam-
hället. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Det systematiska arbetsmiljöarbetet sak-
nar ännu i flera delar fungerande syste-
matik. 

Samtidigt ska vi växa med 10.000 med-
arbetare netto. Ekonomiska och perso-
nella resurser skjuts till. Det är en enorm 
möjlighet, men samtidigt en svår uppgift 
när ökad resurs kräver utbildning, loka-
ler, handledning med mycket mera. 

Parallellt hos Polisförbundet ligger för-
slag på rejäla ekonomiska nedskärningar 
på arbetsmiljön och neddragande av per-
sonal med arbetsmiljökompetens. 

Nu står arbetsgivarens dörr öppen för 
påverkan i hur:et, för att lyckas med 
strategin 2024 och en arbetsmiljö som 
vi förtjänar. På skyddsorganisationens 
agenda står följande frågor: Reellt fung-
erande systematiskt arbetsmiljöarbete, 
där glappet mellan HR nationellt och 
verksamheten måste överbryggas. Den 
resursmässiga expansionen som kom-
mer att kräva förändringar i definitionen 
av yrkesrollerna och i utövandet av polis-
yrket samtidigt som arbetsmiljön måste 
omhändertas och rättssäkerheten bestå. 
Frågor såsom ensamarbete och befo-
genheter och kompetens vid våld och 
hot måste klargöras. Kompetensförsörj-
ningsplaner och lokalförsörjningsplaner 
som måste till med långsiktiga perspek-
tiv. 

Polisförbundet måste agera och sam-
tidigt låta sin kompetenta och starka 
skyddsorganisation verka i arbetsmil-
jöfrågorna i denna maktens kontext; 
arbetsgivarens strategiska arbete. Tillåt 
att vi skyddsombud inte alltid springer 
perfekt, men så länge vi har rörelse lever 
frågan, organisationen och påverkans-
möjligheterna till förbättring. 

Polisförbundet är till för er medlemmar, 
ni är våra chefer. Skyddsombuden utses 
av den fackliga organisationen och vi är 
till för alla medarbetare, ni är våra chefer. 
Syftet med uppdraget ska ställas i första 
rummet. Det viker jag aldrig ifrån.

Tack för att jag har fått verka som Polis-
förbundets nationella huvudskyddsom-
bud i fyra år! Det har varit en fantastisk 
resa. 

(Och stort tack för de tilläggsnomine-
ringar jag fick på Polisförbundets kon-
gress 2018, till ledamotspost i Förbunds-
styrelsen. Jag hade oerhört gärna tackat 
ja. Jag vill brinna med stolthet för arbets-
miljön, tillsammans med skyddsorgani-
sationen och vårt Polisförbund. Det hade 
jag inte fått.) 

/Emma Cronberg 

Emma Cronberg; Bild Pernille Tofte



16 POLISEN POLISEN        17

REGIONEN RUNT
FO Stockholm Chef

Förbundsområde Stockholm Chef hade 
framgång med vår motion om att åter-
inrätta en ombudsman för chefer på för-
bundet. På kongressen i Örebro under 
september röstades det bifall på vår 
motion.

Vi är jätteglada för detta och det känns vik-
tigt även för landet i övrigt att vi – efter att 
under två år inte haft en särskild ombuds-
man på förbundet – äntligen har möjlighet 
till att strategiskt kunna gå framåt i frågor 
som rör chefer.

För visst har vi problem idag. Arbetsvill-
kor och arbetsmiljön för våra chefer har 
blivit värre sedan omorganisationen. Tids-
förordnanden på direkt nivå ihop med en 
särskild klausul att det finns en uppsäg-
ningstid på 2 månader i funktionsavtalet. 
Anställning i förhållande till funktion där 
du i princip sätter arbetsrätten ur spel med 
omplacering vilket gör att det har uppstått 
oklara omständigheter kring ”uppsäg-
ningar/omplaceringar” av chefer. 

En ökad administrationsbörda snarare 
än en avlastning för operativa chefer på 
samtliga nivåer och fullständigt oklara 
omställningsalternativ den dagen du 
väljer att karriärväxla.

Ja, det finns flera saker att grotta ner sig i 
för en kommande ombudsman. Inte minst 
ser vi det som en bra avlastning för andra 
ombudsmän på förbundet som hittills fått 
dra ett tungt lass med flera av våra med-
lemsärenden. Det finns också en stor 
potential för förbundet att ha en ombuds-
man för chefer som även i övriga fall kan 
sammanföra förbundets stora frågor kring 
arbetsmiljö och arbetsvillkor.

I övrigt har vi i förbundsområdet 
genomfört ett förbundsområdesråd där 
vi samlade våra ombud för att disku-
tera/informera vad som är aktuellt. Här 
kom frågor som rekrytering, karriär- 
och utvecklingsvägar, omställning och 
varumärkesplattform upp. 

Anette Öberg

Vi har precis avslutat Polisförbundets 
kongress. Där behandlade vi en hel 
del motioner (113). 15 av dessa rör 
arbetsmiljön – bl.a krav på hälsoun-
dersökning, höjt friskvårdsbidrag, rätt 
till mer fysisk träning och utrustnings-
frågor.

Efter valet stod det klart att Emma 
Cronberg, vårt nationella Huvud-
skyddsombud (NHSO), inte kommer 
att fortsätta med detta uppdrag. Emma 
kommer dock att fortsätta sitt arbete 
inom regionen. Ett nytt NHSO kommer 
att vara på plats inom kort.

Skyddsorganisationen arbetar hårt 
med att frågor och arbetsmiljöproblem 
ska behandlas och lösas snabbare 
och bättre. Där har givetvis arbetsgiva-
ren och chefer ett mycket stort ansvar. 
Men med gemensamt arbete så ska vi 
förhoppningsvis komma framåt.

