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Förord 

Personalansvarsnämnden publicerar varje år en rapport med en redogörelse för sin 
verksamhet och med referat av de ärenden som nämnden har prövat under det gångna 
året. I den här rapporten, som är nummer 32 i ordningen, redovisas de ärenden som 
nämnden har avgjort under år 2019. 

 

Anders Thornberg 

ordförande 
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1 Inledning 

Allmänna bestämmelser om myndigheters personalansvarsnämnder finns i bl.a. 
myndighetsförordningen (2007:515). Särskilda regler om Personalansvarsnämnden vid 
Polismyndigheten finns i 49-51 §§ förordningen (2014:1102) med instruktion för 
Polismyndigheten och i arbetsordningen för Polismyndigheten. 

Materiella bestämmelser som personalansvarsnämnden har att tillämpa finns i bl.a. 
lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), lagen (1994:260) om offentlig 
anställning (LOA), förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman och anställ-
ningsförordningen (1994:373). Arbetsgivarverket har i sin skriftserie med vägledning 
för statliga arbetsgivare vid prövning av anställningsskyddsrelaterade frågor gett ut 
Anställningsskydd, 2009, och Tjänsteansvaret, 2005:2. 

Nämndens sammansättning framgår av 49 § förordningen med instruktion för 
Polismyndigheten. Nämnden består av rikspolischefen, som är ordförande, två 
personalföreträdare, tre företrädare för myndigheten som rikspolischefen bestämmer 
och två av regeringen särskilt förordnade ledamöter. Rikspolischefen bestämmer vem 
som ska vara vice ordförande i nämnden. 

Under verksamhetsåret 2019 bestod nämnden av följande personer. 

Ordinarie ledamöter 
Anders Thornberg   rikspolischef (ordförande) 
Carl-Oskar Bohlin  riksdagsledamot (fr.o.m. februari) 
Henrik Dider    HR-direktör (fr.o.m. augusti) 
Susanne Eberstein  före detta riksdagsledamot (fr.o.m. februari) 
Lotta Gustavson   chefsjurist (vice ordförande) 
Ulrika Herbst   regionpolischef 
Pär Renberg   avdelningsordförande, ST inom polisen 
Lena Nitz   förbundsordförande, Polisförbundet 
 
Ersättare 
Olov Augrell   sektionschef (fr.o.m. januari t.o.m. juli)  
Pernilla Bergman  tf. biträdande HR-direktör (fr.o.m. augusti)  
Annelie Granstedt  enhetschef (fr.o.m. april)  
Ann Gustafsson  förste vice ordförande, ST inom polisen  
Jarl Holmström  biträdande regionpolischef 
Dan Persson   regionpolischef (fr.o.m. januari t.o.m. juli)  
Tomas Stjernfeldt  förste vice förbundsordförande, Polisförbundet  
 
Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. 
När ärenden som är av principiell natur eller av annan större vikt handläggs bör minst 
sju ledamöter vara närvarande. 

Nämnden prövar frågor som anges i 25 § första stycket myndighetsförordningen 
(2007:515) för anställda vid myndigheten, om inte annat anges. 
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Nämnden prövar frågor om 

1 skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden (dock inte när det 
gäller arbetstagare som innehar provanställning), 

2 avstängning, 

3 disciplinansvar. 

 
Nämnden prövar även efter överklagande frågor om disciplinpåföljd samt avskiljande 
och avstängning gällande studenter vid polisprogrammet (9-12 §§ förordningen om 
utbildning till polisman). 

Nämndens ansvarsområde omfattar alla anställda vid Polismyndigheten. Undantagna är 
de arbetstagare som enligt 34 § LOA i hithörande frågor har att svara inför Statens 
ansvarsnämnd. 

Nämndens sekretariat lämnar upplysningar om handläggningsfrågor. Se sidan 2 för 
kontaktuppgifter. 

1.1 Anhängiggörande av ärenden hos nämnden 

Uppstår fråga om att pröva huruvida en anställd inom Polismyndigheten ska skiljas från 
sin anställning på grund av personliga förhållanden eller frågor om avstängning eller 
disciplinansvar ska den polisregion eller avdelning där den anställde har sin placering 
genast anmäla detta till nämnden. Med att ”fråga uppstår” avses att myndigheten får 
kännedom om att någon anställd grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren 
(avskedande), den anställdes personliga förhållanden utgör saklig grund för uppsägning 
eller den anställde har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen (disciplinpåföljd), och 
det därför finns anledning för nämnden att pröva frågan om skiljande från anställningen 
eller om disciplinär påföljd. 

Utredningen i ärendet görs av den polisregion där arbetstagaren har sin placering. Vad 
gäller arbetstagare vid Polismyndighetens avdelningar görs utredningen av polisregion 
Stockholm. Beslut att anmäla ett ärende till PAN fattas av regionpolischef eller 
biträdande regionpolischef respektive avdelningschef eller biträdande avdelningschef. 
Av anmälan till PAN ska framgå hur polisregionen eller avdelningen ser på det påtalade 
förhållandet. 

Preskriptionsreglerna i 7 och 18 §§ LAS medför att ärenden om avskedande, 
uppsägning eller avstängning kan behöva handläggas skyndsamt, varför kontakt i 
sådana fall omedelbart bör tas med nämndens sekretariat. 

Preskriptionsreglerna innebär att en uppsägning eller ett avskedande inte får grundas 
enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan 
underrättelse lämnades, eller om sådan underrättelse inte lämnats, två månader före 
tidpunkten för uppsägningen eller avskedandet. Preskriptionsfristen börjar löpa när 
arbetsgivaren får kännedom om att brottmålsdomen vunnit laga kraft, när arbetstagaren 
erkänner den brottsliga gärningen och arbetsgivaren kan överblicka situationen eller när 
arbetstagaren vidgår faktiska omständigheter som, utan att vara brottsliga, framstår som 
så klandervärda att skiljande från anställningen bör prövas. 
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Anmälan till nämnden kan också göras av riksdagens ombudsmän (JO) eller av 
Justitiekanslern (JK). Klagomål från enskilda tas inte upp till prövning av nämnden. 

Ett ärende kan även initieras av domstol, i samband med att domstolen vid åtal inhämtar 
nämndens yttrande huruvida den tilltalade kommer att skiljas från sin anställning vid 
fällande dom (29 kap. 5 § första stycket 7 brottsbalken). 

1.2 Handläggning vid nämnden 

När ett ärende anhängiggjorts hos nämnden beslutar ordföranden huruvida ett 
förfarande inför nämnden ska inledas eller ej. Har anmälan gjorts av JO eller JK, ska 
beslut om att inte gå vidare med ärendet fattas av nämnden. Vid denna prövning ska 
bl.a. de hinder mot prövning som uppställs i 17-19 §§ LOA respektive 7 § fjärde stycket 
och 18 § andra stycket LAS beaktas. 

Beslutar ordföranden eller nämnden att förfarande ska inledas, utfärdas en skriftlig 
underrättelse till arbetstagaren som samtidigt ges tillfälle att yttra sig i ärendet. När det 
gäller ett ärende om avskedande eller uppsägning utfärdas även varsel till den centrala 
arbetstagarorganisation som den anställde tillhör. 

I ärenden som gäller yttrande till domstol inhämtar nämnden i sin tur yttrande från den 
åtalade arbetstagaren och vanligtvis även från den berörda polisregionen eller 
avdelningen samt, i förekommande fall, den åtalades arbetstagarorganisation. 

Till nämnden är knutet ett sekretariat. Föredraganden vid nämnden har befogenhet att 
begära in förklaringar, upplysningar och yttranden i ärenden som anmälts till nämnden 
och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att bereda ärendet och som inte ankommer 
på ordföranden eller nämnden. 