Våra Arbetsplatsmöten (APM) och 
skyddskommittéer är viktiga forum. 
Alla chefer och medarbetare måste 
förstå hur man omhändertar problem 
som uppstår. Problemen uppstår oftast 
lokal nivå. Ibland kan man inte lösa 
problemet på lokal nivå, då måste man 
lyfta problemet till nästa nivå . Grun-
den är APM och därefter följer lokal-, 
regional – och i slutänden nationell 
skyddskommitté.

Skyddsronderna är givetvis också ett 
viktigt forum. Alla arbetsplatser ska 
årligen genomföra skyddsrond. Identi-
fierade problem ska omhändertas med 
åtgärder och handlingsplaner. Sam-
manställning av skyddsronderna sker 
på Polisområdes- och enhetsnivå.

Information gällande skyddsronder fin-
ner man på Intrapolis – sök på skydds-
rond.

En liten förklaring till Organisatorisk 
och social skyddsrond:
Identifiera, diskutera och åtgärda fak-
torer i den 
organisatoriska och sociala arbetsmil-
jön som: 
-främjar en god arbetsmiljö, hälsa, 
utveckling och goda prestationer (frisk-
faktorer). 
-förebygger risker som har en nega-
tiv påverkan på arbetsmiljö, hälsa och 
verksamhet. 

Organisatorisk och social skyddsrond 
ska genomföras en gång per år som 
en del av det syste-matiska arbetsmil-
jöarbetet. Ronden kan också genom-
föras, i sin helhet eller i utvalda delar, 
när det finns särskild anledning att 
göra en genomlysning av den sociala 
och organisatoriska arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöansvarig chef ansvarar för 
att skyddsronder genomförs, doku-
menteras och följs upp. Arbetet ska 
ske i samverkan med medarbetare och 
skyddsombud. 

Ronden ska tidsmässigt genomföras 
så att arbetsmiljöförbättrande åtgärder 
som kräver 

särskild finansiering kan planeras in i 
budget. I de fall en chef inte har man-
dat att fatta 

beslut om en åtgärd ansvarar chefen 
för åtgärden lyfts till rätt chefsnivå eller 
till annan 

lämplig funktion inom myndigheten.
Arbetsbelastning och resursbrist ser vi 
som ett av våra allvarligaste arbetsmil-
jöproblem. Det är därför extra viktigt att 
man noggrant omhändertar denna del 
i skyddsronden.

Denna skyddsrond får genomföras 
anonymt. 

Arbetsmiljöfrågor som är på högkant 
just nu – civilanställdas arbete i risk-
miljöer, ensamarbete, tillsammans 
med hot och våld, utryckningsförarut-
bildning, systematiskt arbetsmiljöar-
bete (SAM). De två första frågorna är 
anmälda till Arbetsmiljöverket, genom 
en sk. 6:6a-anmälan.

Förhoppningsvis kommer snart en 
nationell riktlinje gällande utrycknings-
förarutbildning. 

Skyddsorganisationen har under lång 
tid ställt krav på att arbetsgivaren att 
måste ta större ansvar att följa SAM. 
Vi kommer att intensifiera detta arbete 
framöver.

Till sist vill vi slå ett slag för skydds-
ombudens dag. Den 23 oktober firar vi 
den genom att vi har bjudit in regionens 
samtliga skyddsombud till en heldag i 
sal 200 i Kronoberg. Vi kommer att ha 
en föreläsare som kommer att ta oss 
igenom AFS 2015: Organisatorisk och 
social arbetsmiljö och vi kommer även 
få besök av en inspektör från Arbets-
miljöverket.

Det var allt för denna gång. 

Roger Östergren
Samordnade HSO
Region Stockholm

Det var ett dygn med stort engagemang 
från våra ombud, valberedning och 
revisor. 

När detta går i tryck har vi i styrelsen 
också träffat region väst och region syds 
motsvarighet till förbundsområde chef. 

Det är ett årligen återkommande möte 
som vi i storstadsregionerna växlar med 
att bjuda in till. Denna gång är det region 
syd som bjuder. Det som är viktigt för oss 
kan diskuteras lite mer informellt och vi 
har sedan en tid tillbaka också enats om 
ett antal frågor som vi driver gemensamt 
nationellt. Bland annat genomförde vi 
en arbetsmiljöenkät för våra medlemmar 
gemensamt 2016.

Denna gång kommer vi återknyta till 
arbetsmiljön, karriärplanering, biträ-
dande chefer, rekrytering, tjänstegra-
der, chefsförordnanden bland en mängd 
andra viktiga frågor. Men det får jag 
berätta mer om i nästa nummer av tid-
ningen POLISEN.

Ha det bra i höstrusket.
önskar

Anette Öberg, ordförande

 Arbetsmiljö på gång

Roger Östergren 
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REGIONEN RUNT

Fokusområden: 

Arbetsbelastning
Förebygga hot och våld
Terrorbekämpning
Prioriterade områden.
Fem uppdrag till polisregionen:

• Utbildning och resurser till chefer för 
att kunna ta emot fördelning av arbets-
miljöuppgifter.

• Arbetsmiljöarbetet ska ha sin 
utgångspunkt på Arbetsplatsmöten, 
APM.

• Skyddsronder ska genomföras på 
samtliga arbetsplatser, handlings-
planer ska upprättas och chefen ska 
omhänderta identifierade brister.

• Uppföljning av vidtagna åtgärder 
och handlingsplaner i samband med 
riskbedömningar och skyddsronder 
ska genomföras.

• Riktlinjer för krisstöd ska implemen-
teras.

FO Kamraterna
Vi passar på att ”slå ett slag” för 
skyddsorganisationen och du som 
känner att du skulle vilja delta i arbe-
tet inom skyddsorganisationen, upp-
manas att höra av dig till ditt lokala 
Förbundsområde som kan utse dig till 
skyddsombud.

På det stora hela känns det som om vi 
är på rätt väg och att vi bara behöver 
rätta till små problem för att nå målen 
för arbetsmiljöåret 2018, men det finns 
på sina ställen andra problem som 
känns viktiga och som är ett tecken på 
att polisresursen inte är nog stor. Poli-
siär Konflikthantering (Polkon) känns 
som ett sådant problem, det finns inte 
nog med utbildade instruktörer inom 
Polkon för att kunna utbilda alla med-
arbetare och på sina ställen finns det 
även ett visst motstånd mot sådan 
utbildning.

Tillsammans skall vi försöka lösa alla 
problem men där det inte går skall vi 
genom samverkan och riskbedöm-
ningar söka lösningar. 

I sista hand skall vi begära att arbetsgi-
varen rättar till de fel som finns på våra 
arbetsplatser.

Kamraternas styrelse

Underrättelseenheten är bäst i klas-
sen när det kommer till det dagliga 
arbetet med arbetsmiljö-arbetet 
och deras omorganisation som är 
mycket transparant mot medarbe-
tarna och där de har rutiner och 
åtgärder klara för att kunna gå in i 
nästa skede.

Gränspolisenheten kommer under 
hösten att få hjälp av Kent Tillberg 
för att få samma arbetsmiljöorganisa-
tion som har arbetats fram på Opera-
tiva enheten och Utredningsenheten 
under 2017-2018. Den ger arbetsgi-
varen, fack och skyddsorganisation 
en gemensam lägesbild som förhopp-
ningsvis leder till rollklargöring. Med 
gemensamma mål och strategier och 
gemensam uppföljning av arbetsmiljö-
arbetet, kommer det sedan att krävas 
ett hårt arbete från alla medarbetare 
chefer och skyddsombud. 

Så hur har arbetet gått?
Ja skyddsronderna har tyvärr på sina 
ställen inte kommit in i tid och det finns 
på sina ställen de som fortfarande job-
bar på dem.

Men i det stora hela har vi kommit 
längre än tidigare år, men det finns jus-
teringsmån för att komma ända in i mål 
och kunna leva upp till det arbetsmiljö-
arbete som våra högsta chefer ser som 
målet.

På Operativa enheten har Kent Tillberg 
och Ann-Christine Risberg från kansliet 
gjort ett strålande arbete med samver-
kan, och vi inom Kamraterna hoppas 
på en fortsatt god samverkan om en 
god arbetsmiljö för alla medarbetare 
trots att resurserna är knappa för alla.

Utredningsenheten har en mycket god 
samverkan med Polismästare Lars 
Hallberg och HSO Daniel Funseth 
ser med tillförsikt att de brister som 
har belyst i skyddsronderna samt vid 
de riskbedömningar som varit under 
spetsarbetet kommer att behandlas 
under året.

Kamraternas styrelse på EU-besök

Spetsarbetet med resursdimensione-
ringen pågår på samtliga regionala 
enheter.

Det man kan se är att resursen är för 
liten på alla håll och att det inte är så 
lätt att krama sista droppen ur en redan 
tom sten.

Men arbetet har upplevts som positivt 
eftersom medarbetarna har fått vara 
med och ta fram riskbedömningarna 
och att arbetsgivaren har haft ett bra 
samverkansklimat där vi alla har fått 
komma till tals om hur vi ser på ris-
kerna.

Nu återstår det svåra arbetet att ta 
ut tårtbiten som måste sparas, det 
kommer att krävas mycket från både 
arbetsgivare som från medarbetare för 
att få ner risker och ta fram friskfakto-
rer för arbetsmiljön.

Arbetsmiljöplanen 2018.
Den nationella skyddskommittén har 
beslutat om en arbetsmiljöplan 2018 
med utgångspunkt i arbetsmiljöstrate-
gin.

Peter Grannars, på kongressen
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Nu har höstvindarna börjat blåsa, tempe-
raturen sjunker och regnet piskar radio-
bilens vindruta. Förr än man anar det har 
kung Bore tagit över och den tropiska som-
maren blivit ett minne blott. Höstdepres-
sionen lägger sig likt en tung blöt filt över 
verksamheten och mörkret regerar i den 
skiftesarbetande polisens yrkesliv. Men, det 
måste väl finnas ljuspunkter och något att se 
fram emot? Inte kan den fackliga horisonten 
enbart vara täckt av mörka orosmoln?

Attans! Man ska akta sig för att brodera ut tex-
ten allt för mycket och sen måla in sig i svårbe-
svarade retoriska frågor. Det är väl möjligen en 
lärdom att dra av alltför förmätna ingresser på 
regionen runt. Har man fastnat i det bitterljuva 
gnällträsket så är det ytterst svårt att ta sig ur. 
Vi gör dock ett försök att lyfta höstmörkret om 
än för en stund och tillåter oss att måla lite med 
glada glittriga pastellfärger. 

Vilket lustfullt ämne väljer vi humörhöjande 
till våra fackliga kamrater då? Vad sägs om 
0.5% i lönelyft, den efterlängtade Rubiks kub. 
Alternativa karriärs- och utvecklingsmöjlig-
heter. Som de inom myndighetens förhand-
larnätverk så fantasifullt benämnt KUV. Ej att 
förväxla med t.ex. kuvad eller karriärunderav-
veckling. Nej, här har man satt facklig prestige 
på ett lönemagiskt system som kommer att lösa 
knutarna i vårt underbetalda skrå.  

Här finns grunden till en fullgod löneutveck-
ling genom att bara vara en bra polis.