När ärendet har beretts sker en prövning av ärendet. Ärendena avgörs efter före-
dragning. Nämndens handläggning är som huvudregel skriftlig, men arbetstagaren har 
möjlighet att inställa sig personligen vid nämndens sammanträde, om han eller hon så 
önskar och nämndens ordförande beslutar att så lämpligen kan ske. 
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2 Verksamheten under det gångna året 

2.1 Statistiska uppgifter 

Personalansvarsnämnden har hållit tolv sammanträden under året. 

Under året inkom totalt 971 ärenden. Ärendena fördelar sig enligt följande. 

Inkomna ärenden under året 2019 2018 

Ärenden där domstol eller Åklagar-
myndigheten har begärt yttrande huruvida en 
polisanställd kommer att skiljas från sin 
anställning genom avskedande eller 
uppsägning vid händelse av en fällande dom 
eller ett godkänt strafföreläggande. Här 
redovisas också de ärenden om skiljande från 
anställningen som anmälts till nämnden av en 
polisregion eller avdelning. Sådana ärenden 
kan även innefatta yttranden till domstolar.  

57 31 

 

Disciplinpåföljd för tjänsteförseelse 38 38 

Överklagade beslut om skiljande respektive 
avstängning från polisutbildningen 

2 4 

Överklagade beslut om disciplinpåföljd 
avseende polisstudenter 

0 2 

Summa 97 75 

 
Inkomna ärenden under året fördelade över riket2. Siffror inom parentes  
avser år 2018. 

Polisregioner och avdelningar 
Yttrande till domstol 

m.m. 
Tjänsteförseelse 

Polisregion Bergslagen 6 (3) 0 (1) 

Polisregion Mitt 8 (2) 4 (1) 

Polisregion Nord 2 (2) 3 (3) 

Polisregion Stockholm  17 (8)  8 (19) 

Polisregion Syd 13 (6) 5 (1) 

Polisregion Väst 6 (8) 11 (4) 

Polisregion Öst 2 (1) 4 (2) 

HR-avdelningen 0 (0) 0 (4) 

Ekonomiavdelningen 0 (0) 0 (1) 

                                                      
1 Vissa ärenden avser mer än en anställd.  
2 Två ärenden avsåg personer som inte var anställda av Polismyndigheten. De ärendena redovisas 
därför inte nedan. 
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Nationella operativa avdelningen 1 (0) 2 (2) 

Nationellt forensiskt center 0 (1) 1 (0) 

Rättsavdelningen 0 (0) 0 (0) 

It-avdelningen 0 (0) 0 (0) 

Överkl. skilj. Polisutb - 2 (4) 

Överkl. disc. stud. - 0 (2) 

Summa 55 (31) 40 (44) 
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Avgjorda ärenden under året3 
Ärenden där domstol eller Åklagarmyndigheten har önskat yttrande om en polisanställd 
kommer att skiljas från anställningen i händelse av fällande dom eller godkänt strafföre-
läggande. Här redovisas även ärenden om skiljande från anställningen som har anmälts 
till nämnden av en polisregion eller avdelning. Sådana ärenden kan också innefatta 
yttrande till domstol.  

Antal  2019 2018 

Poliser 27 19 

Civilanställda  12 11 

Antal  2019 2018 

Avskedande 44 6 

Uppsägning  25 4 

Avskrivna 316 18 

Summa 37 28 

 
Ärenden om disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Antal  2019 2018 

Poliser 34 28 

Civilanställda  8 5 

Antal  2019 2018 

Varning 23 15 

Löneavdrag 16 12 

Avskrivna 3 6 

Summa 42 33 

 
Polisutbildningen. Siffror inom parentes avser år 2018. 

Från polisutbildningen överklagade beslut om skiljande 0 (2) 

Från polisutbildningen överklagade beslut om avstängning  0 (0) 

Från polisutbildningen överklagade beslut om disciplinpåföljd  0 (2) 

                                                      
3 Uppgifterna avser antal anställda och inte antal ärenden. (Ett ärende kan avse flera anställda.)  
4 Av de avskedade personerna var två poliser och två civilanställda. 
5 Av de uppsagda personerna var en polis och en civilanställd. 
6 Merparten har skrivits av på grund av att det aktuella åtalet har ogillats eller därför att grund för ett 
skiljande från anställningen inte bedömts föreligga trots en fällande dom. Därutöver har ett antal 
medarbetare avslutat sina anställningar på egen begäran. 
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3 Referat av ärenden 

I det följande lämnas en redovisning av de ärenden som avgjorts av personalan-
svarsnämnden under år 2019, med undantag för ärenden om skiljande från 
anställningen som skrivits av vilka redovisas endast i vissa fall. I flertalet ärenden 
återges nämndens motivering i sin helhet. Av bl.a. utrymmesskäl har dock vissa referat 
begränsats. Referaten ger därför inte alltid en fullständig bild av nämndens ställnings-
taganden. I syfte att underlätta för den som vill ta del av handlingarna i enskilda 
ärenden lämnas upplysningar om ärendenas diarienummer samt var i nämndens proto-
koll ärendena återfinns. 

Redovisningen av ärendena avser förhållandena per den 31 december 2019. 

Kopior av beslut kan begäras från nämndens sekretariat. 

3.1 Ärenden om skiljande från anställningen 

3.1.1 Inledning 

Skiljande från anställningen kan ske genom avskedande eller genom uppsägning av 
personliga skäl. Av 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) framgår att en 
arbetstagare får avskedas om han eller hon grovt har åsidosatt sina åligganden mot 
arbetsgivaren. Reglerna om uppsägning finns i 7 § LAS. Där anges att en uppsägning 
ska vara sakligt grundad. Saklig grund för uppsägning föreligger inte, om det är skäligt 
att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. 

Ett avskedande respektive en uppsägning enligt LAS får inte grundas enbart på om-
ständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än två månader innan underrättelse 
enligt 30 § samma lag lämnas eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två 
månader före tidpunkten för avskedandet/uppsägningen. Enligt praxis börjar tidsfristen 
löpa när arbetsgivaren fått kännedom om den aktuella händelsen. När en arbetstagare är 
misstänkt för brott börjar fristen löpa först när de närmare omständigheterna har blivit 
utredda och arbetsgivaren kan överblicka situationen. Så anses vara fallet när arbets-
tagaren har erkänt brottet eller medgivit ett handlande som – utan att vara brottsligt – 
framstår som så klandervärt att skiljande från anställningen bör övervägas. Skiljande 
från anställningen kan aktualiseras också när det under förundersökningen står klart att 
det finns bindande bevisning om att den anställde har begått en brottslig gärning. I 
övriga fall, dvs. vid mera komplicerad och förnekad brottslighet, räknas fristen från det 
att arbetsgivaren får kännedom om att den fällande brottmålsdomen vunnit laga kraft. 

I förevarande avsnitt redovisas under punkten 3.1.2 ärenden där avskedande eller 
uppsägning har skett och under punkten 3.1.3 ärenden i vilka grund för avskedande 
eller uppsägning inte har bedömts föreligga. 
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3.1.2 Avskedande eller uppsägning 

3.1.2.1 Brott/förhållande i tjänsten 

PAN-793-62/18 (2019:2) 

En inspektör hade visat prov på samarbetsproblem av allvarlig art och inte följt 
arbetsledning samt arbetsvägrat. 

Utredningen: Inspektören hade under flera år misskött sig på ett sätt som hade medfört 
allvarliga störningar i verksamheten och arbetsmiljön. Hon hade därför omplacerats till 
en annan tjänstgöringsort. Inspektören inställde sig dock bara på den nya orten under tre 
arbetsdagar, för att sedan återvända till sin ursprungliga arbetsplats.  

Nämnden beslutade att avskeda inspektören. 

Skiljaktig mening: En ledamot var skiljaktig och anförde följande. 

”Till skillnad från majoriteten finner jag att det saknas grund för skiljande från 
anställningen. Den omplacering som gjorts har varit av sådant slag att det inneburit 
väsentliga svårigheter och besvär för arbetstagaren. Det har också varit möjligt att vidta 
andra mindre ingripande åtgärder. Alla åtgärder är inte uttömda. Under nämnda 
förhållanden föreligger inte grund för skiljande från anställningen. Överröstad i frågan 
är jag i övrigt ense med majoriteten.” 

PAN-793-11/19 (2019:3) 

En handläggare hade tagit hårddiskar och kuvert från sin arbetsplats. 

Utredningen: Handläggaren hade under förhör erkänt att han hade tagit hårddiskarna 
och kuverten från sin arbetsplats. Hårddiskarna hade han sålt för att tjäna pengar. 
Erkännandet vann stöd av övrig utredning. 

Nämnden beslutade att avskeda handläggaren. 

PAN-793-17/19 (2019:4) 

En it-tekniker hade varit olovligen frånvarande från sin arbetsplats. 

Utredningen: It-teknikern hade varit olovligen frånvarande och tidigare meddelats 
disciplinpåföljder av samma anledning. 

Nämnden beslutade att säga upp it-teknikern på grund av personliga skäl. 

Skiljaktig mening: En ledamot var skiljaktig och anförde följande. 

”Till skillnad från majoriteten finner jag att det inte föreligger grund för skiljande från 
anställningen. Det är genom läkarintyg visat att det inte föreligger sådan påstådd olovlig 
frånvaro. Att göra gällande att läkarintyg inte lämnats inom en kollektivavtalsreglerad 
tidsram är inte tillräcklig grund för skiljande från anställningen. Vidare är utgångs-
punkten att en nedsättning av arbetsförmågan hänförlig till sjukdom inte utgör grund för 
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skiljande från anställningen. Det har inte presenterats någon sådan noggrann utredning 
kring möjligheterna till omplacering, anpassning eller andra åtgärder som kan 
möjliggöra för arbetstagaren att stanna kvar i arbete eller inte bli skild från anställ-
ningen. Det är inte visat att arbetstagarens arbetsförmåga i sådan grad är stadigvarande 
nedsatt, att arbetstagaren inte efter skäliga anpassningsåtgärder skulle kunna utföra 
arbete av betydelse. Sammantaget finner jag att det saknas grund för skiljande från 
anställningen. Överröstad i frågan är jag i övrigt ense med majoriteten.” 

PAN-793-35/19 (2019:5) 

En fordonstekniker hade tagit bildäck från sin arbetsplats. 

Utredningen: Fordonsteknikern hade under förhör erkänt att han hade tagit bildäcken 
från sin arbetsplats. Däcken hade han sålt för att tjäna pengar.  

Nämnden beslutade att avskeda fordonsteknikern. 

3.1.2.2 Brott/förhållande utom tjänsten 

PAN-793-46/18 (2019:3) 

En polisassistent kunde inte längre vara placerad i säkerhetsklass. 

Utredningen: Polisassistenten kunde inte längre vara placerad i säkerhetsklass. En 
omplaceringsutredning genomfördes därför. Av denna framgick att det inte fanns några 
tjänster att erbjuda inom Polismyndigheten som inte var säkerhetsklassade och som 
polisassistenten hade tillräckliga kvalifikationer för.  

Nämnden beslutade att säga upp polisassistenten på grund av personliga skäl. 

Skiljaktig mening: En ledamot var skiljaktig och anförde följande. 

”Till skillnad från majoriteten finner jag att det saknas grund för skiljande från 
anställningen. Det har varken i ärendet eller i bedömningen av säkerhetsklass påvisats 
några sådana omständigheter som kan läggas till grund för ett skiljande från 
anställningen. Det finns heller inget att anmärka på arbetstagarens sätt att sköta sina 
arbetsuppgifter. Under nämnda förhållanden föreligger inte grund för skiljande från 
anställningen. Överröstad i frågan är jag i övrigt ense med majoriteten.” 

PAN-793-46/19 (2019:11) 

En inspektör dömd för grovt rattfylleri.  

Utredningen: Inspektören dömdes för grovt rattfylleri. Påföljden bestämdes till 
skyddstillsyn med en särskild föreskrift. Brottsligheten var erkänd, men domen hade vid 
tiden för avgörandet inte vunnit laga kraft eftersom den hade överklagats i påföljds-
delen.  

Nämnden beslutade att avskeda inspektören. 
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Skiljaktig mening: En ledamot var skiljaktiga och anförde följande.  

”Till skillnad från majoriteten finner jag att det inte föreligger grund för skiljande från 
anställningen. Det finns inte någon lagakraftvunnen dom. Arbetstagaren synes lida av 
en beroendesjukdom där det inte kan uteslutas att det finns ett orsakssamband mellan 
påstådd gärning och sjukdomstillstånd. I enlighet med praxis följer att arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar inte upphör vid återfall i missbruk eller bristande motivation till 
förändring hos arbetstagaren, då det betraktas som naturliga sjukdomsyttringar. 
Arbetstagare har idag insikt och är motiverad i att genomgå rehabilitering. Då 
rehabiliteringsåtgärderna får anses vara framgångsrika, prognosen synes vara god och 
det saknas påtaglig risk för återfall i liknande brottslighet föreligger utifrån en samman-
vägd bedömning inte grund för skiljande från anställningen, se bland annat AD 1995 nr 
104, AD 1992 nr 38, AD 1997 nr 145 och AD 1998 nr 20. Överröstad i denna fråga är 
jag i övrigt ense med majoriteten.” 

3.1.3 Ej avskedande eller uppsägning 

Under denna rubrik redovisas ett urval av ärenden om skiljande från anställningen som 
skrivits av, eller i vilka det istället har beslutats om disciplinpåföljd. 

3.1.3.1 Brott/förhållande i tjänsten 

PAN-793-10/19 (2019:2) 

En administratör hade varit olovligen frånvarande från sitt arbete under några dagar. 
Fråga om preskription. 

Utredningen: Polisregionen har i en anmälan till nämnden den 1 februari 2019 gjort 
gällande att administratören har varit olovligen frånvarande från sitt arbete den          
23-29 november 2018. Enligt regionens uppfattning har administratören genom det  
agerandet brutit mot sina skyldigheter i sin anställning på ett sådant sätt att det finns 
grund för att skilja administratören från denna. 

Regionen har sedan i en kompletterande skrivelse avseende frågan om preskription bl.a. 
förtydligat att det ibland kan uppstå problem när det gäller att avgöra från vilken 
tidpunkt den s.k. tvåmånadersfristen ska räknas. I de fall arbetstagaren beskylls för 
misskötsamhet vad avser anställningsavtalets inneboende skyldigheter räknas 
exempelvis tiden från det att denne medger det som påstås, eller har getts tillfälle att 
bemöta det som han eller hon lastas för. – Den 16 januari 2019 hölls ett arbetsrättsligt 
samtal med administratören med anledning av frånvaron. Dagen efter godkände 
administratören ett protokoll från detta. Det var först då, alltså den  
17 januari samma år, som det var möjligt att överblicka vad som hade skett. Och det är 
från det datumet tvåmånadersfristen ska räknas. 