Åtminstone var det budskapet som förmed-
lades oss efter vårt polislönelyft, som vid 
närmare granskning visade sig vara en bra 
RALS. Absolut inte den likvida löneinjektion 
vi så desperat behöver för att hålla verksam-
heten flytande. Dränaget av duktiga poliser 
fortsätter och rekryteringen haltar trots ambi-
tionssänkningar. I plågsam tydlighet har det ju 
visat sig i vårt märkliga parlamentariska läge att 
samhället inte direkt går under utan duglig poli-
tisk styrning. Däremot kommer Sverige att full-
komligt haverera utan fungerande polis, sjuk-
vård, räddningstjänst och andra verkligt viktiga 
samhällsfunktioner. En sådan insikt kanske 
också skulle visa sig i lönekuvertet. Pastellfär-
ger, nej knappast. Här målar vi samhällsrealism 
som i filmens gryning, svartvitt. 

Som kritisk granskare, vilket vi självfallet 
förväntar oss av våra kloka läsare, undrar 
man kanske varuti denna negativism gäl-
lande en egentligen sund idé om att ha en god 
löneutveckling som icke arbetsledande polis 
kommer ifrån. Jo, för vi har nämligen läst 
och diskuterat ett första utkast, arbetsmate-
rial gällande KUV. Kuvande. Som arbetsgi-
varen skickat ut. En inte direkt upplyftande 
läsning. Här är ändå ett lönelyft som skulle 
falla ut den 1:a oktober i år. Lön kopplat till 
de nya nivåerna för oss poliser nämns över-
huvudtaget inte!! 

På senaste ordförandeinternatet i förbunds-
område Nord satt vi och diskuterade detta 
material. Tanken kring att ha fler titlar som 
icke arbetsledande polis kan ju vara bra, men 
inte som arbetsgivaren lagt upp det i arbetsma-
terialet. Det var faktiskt bitvis en lustig läsning 
med detaljerade beskrivningar om i vilka fall 
man skulle bjudas på tårta och fotografering i 
samband med ny funktion eller grad. Dessutom 
en fullkomligt orealistisk kvalitetssäkring. T.ex. 
tänker sig polismyndigheten att man börjar som 
en M1, eller poliskonstapel. Där ska man pla-
ceras i ett turlag och i första hand arbeta med 
en erfaren kollega. Vadå turlag?? De slogs ju 
förbövelen sönder i samband med omorganisa-
tionen. Vi lever ju i en periodplaneringssörja!! 

Men, håll ut. Dumheterna har knappt börjat. 
Nästa nivå som förste poliskonstapel, eller M2, 
kan uppnås efter 18 månader. Här kan man få 
bli IGV polis och verka inom ett lokalpolisom-
råde. Gällande behörighetutbildning med god-
känt resultat innefattar bl.a. flygande inspektio-
ner. Du ska alltså tillhandahållas utbildning för 
att kunna flinspa bilar redan efter 18 månader. 
Emedan först i nivån M4, eller förste polisas-
sistent förväntas du kunna ha en god kännedom 
om RAKEL för kommunikation med RLC, kol-
legor samt räddningstjänst och ambulans.

Nu kanske inte 0,5 % i lönelyft kommer att 
radikalförändra en ordningspolis liv och 
leverne. Dock hade man möjligen kunnat tänka 
sig en mer realistisk produkt. Det är ju på gär-
desgården att vi kan genomföra POLKON. 
Flygande besiktning av bilar, det är väl en täm-
ligen omfattande utbildning. Den här smörjan 
presenteras dessutom som lök på laxen, såsom 
en fackligt förankrad produkt. Såvitt vi känner 
till har ingen facklig förtroendeperson gett sig 
tillkänna än. Vi väntar dock med spänning. 

Hur kan man dessutom värdera en polisas-
sistent som högre än en poliskonstapel?? Låt 
oss från förbundsområde Nord istället pre-
sentera ett förslag på nomenklatur:

• Polisaspirant.
• Polisassistent.
• Förste polisassistent.
• Poliskonstapel.
• Förste poliskonstapel.
• Yttre befäl, eller polissergeant. 
• Polisinspektör.
• Stationsbefäl. 
• Poliskommissare.
• OSV i ett fullkomligt haveri av snygga tit-
lar och chefsfunktioner.

Här i polisområde Nord har man gjort en upp-
följning av sommaren. Vi har klarat oss genom 
ett högre övertidsuttag samt för att vi har så 
lojal personal i polisområdet. Trasslet med de 
olika beskeden kring hur många veckoslutspass 
som skulle göras under sommaren blev inte bra. 
Förhoppningen är att arbetsgivaren tar till sig 
uppföljningen och är ute i god tid till nästa som-
mar med en strategi och planeringsdirektiv. 

REGIONEN RUNT
FO Stockholm Nord

I ledningsbefattning hade man måhända 
känt en viss oro över att lojala medarbetare 
haft en så stor inverkan på det någorlunda 
positiva utfallet. Det skulle ju kunna ställa 
vissa krav på en god arbetsmiljö och upp-
skattning. Vilka av oss fick t.ex. en julklapp 
förutom extra helgpass förra julen?

Ifall någon har missat det så finns numer en 
utvärdering av polisens omorganisation till-
gänglig. Lättast hittar ni den på blaljus.nu. Det 
är Statskontoret som har gjort den. Syftet med 
omorganisationen skulle vara att förbättra verk-
samhetsresultaten och kvalitén på polisarbetet 
samt att komma närmare medborgarna. Utvär-
deringen konstaterar att de förväntade resulta-
ten till stor del uteblivit. Nu är det ju inte kon-
struktivt att peka finger, men från fackligt 
håll säger vi bara ”vad var det vi sa…..”.