Nämnden: En arbetsgivare som anser att det föreligger något förhållande som ger 
anledning att skilja en arbetstagare från dennes anställning måste naturligtvis ges viss tid 
att överblicka situationen. Samtidigt har arbetsgivaren en skyldighet att agera skyndsamt, 
eftersom syftet med den s.k. tvåmånadersregeln i 7 § sista stycket och 18 § andra stycket 
LAS är att en arbetstagare inte ska behöva sväva i ovisshet i skiljandefrågan längre än 
nödvändigt. 
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Personalansvarsnämnden kan med det sagt konstatera att det av utredningen framgår att 
administratören var frånvarande från sitt arbete den 23-29 november 2019. 
Administratörens närmaste chef höll därför ett samtal med honom den 6 december vid 
vilket han på ett, såvitt framgår, utförligt sätt berättade om orsaken till frånvaron. 
Chefen informerade administratören om att frånvaron ändå var att anse som olovlig och 
vilka följder det kan medföra. 

Enligt nämndens bedömning var det alltså redan den 6 december möjligt för 
administratörens arbetsgivare att överskåda situationen. Tvåmånadersfristen ska därför 
räknas från det datumet.  

Det står därmed klart att de omständigheter som åberopas har varit kända i mer än två 
månader. Och nämnden menar att det inte föreligger några synnerliga skäl för att de 
ändå ska få åberopas. Ärendet ska således skrivas av.  

Avslutningsvis kan det påpekas att det här beslutet inte hindrar regionen från att anmäla 
den påstådda misskötsamheten till nämnden för prövning i disciplinärt avseende. 

Nämnden skrev av ärendet. 

PAN-793-15/19 (2019:6) 

En inspektör dömd för olaga hot och hot mot tjänsteman. 

Utredningen: Inspektören dömdes för olaga hot och hot mot tjänsteman. Påföljden 
bestämdes till 100 dagsböter.  

Polisregionen där inspektören tjänstgjorde har därefter i en skrivelse till nämnden bl.a. 
uppgett att de gärningar som inspektören har gjort sig skyldig till är mycket allvarliga. 
Hans agerande har skadat arbetsgivarens förtroende. Och genom detta har inspektören 
visat sig vara helt olämplig att inneha en anställning som polis. Inspektören bör därför 
skiljas från denna. 

Regionen har därutöver begärt att inspektören ska stängas av från sitt arbete. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden vill inledningsvis understryka att den ser mycket 
allvarligt på de gärningar som inspektören har dömts för. Det står med det sagt dock 
klart att tingsrätten har kommit fram till att det samlade straffvärdet för brotten inte 
överstiger bötesnivå. Till det kommer att dessa av allt att döma har sin grund i 
inspektörens alkoholproblematik. Inspektören genomgår för närvarande rehabilitering 
för denna, om än han såvitt framgår inte till fullo har levt upp till alla sina åtaganden.  

Nämnden menar att det mot den sammantagna bakgrunden inte finns anledning att 
inleda något förfarande för att eventuellt skilja inspektören från hans anställning. Det 
saknas därmed även förutsättningar för att stänga av inspektören från hans arbete.  

Ärendet ska således skrivas av.  

Avslutningsvis finner nämnden anledning att inskärpa vikten av att inspektören 
fortsättningsvis medverkar i och fullgör den rehabilitering som Polismyndigheten 
erbjuder. 



 
REFERAT AV ÄRENDEN  

  

 

 

 

 

16       PERSONALANSVARSNÄMNDEN VID POLISMYNDIGHETEN 
 

 

Nämnden skrev av ärendet. 

PAN-793-53/19 (2019:11) 

En inspektör hade uttalat sig på ett olämpligt sätt vid ett telefonsamtal och påstods 
även tidigare ha misskött sig. 

Utredningen: Polisregionen har i en anmälan till nämnden bl.a. gjort gällande att 
inspektören vid ett längre telefonsamtal med en person, som ägde rum inom ramen för 
inspektörens anställning, ska ha uttryckt sig på ett sätt som inte är förenligt med 
regeringsformen och polisförordningen (2014:1104). Samtalet spelades in. Vid två 
tidigare telefonsamtal med personens fru ska inspektören också ha uttryckt sig på ett 
grövre sätt. Vidare ska inspektören på sin arbetsplats ha uttalat sig kränkande om 
kvinnor, medarbetare och flyktingar samt invandrare i allmänhet. Det ska ha bidragit till 
omfattande arbetsmiljöproblem. Inspektören ska även ha förvarat sitt tjänstevapen på ett 
sätt som inte står i överensstämmelse med regelverket på området. Bristerna ska 
sammantaget ha varit av sådan art att arbetsgivarens och allmänhetens förtroende har 
skadats så pass allvarligt att det föreligger skäl för att skilja inspektören från hans 
anställning. 

Inspektören har bl.a. uppgett att man möjligtvis skulle kunna ha synpunkter på vissa av 
hans formuleringar i det aktuella telefonsamtalet, men mot bakgrund av hans 
grundlagsskyddade yttrandefrihet kan de inte läggas honom till last. Polisregionen har 
felaktigt beskrivit de händelser som påstås vara exempel på arbetsmiljöproblem. 
Incidenterna har därtill varit kända för arbetsgivaren i mer än två månader och kan 
därför inte utgöra grund för ett skiljande från anställningen. Han har inte heller 
omplacerats och regionen har inte vidtagit några åtgärder för att komma till rätta med 
det som anges vara problem. Förvaringen av hans tjänstevapen har prövats i 
straffrättslig ordning, vid vilken har slagits fast att han inte har gjort sig skyldig till 
något brott. Vapenförvaringen rör sig dessutom om en engångsföreteelse. Han har lång 
erfarenhet som polis och han har inte tidigare varit föremål för några arbetsrättsliga 
eller disciplinära ingripanden. Och han innehar inte någon chefsbefattning eller någon 
på annat sätt utpräglad förtroendeställning. 

Regionen har i ett yttrande bl.a. anfört att inspektörens uttalanden under telefonsamtalet 
har skett i tjänsten. Detta eftersom han svarade i sin tjänstetelefon och inte på något sätt 
antydde att han skulle vara ledig. De åsikter som inspektören gav uttryck för skyddas 
därmed inte av yttrandefriheten. Av anställningsavtalet följer att inspektören är skyldig 
att uppföra sig på ett sätt som står i överensstämmelse med den s.k. uppförandekoden i 
10 § polisförordningen, värna allas lika värde, agera i enlighet med arbetstagarnas 
skyldigheter enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och i övrigt följa Polismyndighetens 
föreskrifter, styrdokument och anvisningar. Genom att inte göra så har inspektören 
uppvisat allvarliga brister i utförandet av sitt arbete. Och då spelar det inte någon roll att 
han inte innehar en chefsposition eller särskild förtroendeställning. Inspektören har 
därför varit föremål för arbetsrättsliga åtgärder, exempelvis genom en omplacering 
mellan två arbetsplatser. Hans oönskade beteende visade sig dock fortsätta på hans nya 
tjänstgöringsort. – Det närmare innehållet i telefonsamtalet kom till arbetsgivarens 
kännedom den 29 maj 2019, då Justitieombudsmannen (JO) begärde in ett yttrande från 
Polismyndigheten. Inspektören stängdes med anledning av vad som då framkommit av 
från sitt arbete den 12 juni och han delgavs en underrättelse om att personalansvars-
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nämnden har för avsikt att pröva frågan om att eventuellt skilja honom från hans 
anställning den 27 juni samma år. Arbetsgivaren har därmed agerat innan preskription 
enligt den s.k. tvåmånadersregeln har inträtt. Vad avser inspektörens tidigare missköt-
samhet har denna relevans för ärendet eftersom det rör sig om en återkommande typ av 
felbeteende. – Den felaktiga vapenförvaringen utgör ett exempel på att inspektören inte 
har respekterat och följt de bestämmelser som gäller. Det, sammantaget med hans 
övriga agerande, visar att han på ett grovt sätt har åsidosatt sina åligganden mot sin 
arbetsgivare.  