Vi var ju inte emot att göra polisen till 
en myndighet, men däremot fanns det 
många invändningar kring hur det 
skulle ske och själva organiserandet. 
Det såg ju snyggt ut med 6 våningshuset, 
närheten till sin chef o.s.v. men man före-
föll vara helt ovetande om att polisen har 
en operativ verksamhet som ska fungera 
dygnet runt, året runt. Att sedan stänga en 
massa närpolisstationer borgade ju inte för 
att komma närmare medborgarna direkt. 
11414 har heller inte gjort polisen mer 
tillgänglig. Efter att ha suttit i telefonkö 
en timme så ger de flesta upp. Undrar hur 
många tips från allmänheten som försvin-
ner där?

Gruppchefer med personalansvar träffar 
knappt sina medarbetare, vi har två yttre 
befäl som ska ha koll på samtliga polis-
patruller i vårt stora område vilket är en i 
princip omöjlig uppgift om man dessutom 
ingår i minimibemanningen och förväntas 
utföra IGV uppdrag parallellt. Ses gör man 
i bästa fall på en TV-länk i samband med 
utsättning. 

Det vi idag känner oss fullkomligt 
nöjda med, kan imorgon vara förle-
gat och ifrågasatt. 

Man förändrar det egna synsättet och i 
en rasande takt förändras också omvärl-
den. Därför finns det ingen given punkt 
eller målgång man en gång för alla kan 
passera och därefter luta sig tillbaka 
och därmed vara, just det, nöjd. Kravet 
på polisen i stort är inte detsamma som 
för tjugo år sedan, inte ens för fem år 
sedan. Det våra medlemmar tvingas 
hantera och uppleva förändras därmed 
också. Klimatet i samhället hårdnar 
och polisens roll ifrågasätts. Väldigt få 
yrkesgrupper har så snäva marginaler 
att balansera på. Helt rätt kan bli helt 
fel på ett ögonblick. 

Vi är därmed tvungna att flytta fram 
våra positioner för att inte halka 
efter. Oavsett om det handlar om lön, 
säkerhet eller teknisk utveckling.

”Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.”

Karin Boye ur ”Härdarna” dikten 
”I rörelse”

Att skapa bra förutsättningar är att vara 
öppen för förändringar. Att ha en omätt-
lig vilja att arbeta för något bättre.

Framgångsrika dialoger kräver att alla 
inblandade faktiskt bidrar med sin del 
och med sin kunskap. Därför kommer 
vi aldrig att vara helt nöjda! 

Fast ibland måste man unna sig lite bra 
magkänsla. En sorts mental aktieutdel-
ning. 

Nu kämpar vi vidare! 

Mattias Wallin, ordförande FO Got-
land 

REGIONEN RUNT
FO Gotland

Att vara nöjd eller 
bara nöja sig...
Inget kommer gratis, allt är en frukt 
av något man gjort, på ett bra eller 
mindre bra sätt.

Över tid så står ofta arbetsinsatsen i 
direkt förhållande till det resultat som 
i slutändan uppnås. Mer eller mindre. 
Emellanåt med vissa inslag av tur och 
otur.

Att bedriva fackligt arbete och omhän-
derta traditionellt fackliga frågor går 
inte att jämföra med att få ett recept 
utskrivet och sen springa in på närmaste 
apotek och hämta ut det man för stun-
den behöver. Det är istället en långsik-
tig viljeinriktning som måste planteras 
hos många olika parter. Skapa opinion 
och kanske, kanske lyckas få andra att 
tycka samma sak som vi.  

Jag vet och har såklart själv upplevt 
att våra medlemmar är både krä-
vande och kritiska, många gånger 
med all rätt. Vi har ju tagit oss an 
uppgiften att företräda deras intres-
sen. Men önskelistan är lång och det 
gäller att sortera ut de mest ange-
lägna sakfrågorna, bara det är en 
snudd på omöjlig uppgift. 

På tal om önskelista, tänk om arbets-
givaren gav oss helt fria händer: Polis-
förbundet får ta fram ett dokument som 
innefattar allt Ni vill och behöver. Här 
och nu! Men sen får det vara nog. För 
då är väl allt frid och fröjd?

Taget ur sitt sammanhang låter det som 
en dröm och självklart är det bara en 
hypotetisk utopi. Men fundera ändå lite 
på det…

Lokalpolisområdena är dåligt resurs-
satta då vi lämnar många luckor i pla-
neringen. Enligt SPETS däremot är 
det i sin ordning. Då finns det t.o.m. 
lokalpolisområden som nästan har för 
många befattningshavare. Hur nu det 
är möjligt. LPO Rinkeby är de enda 
som kan stoltsera med någon form av 
brottsförebyggande verksamhet i vårt 
polisområde. 

Till hösten ska vi dra igång handled-
ning för i princip samtlig personal. Vissa 
personalgrupper kommer att få hjälp av 
extern resurs för att hålla i handledningen. 
För våra IGV/BF samt UL grupper är det 
tänkt att gruppchefen i normalfallet ska 
hålla i den. Tanken är då att gruppen ska 
träffas mer regelbundet och att gruppche-
fen ska få bättre förutsättningar att axla 
sitt personalansvar. Det finns faktiskt ett 
riksdagsbeslut från 2006 om att samt-
liga poliser ska erbjudas handledning, 
men så har inte verkligheten sett ut. 

Några av de poliser som är mest 
utsatta för obehagliga jobb är ju de 
som tjänstgör i ingripandeverksamhe-
ten. Vi måste bli bättre på att fånga upp 
dem och långsiktigt ta hand om dem. En 
del i det kan naturligtvis vara kontinuer-
lig handledning, men det räcker inte. Fler 
YB i tjänst och gruppchefer som avlastas 
i sin administration så de kan arbeta med 
sin personal istället behövs också. Tyd-
ligen har LS3 rapporten kring bl.a. yttre 
arbetsledning blivit klar nationellt, nu ska 
den bara översättas på regionsnivå också. 
Det återstår att se vilka förändringar det 
kan innebära för oss i den tunna blåa lin-
jen.