Inspektören har yttrat sig och bl.a. påpekat att regionens påståenden är mycket 
svepande. Sammantaget går de således inte att bemöta. 

Nämnden:  

Preskription? 

Personalansvarsnämnden kan konstatera att det närmare innehållet i det inspelade 
telefonsamtalet blev känt för arbetsgivaren den 29 maj 2019, då JO begärde att 
Polismyndigheten skulle ge in ett yttrande. Polisregionen anmälde därefter saken till 
personalansvarsnämnden den 20 juni och inspektören delgavs den 27 juni samma år en 
underrättelse om att nämnden avser att pröva frågan om att eventuellt skilja honom från 
hans anställning. 

Enligt nämndens bedömning har den s.k. tvåmånadersregeln i 7 och 18 §§ LAS därmed 
efterlevts. Och eftersom det av denna följer att en uppsägning eller ett avskedande inte 
enbart får grundas på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två 
månader föreligger det inte något hinder mot att även pröva händelser som ligger längre 
tillbaka i tiden än så. 

Nämnden lämnar alltså inspektörens invändning om preskription utan avseende. 

Telefonsamtalen 

Ett av de tre telefonsamtal som regionen åberopar finns dokumenterat genom en 
inspelning. Utredningen om vad som har sagts vid de två andra samtalen är däremot 
inte tillräcklig för att kunna läggas till grund för nämndens ställningstagande.  

Frågan är därmed om inspektören genom uttalandena vid det inspelade samtalet kan 
anses ha grovt åsidosatt sina åligganden mot sin arbetsgivare så att det därigenom 
föreligger laga grund för ett avskedande, eller om de utgör saklig grund för en 
uppsägning. 

Inspektören har därvid invänt att uttalandena omfattas av hans grundlagsfästa yttrande-
frihet. Enligt denna är hans arbetsgivare, som varande en offentlig sådan, nämligen 
förhindrad att vidta några åtgärder som har karaktär av bestraffning eller sanktion mot 
honom för att han har utnyttjat den rättigheten. 

Nämnden menar dock att det står klart att inspektören besvarade det inkommande 
telefonsamtalet som en företrädare för Polismyndigheten. Vid samtalet, som han förde 
via sin tjänstetelefon, gav han dels svar på frågor om hanteringen av ett ärende och dels 
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yttrade han sig om andra saker. Det senare gjorde inspektören på ett sätt som inte var 
tydligt med att det var hans personliga åsikter som förmedlades. 

Nämnden anser mot den bakgrunden att inspektören har uttalat sig som en representant 
för Polismyndigheten. Och då följer det av hans statliga anställning att reglerna om 
yttrandefrihet inte är tillämpliga (jfr JO:s beslut den 17 oktober 2003 i dnr 3599-2002). 

Under samtalet har inspektören yttrat sig på ett sätt som uppenbarligen inte är förenligt 
med regeringsformens grundläggande krav på saklighet och opartiskhet. Därtill 
kommer att han inte heller har levt upp till bestämmelsen i 10 § polisförordningen om 
att uppträda på ett hänsynsfullt och förtroendeingivande sätt (jfr Polismyndighetens 
yttrande till JO den 30 augusti 2019 i dnr A284.969/2019). 

Det finns naturligtvis anledning att se mycket allvarligt på det, inte minst eftersom 
inspektörens objektivitet har kunnat sättas i fråga. Till det kommer att den person som 
han talade med befann sig i en utsatt situation och att han har riskerat att skada 
förtroendet för polisen. Men det har inte framkommit, eller ens påståtts, att inspektören 
i övrigt skulle ha brustit i själva handläggningen av ärendet. 

Vid en sammantagen bedömning finner nämnden att det som är utrett i den här delen, 
dvs. inspektörens uttalanden vid det inspelade samtalet, inte innebär att det finns laga 
grund för att skilja honom från hans anställning. 

Möjligtvis skulle det som inspektören har sagt sett tillsammans med annan missköt-
samhet dock kunna leda till en annan slutsats.  

Den i övrigt påstådda misskötsamheten 

Regionen har gjort gällande att fyra av inspektörens kollegor under sommaren 2016 i  
ett e-brev till cheferna vid hans dåvarande arbetsplats uppgett att inspektören vid flera 
tillfällen skulle ha uttryckt sig kränkande mot kvinnor och kvinnors roll i samhället, 
mot medarbetare med utländsk bakgrund samt mot flyktingar och invandrare i allmän-
het. Det ska därför ha hållits ett tillrättavisande samtal med inspektören den                 
30 september 2016. 

Därutöver har regionen hävdat att en medarbetare har slutat på grund av inspektörens 
uppträdande och myndighetens underlåtenhet att göra något åt saken. Inspektören ska 
också efter en ”flytt” till en annan tjänstgöringsort ha uttalat sig till en chef på ett sätt 
som fick denna att känna sig kränkt. Och inom ramen för inspektörens fackliga 
förtroendeuppdrag ska han ha genomfört en medarbetarundersökning efter att det hade 
anställts två nya medarbetare. Undersökningen ska ha ifrågasatts av de ursprungliga 
kollegorna och uppfattats som obehaglig. Dessutom ska inspektören ha uttalat sig 
olämpligt om den person som anmälde de aktuella telefonsamtalen till JO. 

Regionen har emellertid inte gett in någon dokumentation för att styrka sina påståenden 
i de här delarna. Det går därför inte att med något mått av säkerhet avgöra vad som har 
hänt. Nämnden lämnar mot den bakgrunden regionens uppgifter utan avseende. Och i 
sammanhanget har det förhållandet att inspektören eventuellt skulle ha förvarat sitt 
tjänstevapen på ett felaktigt sätt inte någon avgörande betydelse. 
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Slutsatsen 

Nämndens bedömning är alltså att det är visat att inspektören vid ett telefonsamtal har 
uttalat sig på ett sätt som står i strid med såväl regeringsformens som polisförord-
ningens bestämmelser. Inspektörens agerande har dock inte varit så allvarligt att det kan 
läggas till grund för ett skiljande från hans anställning. Ärendet ska därför skrivas av. 

Det finns emellertid anledning att avslutningsvis inskärpa allvaret i inspektörens 
situation och att han riskerar att förlora sitt arbete om han på nytt skulle göra någonting 
liknande i tjänsten. 

Nämnden skrev av ärendet. 

3.1.3.2 Brott/förhållande utom tjänsten 

PAN-793-44/18 (2019:3) 

En polisassistent hade tidigare tagits ur säkerhetsklass, men därefter åter placerats i en 
sådan. 

Utredningen: Polisregionen har anmält att polisassistenten inte längre bedöms kunna 
vara placerad i säkerhetsklass. Regionen har därför genomfört en omplacerings-
utredning, av vilken framgår att det inte finns någon annan tjänst inom Polismyndig-
heten att erbjuda polisassistenten som han har tillräckliga kvalifikationer för och som 
inte kräver sådan klassning. Det finns mot den bakgrunden skäl att skilja polis-
assistenten från hans anställning genom en uppsägning på grund av personliga skäl. 

Personalansvarsnämnden beslutade att med omedelbar verkan stänga av polis-
assistenten från hans arbete. 

Polisassistenten har bl.a. tillbakavisat regionens påstående att han inte skulle kunna vara 
placerad i säkerhetsklass. 

Beslutet om säkerhetsklass har därefter ändrats, på så sätt att polisassistenten numera är 
placerad i en sådan. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att polisassistenten är placerad i 
säkerhetsklass. Det saknas därmed förutsättningar för att skilja honom från hans 
anställning.  Beslutet om avstängning ska därför hävas och ärendet skrivas av. 

Nämnden skrev av ärendet. 

PAN-793-71/18 (2019:3) 

En assistent hade enligt regionens uppfattning varit olovligen frånvarande och 
därutöver gjort sig skyldig till annan misskötsamhet. Fråga om preskription. 

Utredningen: Polisregionen har i en anmälan till nämnden den 14 december 2018 gjort 
gällande att assistenten har varit olovligen frånvarande i betydande omfattning och att 
han därutöver ska ha gjort sig skyldig till annan misskötsamhet. Enligt regionens 



 
REFERAT AV ÄRENDEN  

  

 

 

 

 

20       PERSONALANSVARSNÄMNDEN VID POLISMYNDIGHETEN 
 

 

uppfattning har assistenten genom sitt agerande brutit mot sina skyldigheter i sin 
anställning på ett sådant sätt att det finns grund för att skilja honom från denna. 

Regionen har i en kompletterande skrivelse uppgett att assistenten arbetsbefriades den  
8 oktober 2018. Samtidigt inleddes en utredning avseende den olovliga frånvaron. 
Omfattningen av denna var dock inte klarlagd förrän den 5 november samma år, varför 
den s.k. tvåmånadersfristen ska räknas från det senare datumet. 

Assistenten har bl.a. invänt att frågan om att skilja honom från hans anställning är 
preskriberad. 

Nämnden:  

Rättsliga utgångspunkter 

Av 7 § sista stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) följer bl.a. att en 
uppsägning som beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen 
inte enbart får grundas på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än två 
månader innan en underrättelse enligt 30 § lämnades. Arbetsgivaren får dock grunda 
uppsägningen enbart på omständigheter som han har känt till i mer än två månader, om 
tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes 
medgivande dröjt med underrättelsen eller om det finns synnerliga skäl för att 
omständigheterna får åberopas. 

Motsvarande bestämmelse för avskedanden finns intagen i 18 § andra stycket LAS. 

I 30 § första stycket LAS anges bl.a. att en arbetsgivare som vill avskeda eller säga upp 
en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren 
personligen ska underrätta denne om detta i förväg. 

Bedömning 

En arbetsgivare som anser att det föreligger något förhållande som ger anledning att 
skilja en arbetstagare från dennes anställning måste naturligtvis ges viss tid att 
överblicka situationen. Samtidigt har arbetsgivaren en skyldighet att agera skyndsamt, 
eftersom syftet med den s.k. tvåmånadersregeln i 7 § sista stycket och 18 § andra 
stycket LAS är att en arbetstagare inte ska behöva sväva i ovisshet i skiljandefrågan 
längre än nödvändigt. 

Personalansvarsnämnden kan med det sagt konstatera att assistenten arbetsbefriades den 
8 oktober 2018. Därefter granskade regionen vissa logglistor, för att klargöra i vilken 
omfattning assistenten varit olovligen frånvarande från sin arbetsplats. Såvitt framgår 
färdigställdes regionens utredning den 5 november 2018. Frågan anmäldes sedan hit 
den 14 december samma år och assistenten delgavs en underrättelse om ärendet den  
3 januari 2019. 

Enligt nämndens bedömning borde granskningen av assistentens frånvaro rimligtvis ha 
kunnat färdigställas på kortare tid än vad som skedde. I vart fall borde saken med tanke 
på skyndsamhetskravet ha anmälts till nämnden tidigare, så att han hunnit delges 
underrättelsen inom två månader, eller åtminstone kort därefter, räknat från den dag han 
fick lämna sin arbetsplats.  
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Sammanfattningsvis finner nämnden alltså att tvåmånadersregeln inte har efterlevts. 
Det föreligger inte några synnerliga skäl för att de aktuella omständigheterna ändå ska 
få åberopas. Ärendet ska därför skrivas av.  

Nämnden skrev av ärendet. 

3.2 Ärenden om avstängning 

3.2.1 Inledning 

I 13 kap. 1976 års lag om offentlig anställning fanns regler om avstängning. Avstäng-
ning fick enligt dessa regler ske, om ett förfarande inleddes som syftade till att avskeda 
en arbetstagare eller om en åtgärd vidtogs för att anställa åtal mot en arbetstagare och 
gärningen i fråga kunde antas medföra uppsägning eller avskedande. Regler med 
samma innebörd finns i 26 § StjL avseende anställningar med konstitutorial. 

Några motsvarande regler finns inte i LAS. Däremot anges i 34 och 35 §§ LAS fall när 
avstängning inte får ske. Av detta anses – motsatsvis – följa att en arbetstagare får 
avstängas från arbetet, om det är påkallat som ett led vid avskedande eller uppsägning i 
vissa fall. 

3.2.2 Avstängning 

Inget beslut att redovisa. 

3.3 Yttranden till domstolar 

3.3.1 Inledning 

Enligt 29 kap. 5 § första stycket 7 brottsbalken ska domstolen vid straffmätningen, 
utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta bl.a. om den tilltalade till följd av 
brottet drabbats av eller om det finns grundad anledning anta att han kommer att drab-
bas av avskedande eller uppsägning från anställning eller av annat hinder eller synnerlig 
svårighet i yrkes- eller näringsutövning. För att få underlag för sina bedömningar i den 
delen inhämtar domstolarna yttranden från nämnden. 

I detta avsnitt redovisas under 3.3.2 de yttranden i vilka nämnden uttalat att en fällande 
lagakraftvunnen dom i enlighet med väckt åtal kommer att medföra att den anställde 
skiljs från anställningen, dvs. avskedas eller blir uppsagd. Under 3.3.3 redovisas de 
yttranden i vilka nämnden uttalat att en fällande dom inte kommer att föranleda ett ski-
ljande från anställningen. 
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3.3.2 Avskedande eller uppsägning vid fällande dom 

3.3.2.1 Brott i tjänsten 

PAN-793-39/19 (2019:6) 

En inspektör åtalad för misshandel och olaga tvång, alternativt ofredande för båda 
brotten. 

Åtalet: Misshandel – Inspektören har tillfogat en omhändertagen person lätt smärta 
genom att upprepade gånger sparka denne på benen. Den omhändertagne hade vid 
tillfället händerna spärrade bakom ryggen med handfängsel. Beteendet har i vart fall 
varit hänsynslöst och ägnat att kränka personens frid på ett kännbart sätt. 

Olaga tvång – Inspektören har med våld tvingat den omhändertagne att liggande och 
med händerna i handfängsel bakom ryggen släpas över golvet i en vaktlokal. Beteendet 
har i vart fall varit hänsynslöst och ägnat att kränka personens frid på ett kännbart sätt. 

Nämnden: Inspektören kommer att skiljas från sin anställning om han döms för 
misshandel som inte är ringa. Nämnden bedömer vidare att det mesta talar för att så 
också kommer att ske om inspektören endast döms för olaga tvång för vilket 
straffvärdet bedöms ligga på fängelsenivå. I annat fall kommer han inte att skiljas från 
sin anställning. 

PAN-793-37/19 (2019:6) 

En handläggare åtalad för tjänstefel. 

Åtalet: Handläggaren hade vid nio tillfällen inom ramen för sin anställning som 
operatör vid regionledningscentralen underlåtit att upprätta händelserapporter och/eller 
kontakta sitt befäl samt i övrigt vidta de åtgärder som föranleddes av de ifrågavarande 
telefonsamtalen. 

Nämnden: Det mesta talar för att handläggaren kommer att skiljas från sin anställning 
om han huvudsakligen döms för uppsåtliga tjänstefel. Skulle han däremot bara dömas 
för oaktsamma sådana kommer han inte att skiljas från sin anställning. 