Försöket att beskriva verkligheten i 
glittriga pastellfärger föll inte särskilt 
väl ut. Det har istället blivit en färg-
stark prosa, som kanske återspeglar 
språkbruket ute i våra medlemmars 
radiobilar. Fackligt engagemang kan-
ske aldrig har varit så viktigt som nu, 
vi måste hitta tillbaka till vår kåranda. 
Det är dags att börja kämpa för den 
blå linjen.

Styrelsen i förbundsområde nord. 
Vid tangentbordet, PAGUST
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Vi är precis tillbaka efter ett genomfört 
förbundsområdesinternat den 8-9 okt 
på Stjärnholm utanför Nyköping. Rådet 
samlade inalles 36 fackliga företrädare från 
i stort sett varje arbetsplats i City.  Månda-
gen inleddes med att vi bjudit in vår nytill-
trädde polisområdeschef Erik Widstrand 
som presenterade sig själv som person 
och vad han ägnat sig åt de senaste dryga 
35 åren som polis. Sammanfattningsvis är 
hans erfarenhet bred både i geografin och 
inom olika verksamhetsområden. Efter 
någon halvtimme övergick monologen i 
dialog och det ställdes frågor i stort och 
smått vilka Erik svarade på med viss försik-
tighet och utan några utfästelser. Arrestfrå-
gan rundades med att skjuta det hela framåt 
i avvaktan på utvärderingar mm. 

Här vill jag bara erinra nytillträdda 
chefer om att citypoliserna har simmat i 
denna sirap under snart fyra år. Vi kunde 
emellertid enas om att Norrmalms polis-
station mest liknar ett råttbo och är i 
behov av förflyttning eller en omfattande 
utökning och rekonditionering. Även om 
en attraktiv arbetsplats inte enbart handlar 
den fysiska miljön så motverkas sannolikt 
inte gott resultat av trivsamma och ända-
målsenliga lokaler. Det är ju t ex bra om de 
som ska vara på arbetsplatsen får plats och 
ska vi dessutom bli fler så hastar det med 
konkreta förslag och åtgärder. En åtgärd 
skulle ju kunna vara att delegera ner beslut 
och medel för de lokalbehov vi anser oss ha 
i regionen så kanske det händer något. 

Erik verkade i alla fall genuint angelägen 
om engagemang och deltagande från golvet 
i dessa frågor. Återstår att se om inflytandet 
resulterar i förbättring. ( Exempelvis finns 
ett färdigt förslag på en ny arrest sedan ett 
par år tillbaka.) 

Resten av dagarna ägnades bl a åt att berätta 
om vad som hände på kongressen, Susanne 
redogjorde för Polisförbundets varumär-
kesplattform (pedagogiskt utmaning) och 
Viktor Adolfsson kunde i egenskap av 
ingående i förbundets etikgrupp berätta om 
deras arbete vilket i olika avseenden syftar 
till att återupprätta kårandan och lyfta fram 
det unika i polisprofessionen. Arbetet leds 
av Gunno Gunnmo som f ö höll ett bejublat 
anförande på detta tema under kongressen. 
Arbetet ska vara klart 2020. 

Vidare informerades och diskuterades 
inför de kommande riskbedömningarna av 
SPETS på lopon och sektioner. Vi påmin-
ner lofona om att utse deltagare så vi hin-
ner hjälpa till med underlag etc.  

Susanne föredrog ett antal arbetsmil-
jöfrågor och nuläget i dessa. En fråga 
som väckte diskussion var den del av de 
polisanställda som i alla fall vi fortfarande 
benämner civila eller ska det vara ickepo-
liser och deras arbetsuppgifter i allmänhet 
och i jourmiljö i synnerhet. Polisförbun-
dets uppfattning är att de inte ska beman-
nas som jourutredare och den frågan trodde 
vi var avgjord sedan tidigare men eftersom 
ingen har klargjort detta i arbetsordningen 
eller något annat direktiv så poppar den 
upp med jämna mellanrum som det verkar. 

Hur svårt kan det vara att begripa att 
även om alla är polisanställda så finns 
det olika professioner inom polismyn-
digheten, precis som på de flesta andra 
arbetsplatser, där man gör olika saker 
beroende på utbildningsståndpunkt, 
befogenheter, kompetens och i vårt fall 
lagstöd?

REGIONEN RUNT
FO Stockholm SYD

När detta skrivs så har Kongressen i Öre-
bro gått av stapeln och vi har fått med oss 
lite nya vyer från det polisfackliga Sverige. 

En givande kongress tycker vi men med lite 
smolk i bägaren då vår motion om inhibering 
av Samverkansavtalet inte bifölls av stäm-
man. Dock tycker vi att problematiken med 
att Arbetsgivaren och Fackets bild av sam-
verkan inte alls verkar överensstämma blev 
ordentlig belysning på kongressen. Vi är nu 
lovade att PF inte skriver på ett avtal den 15 
februari som inte inkluderar fackligt infly-
tande i vardagen på arbetsplatsen. Givetvis 
ser det olika ut med samverkan i landet. 

Det är alltid roligt att träffa kollegorna 
från vårt avlånga land och i det mötet för-
söka se problembilder utifrån andras ögon 
och därigenom skapa en större förståelse 
för varandra i ”Kåren”. Vi har ju nu en 
ny märkesplattform och därigenom skall 
Poliskåren och kårandan finnas som ett 
ledord. Vi tar tillbaka det ordet igen med 
den positiva betydelsen den alltid haft för 
oss i ”Kåren” Poliskåren som vi så stolt 
tillhör.