PAN-793-64/19 (2019:10) 

En administratör åtalad för dataintrång. 

Åtalet: Administratören har i sin tjänst som arrestvakt olovligen berett sig tillgång till 
uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling genom att göra slagningar i 
datasystemen PMF, DurTvå och FILIP. 
 
Nämnden: Mycket talar för att administratören kommer att skiljas från sin anställning 
vid händelse av en fällande dom. Nämndens slutgiltiga ställningstagande kommer dock 
att bli beroende av vad som redovisas i domen och av vad som kommer fram i övrigt. 
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PAN-793-51/19 (2019:11)  

En administratör åtalad för dataintrång. 

Åtalet: Administratören har begått dataintrång avseende fem personer. Slagningarna, 
har skett i systemen PIL, RES, PMF, BR, EPU, KVR och MR. 

Nämnden: Det mesta talar för att administratören kommer att skiljas från sin 
anställning vid händelse av en fällande dom.  

PAN-793-66/19 (2019:11)  

En administratör åtalad för dataintrång. 

Åtalet: Administratören har begått dataintrång enligt 34 åtalspunkter i flera olika 
system under två års tid.  

Nämnden: Det mesta talar för att administratören kommer att skiljas från sin 
anställning om hon döms för merparten av de åtalade gärningarna. Skulle hon däremot 
bara dömas för dataintrång enligt åtalspunkterna 2.1-2.4 kommer så inte att ske, 
eftersom de gärningarna är preskriberade i arbetsrättsligt hänseende. 

3.3.2.2 Brott utom tjänsten 

PAN-793-73/18 (2019:1) 

En polisassistent åtalad för försök till bedrägeri. 

Åtalet: Polisassistenten har efter att hennes familjs semesterresa avbokats tecknat ett 
utökat reseskydd, som bl.a. innehöll avbeställningsskydd, i sin villa-/hemförsäkring. 
Vid tecknandet av försäkringen förteg hon att resan var avbokad. Därefter har 
polisassistenten i en skadeanmälan till försäkringsbolaget uppgett att resan bokats av på 
grund av sjukdom. I anmälan och vid senare kontakter med bolaget har polisassistenten 
lämnat oriktiga uppgifter om att insjuknandet skett efter att tillägget till försäkringen 
tecknades och förtigit att resan avbokats innan tecknandet. 

Nämnden: Det mesta talar för att polisassistenten kommer att skiljas från sin 
anställning vid händelse av en fällande dom. Nämndens slutgiltiga ställningstagande är 
dock beroende av vad som redovisas i domen och vad som kommer fram i övrigt. 

PAN-793-21/18 (2019:2) 

En inspektör sedan tidigare dömd för försök till köp av sexuell tjänst. 

Åtalet: Inspektören hade tidigare åtalats för köp av sexuell tjänst, vilket nämnden hade 
yttrat sig till tingsrätten om (se verksamhetsrapporten för år 2018). Inspektören dömdes 
dock för försök till köp av sådan tjänst. Hovrätten önskade därför nämndens uppfattning 
i anställningsfrågan även vad avser försöksbrottet. 

Nämnden: Nämnden vidhåller att inspektören kommer att skiljas från sin anställning 
vid händelse av en fällande dom för köp av sexuell tjänst. Därutöver bedömer nämnden 
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att det mesta talar för att så också kommer att ske om inspektören skulle dömas för 
försöksbrottet. 

PAN-793-12/18 (2019:3) 

En administratör åtalad för narkotikabrott. 

Åtalet: Administratören har uppsåtligen och olovligen i sin bostad framställt          
154,6 gram cannabis avsedd för missbruk. Alternativt har administratören i vart fall 
uppsåtligen och olovligen innehaft 154,6 gram cannabis på samma plats. 

Nämnden: Administratören kommer att skiljas från sin anställning vid händelse av en 
fällande dom för såväl förstahandsyrkandet som det alternativa. 

PAN-793-09/19 (2019:3) 

En polisassistent åtalad för köp av sexuell tjänst. 

Åtalet: Polisassistenten har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. 
Polisassistenten begick gärningen med uppsåt.  

Nämnden: Polisassistenten kommer att skiljas från sin anställning vid händelse av en 
fällande dom. 

PAN-793-15/19 (2019:3) 

En inspektör åtalad för grovt hot mot tjänsteman, alternativt grovt olaga hot, 
förberedelse till mord och hot mot tjänsteman. 

Åtalet: Grovt hot mot tjänsteman, alternativt grovt olaga hot – Inspektören har med hot 
om våld förgripit sig på en polisman för att hämnas en åtgärd i dennes myndighets-
utövning. Hotet har bestått i att inspektören i sms uttalat att han hatar polismannen och 
att han har fulla magasin samt i förtäckta ordalag förklara att han är villig att göra upp 
vid ett personligt möte. Hotet har varit ägnat att hos polismannen framkalla allvarlig 
fruktan för egen eller annans säkerhet till person. Gärningen är att anse som grov med 
hänsyn till att hotet varit av allvarligt slag eftersom det anspelat på inspektörens tillgång 
till vapen. 

Förberedelse till mord – Inspektören har med uppsåt att utföra mord tagit befattning 
med skjutvapen som varit särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brottet. 
Inspektören har under sin semester hämtat ut sitt tjänstevapen med ammunition från 
vapenförvaringen på sin arbetsplats och tagit hem det till sin bostad. 

Hot mot tjänsteman – Inspektören har i samband med att husrannsakan skulle 
verkställas av polis i hans bostad med hot om våld förgripit sig på en polisman i dennes 
myndighetsutövning. Hotet har bestått i att inspektören tittat polismannen i ögonen och 
uttalat ”jag ska göra upp med dig en vacker dag” och i att han på fråga från 
polismannen bekräftat att denne skulle ta det som ett hot. 

Nämnden: Inspektören kommer att skiljas från sin anställning om han döms för grovt 
olaga hot mot tjänsteman alternativt grovt olaga hot och/eller förberedelse till mord. 



 
 REFERAT AV ÄRENDEN 

  

 

 

 

 

PERSONALANSVARSNÄMNDEN VID POLISMYNDIGHETEN       25 
 

 

Skulle inspektören däremot bara dömas för hot mot tjänsteman enligt åtalspunkten tre 
kommer han inte att skiljas från sin anställning. 

PAN-793-21/19 (2019:7) 

En inspektör åtalad för osann försäkran, grovt brott, och missbruk av handling samt 
dataintrång. 

Åtalet: Osann försäkran, grovt brott – Inspektören har lämnat osann uppgift eller 
förtigit sanningen när han på heder och samvete undertecknat en bouppteckning med en 
annan persons namn. De osanna uppgifterna bestod i att tillgångarna och skulderna var 
upptagna till felaktiga belopp. Åtgärden har inneburit fara i bevishänseende. Brottet ska 
bedömas som grovt eftersom det är av särskilt farlig art då det avser en bouppteckning i 
ett dödsbo med flera delägare. 

Missbruk av handling – Inspektören har sanningslöst utgett handlingar för att vara 
riktiga kopior till urkunder. Handlingarna bestod av ett kontoutdrag med felaktigt 
saldobelopp från en bank och ett meddelande om utbetalning med felaktigt belopp från 
ett försäkringsbolag. Åtgärderna har inneburit fara i bevishänseende. 

Dataintrång – Inspektören har vid åtta tillfällen olovligen berett sig tillgång till 
uppgifter som är avsedda för databehandling genom att göra slagningar på andra 
personer i polisens datasystem. Slagningarna har inte varit nödvändiga för viss 
arbetsuppgift. 