Här i Stockholm Syd har vi precis som på 
många andra ställen i Stockholm lite gnissel, 
det är för lite resurser i paritet med inflödet 
och vi är geografiskt lite för utspridda för att 
kunna maximera våra resurser. Det är många 
luckor som inte är fyllda på IG och ett verkligt 
ansträngt läge på UL. Detta medför ett ökat 
tryck på planeringen samt på gruppcheferna 
i vardagen att få sin personal göra alla dessa 
helgpass, nattpass och redan från början en 
massa extra ÖT pass, då detta blivit en del av 
planeringen.
Några LPO är dock glada över att de nu 
gått ner från 12 helgpass per 8 veckor till 
ca. 10. 

Vi har dock just nu ett antal arbetsställen 
där gnisslet är lite större och vi håller på att 
utforma en enkät som vi hoppas skall lyckas 
ringa in de områden som behöver förbättras 
och utifrån den kunna ge en lite mer samlad 
bild över hur problembilden ser ut. Vi skall 
försöka förbättra villkoren för att kunna göra 
ett bra arbete i den miljö man är satt att verka. 

Alla medarbetare är inte stöpta i samma 
form och alla chefer är inte inriktade på 
att arbeta med humankapital i form av att 
ge näring och förutsättningar för sin perso-
nal. Vi tycker att det känns som om en del 
chefer har en förmåga att tappa detta ju 
längre ifrån sin personal man verkar i sitt 
uppdrag som chef, självklart finns varia-
tion även på detta och en förhoppning är 
att arbetsgivaren kan se de goda exemplen 
där verksamheten och medarbetarnöjdhe-
ten går hand i hand. 

En annan sak som vållat stort huvudbry 
hos oss i SYD är KUV:en, denna så efter-
längtade produkt som det hänvisats till 
som svaret på allt? 

Vilket antiklimax att läsa detta utkast till pro-
dukt som känns helt verklighetsfrämmande! 
Det har skapat ett förtvivlat frågetecken i 
huvudet hos oss, hur har man tänkt i detta?? 
Hur skall man som förstalinjechef klara av 
att ta ansvar för att detta följs?  Det ska dock 
bli lite spännande nu i oktober när den första 
lönesättningen hänvisat till KUV:en till poli-
serna i yttre tjänst skall effektueras.

Vi har nu stora problem just nu med hot 
mot våra poliser där ute, plötsligt har ett 
tidigare inte så stökigt område poppat 
upp med flera skjutningar som grädde på 
moset. Våra utanförskapsområden är dock 
lika problematiska som förut. Många hop-
pas på att hjälpen är på väg med tanke på 
att dels är vi vinnare i SPETS dimensione-
ringsmodell och vi skall även få ett rejält 
tillskott med nya poliser. Visst är det fan-
tastiskt med nya kollegor men det tar ett 
tag innan man är varm i kläderna och det 
tär på de rutinerade poliserna att ständigt 
ha orutinerade ”nya” poliser som man 
skall känna in och ”trygga” in sig med.

Vår Jour är ett exempel på det där det ständigt 
är rotation av nya och en väldigt liten del ordi-
narie utredare. Många nya J-FUL och några 
äldre konstaplar som inte riktigt känner igen 
sig. En mer och mer samlad kör gör gällande 
precis som Johanna Spjuts (Förbundsom-
råde Nord) eminenta tal på kongressen att vi 
står inför ett ofantligt stort problem med den 
utbildning som Polishögskolan ger idag då 
det är ett verkligt glapp mellan färdigheterna 
som man har med sig och det den befintliga 
”kåren” förväntar sig. 
Inte bara i de praktiska kunskaper man 
bör ha utan även i det skrivna ordet. Det 
flaggas upp lite här och där att det stavas 

lite illa mellan varven och det kanske är 
ett signum för dagens samhälle som mest 
verkar vara interaktivt i ljud och bild. Hur 
som helst är det viktigt med rättsäkerhet och 
allt från meningsbyggnad till syftningar kan 
påverka en utsaga väldigt mycket det vet vi, 
så lite viktigt är det att kunna redogöra i en 
text.

Vi skall verkligen inte låta gnälliga inte 
heller utgå ifrån att våra nya kollegor inte 
håller måttet, det är verkligen INTE deras 
fel utan återigen troligtvis en bugg i utbild-
ningssystemet helt enkelt. Vi är både tack-
samma och glada över att man vill tillhöra 
Kåren.

Här på södra sidan av Stockholm har vi precis 
hunnit med en ordförandeträff och i novem-
ber är det föreningsråd.

Polisområde SYD är en härlig smältdegel av 
fem gamla polisdistrikt med stora kulturella 
skillnader och med det ett mycket mångfaset-
terat område att verka i. 

Fackligt försöker vi att hinna med att både 
besöka våra lokala styrelser och göra lite ned-
slag i vardagen hos våra medlemmar vilket vi 
hoppas uppskattas. 

För styrelsen Förbundsområde Stockholm 
SYD

Elisabeth Clemetti/ 2:a vice ordförande 

Birger Jarls retorikövning

Robert Brindeby

FO Birger jarl

Vi ägnade även en del tid åt de numera till-
fälligt tillbakadragna förslaget om KUV 
(karriär- och utvecklingsvägar) för bf/igv. 
Efter att ha förevisat utdrag ur förslaget så 
kan jag bara konstatera att vi inte var helt 
fel ute när vi förkastade förslaget. Syn-
punkterna från bänkarna lämpar sig inte 
riktigt i tryck. 

Putte redovisade sin utvärdering av revi-
sion 1 och 2 i Ralsen där den genomgående 
synpunkten är att bedömningsunderlaget 
inte korresponderar med utfallet vilket gör 
lönesamtalet svårbegripligt och undermi-
nerar trovärdigheten för lönebildningsmo-
dellen. 

De återstående 0,5%  från 1 oktober  2018 
som kommer ur KUV. (Inte riktigt att för-
växla med ovanståtende) är för närvarande 
föremål för förhandling på regionsnivå och 
det finns inget att säga i nuläget. 

Efter middagen ägnade sig detta ambitiösa 
gäng åt att finslipa sin argumentations-
katalog i den ädla konsten att övertyga 
– den fackliga företrädarens främsta (och 
enda) verktyg. Att retorik kan framkalla 
skrattkramp var en ny erfarenhet.

Jan Bengtsson / ordförande   
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DEN FACKLIGA PROFILEN

Jörgen Backström föddes i Fin-
spång i Östergötland för cirka 
65 år sedan. Pappa jobbade på 

ASEA i olika länder utomlands och 
på andra utländska uppdrag. Mor 
var operationssjuksköterska på Fin-
spångs lasarett. Jörgen och familjen 
fick ofta vara utomlands under som-
rarna, vilket var underbart. Jörgen 
hade även yngre två systrar, vilka 
dock dessvärre gick bort ganska 
nyligen.

Jörgen var med i scoutrörelsen som 
ung och de slog läger både i Sve-
rige och utomlands. Han har kam-

rater kvar från finspångtiden, en del 
som bor kvar och en del som spritts i 
landet. Någon av dem är till och med 
polis. Simning och längdåkning höll 
kroppen i trim, men det blev mindre 
med det, när han fick en hund som 
han tränande bruks- skydd och spår-
ning med. Då fick han kontakt en del 
poliser.

Efter 9-an jobbade han inom 
sjukvården och inom indu-
strin. I 22-årsåldern flyttade 

han till Stockholm, då han fick jobb 
på Svartsjöanstalten. Det var hans 
bästa jobb dittills. Han levde ett fritt 
ungkarsliv på den tiden. I början av 
1980-talet hade pappa startat hotell 
i Texas, Houston. Jörgen åkte över 
och hjälpte till på hotellet, och fick 
så småningom jobb på Huntesville 
Priston med 4000 fångar. Det var 
aningen hårdare än i Sverige, en 
helt annan värld. Det var en tuff 
jargong och ganska empatilöst, 
både bland fångar och personal. Så 
det blev bara tre månader på den 
arbetsplatsen. 

Fröet till att bli polis sattes när 
han fick vara figurant till Norr-
köpingspolisens hundförare. Så 

han sökte till PHS och kom in 1981. På 
den tiden fick man betalt under utbild-
ningen som var 10 månader. Ovanpå 
det kom assistentutbildningen efter 
ett par år då poliser från hela Sverige 
samlades och lärde mer. Särskilt av 
varandra, det var givande att träffa så 
många poliser från landet.

Nu jobbar han i Vällingby som 
aspiranthandledare och har en 
hel del med med alla aspiranter 

och aspirantinstruktörer att göra.

Privat har Jörgen fått tre barn, 
som nu är snart i trettioårsål-
dern. Familjen har alltid varit 

Jörgens första prioritet, och karriären 
inte fullt så viktig. Nu är Jörgen ord-
förande i Vällingbys fackliga lokalför-
bundsområde och huvudskyddsom-
bud. Han är även sammankallande i 
förbundsområde Nords valberedning. 

Det fackliga har följt Jörgen under 
större delen av polislivet och 
sedan tre år är han ordförande 

i Vällingby. Han vill ta medlemmarnas 
intressen tillvara, han känner sig inte så 
orolig för sin egen del, han väljer själv 
vilken dag han vill gå i pension. Vi 
måste behandla våra kollegor bättre för 
att de ska orka och vilja jobba kvar. Det 
duger inte med löften som inte infrias 
eller snack som aldrig blir verkstad.

Jakt är ett jättestort intresse, 
och Jörgen lär få en jakthund av 
sina barn som pensionspresent 

inom kort. Cykling är även det ett stort 
intresse som både är avkopplande och 
bra för fysiken.

Det finns många frågor som 
är viktiga ur ett fackligt per-
spektiv, men viktigast av allt 

är lönefrågan. Den har vuxit underi-
från med brinnande engagemang från 
poliserna ute på fältet, resultatet hit-
tills har gjort många besvikna. 

Tommy Hansson

Han började sin poliskarriär i 
Solna Polisdistrikt, där poli-
serna jobbade hårt och inte 

var rädda för att ta i, det var mycket 
lärorikt. 

Han jobbade i arbetsgrup-
pen på Ekerö, och så små-
ningom som närpolis på 

samma plats. Det området kände han 
väl, både modus operandi och person-
kännedom då han även bodde där. På 
Ekerö fanns en del högerextremis-
ter på den tiden, som sågs till av den 
lokala polisen, ibland med biträde från 
bland annat Mikael Lundh som var 
ungdomspolis i Stockholms City.

Samarbetan med Ravekom-
missionen var också effektivt, 
och nystade upp en stor nar-

kotikahärva bland områdets unga, 
vilket uppskattades av sociala myn-
digheter och föräldrar.

Efter en tid flyttade han till 
Bromma närpolis där han job-
bade med brottsförebyggande 

och på ingripandeenheten. 

Jörgen Backström
Ordförande LOPO Vällingby

Börjar pensionen närma sig? 
Kanske kan Polisveteranerna vara 
något för Dig? Hör av dig i så fall 
till Börje Karlsson, tfn 08-53181018
070-6425034, epost 
borje.0853181018@telia.com