Nämnden: Inspektören kommer att skiljas från sin anställning om han döms för osann 
försäkran, grovt brott, och/eller dataintrång. Nämnden bedömer vidare att det mesta 
talar för att så också kommer att ske om inspektören bara döms för missbruk av 
handling och domstolen anser att straffvärdet för det brottet ligger på fängelsenivå. 

PAN-793-46/19 (2019:8) 

En inspektör åtalad för grovt rattfylleri. 

Åtalet: Inspektören har kört personbil efter att ha druckit alkoholhaltiga drycker i sådan 
mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgått till 1,57 
promille. 

Nämnden: Det mesta talar för att inspektören kommer att skiljas från sin anställning 
vid händelse av en fällande dom. 

PAN-793-55/19 (2019:8) 

En inspektör åtalad för sexuellt ofredande vid tre tillfällen, alternativt ofredande för 
en av gärningarna. 

Åtalet: Inspektören har på sin fritid vid två tillfällen uttalat sig olämpligt till kvinnliga 
kollegor. Vid det tredje gärningstillfället har han flera gånger tagit en kvinnlig kollega 
på brösten. 
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Nämnden: Det mesta talar för att inspektören kommer att skiljas från sin anställning 
om han döms i enlighet med åtalet. Om inspektören däremot endast skulle dömas för en 
av de åtalade gärningarna kommer han inte att skiljas från sin anställning. 

PAN-793-58/19 (2019:9) 

En kommissarie åtalad för grovt rattfylleri och grovt hot mot tjänsteman, alternativt 
grovt olaga hot. 

Åtalet: Grovt rattfylleri – Kommissarien har kört personbil efter att ha druckit 
alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft 
under eller efter färden uppgått till 0,84 milligram per liter. 

Grovt hot mot tjänsteman – Kommissarien har med hot om våld förgripit sig på en polis 
i dennes myndighetsutövning genom att rikta en skarpladdad pistol mot polisen. 
Myndighetsutövningen har bestått i att polisen har beslutat att kommissarien skulle följa 
med på kroppsbesiktning. Brottet är grovt då gärningen har innefattat hot som påtagligt 
har förstärkts med hjälp av vapen. 

Alternativyrkandet grovt olaga hot – Kommissarien har hotat en polis med brottslig 
gärning genom att rikta en skarpladdad pistol mot denne. Hotet har varit ägnat att hos 
polisen framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person. Brottet är grovt då 
gärningen har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen. 

Nämnden: Kommissarien kommer att skiljas från sin anställning om han döms för 
grovt hot mot tjänsteman eller grovt olaga hot. Skulle kommissarien däremot bara 
dömas för grovt rattfylleri kommer så inte att ske, eftersom den gärningen är 
preskriberad i arbetsrättsligt hänseende. 

PAN-793-62/19 (2019:10)  

En inspektör åtalad för dataintrång, alternativt försök till dataintrång. 

Åtalet: Inspektören har begått dataintrång under sju åtalspunkter. Slagningarna, som 
har skett i systemen RES, PMF och RAR, har avsett anhöriga och dessas bekanta. 

Nämnden: Det mesta talar för att inspektören kommer att skiljas från sin anställning 
vid händelse av en fällande dom. Nämndens slutgiltiga ställningstagande är dock 
beroende av vad som redovisas i domen och vad som kommer fram i övrigt. 

PAN-793-67/19 (2019:10)  

En inspektör åtalad för dataintrång och ringa narkotikabrott. 

Åtalet: Dataintrång – Inspektören har enligt fem åtalspunkter olovligen berett sig 
tillgång till uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling genom att göra 
slagningar i datasystemen PMF och ASP. 

Ringa narkotikabrott – Inspektören har olovligen använt amfetamin, som är narkotika. 
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Nämnden: Mycket talar för att inspektören kommer att skiljas från sin anställning vid 
händelse av en fällande dom i enlighet med åtalet. Nämndens slutgiltiga ställnings-
tagande kommer dock att bli beroende av vad som redovisas i domen och av vad som 
kommer fram i övrigt.  

Skulle inspektören däremot bara dömas för två fall av dataintrång och/eller ringa 
narkotikabrott kommer hon inte att skiljas från sin anställning. 

PAN-793-83/19 (2019:12)  

En serviceman åtalad för bidragsbrott, alternativt vårdslöst bidragsbrott. 

Åtalet: Servicemannen har ansökt om och fått utbetalat studiemedel från Centrala 
studiestödsnämnden. Han har därvid lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan, anmälan 
om ändring av ansökan och studieförsäkran samt inte heller anmält att omfattningen av 
hans studier ändrats. Det har lett till att studiemedel om 101 320 kr felaktigt har betalats 
ut till honom. 

Nämnden: Servicemannen kommer att skiljas från sin anställning om han döms för 
uppsåtligt bidragsbrott. Skulle han däremot dömas för vårdslöst bidragsbrott kommer så 
inte att ske.  

PAN-793-86/19 (2019:12)  

En passkontrollant stod inför att meddelas ett strafföreläggande avseende ringa 
narkotikabrott. 

Åtalet: Passkontrollanten, som sedan tidigare var dömd för brott, hade erkänt att han 
gjort sig skyldig till brukande och innehav av ett narkotiskt preparat. 

Nämnden: Mycket talar för att passkontrollanten kommer att skiljas från sin 
anställning om han lagförs för ringa narkotikabrott. Nämndens slutgiltiga 
ställningstagande kommer dock att bli beroende av vad som kommer fram i övrigt vid 
den arbetsrättsliga prövningen.  

3.3.3 Ej avskedande eller uppsägning vid fällande dom 

3.3.3.1 Brott i tjänsten 

PAN-793-70/18 (2019:1) 

En inspektör åtalad för tillgrepp av fortskaffningsmedel. 

Åtalet: Inspektören har olovligen och uppsåtligen tagit och använt en personbil som 
tillhörde Polismyndigheten för färd till och från sitt hem. 

Nämnden: Inspektören kommer inte att skiljas från sin anställning vid händelse av en 
fällande dom. 
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PAN-793-72/18 (2019:1) 

En polisassistent åtalad för tjänstefel och olovligt förfogande, alternativt tjänstefel. 

Åtalen: Tjänstefel – Polisassistenten har underlåtit att upprätta en anmälan, eller så 
snart det kunnat ske lämna rapport till sin förman om att hon fått kännedom om brott 
som hör under allmänt åtal. 

Olovligt förfogande – Polisassistenten har när hon arbetade som anmälningsupptagare 
fått gods i sin besittning. Hon har därefter kastat detta och därigenom frånhänt den 
person som godset tagits ifrån sin eventuella rätt. 

Tjänstefel – Polisassistenten har genom att inte verkställa beslag av godset, eller 
dokumentera detta, uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som gäller för 
uppgiften. 

Nämnden: Polisassistenten kommer inte att skiljas från sin anställning vid händelse av 
en fällande dom. 

PAN-793-75/18 (2019:1) 

En polisassistent åtalad för tjänstefel. 

Åtalet: Polisassistenten har vid myndighetsutövning av oaktsamhet åsidosatt vad som 
gällt för uppgiften i samband med att han använt ett elchockvapen. 

Nämnden: Polisassistenten kommer inte att skiljas från sin anställning vid händelse av 
en fällande dom. 

PAN-793-07/19 (2019:2) 

En polisassistent åtalad för ofredande, alternativt tjänstefel. 

Åtalet: Ofredande – Polisassistenten har i samband med att hon skulle hålla ett förhör 
med en gripen person ofredat denne genom att sätta sitt knä på personens bröst och 
hålla sin hand på dennes arm samtidigt som hon utdelat ett slag med öppen hand på 
personens kind. 

Tjänstefel – Alternativt påstås att polisassistenten genom det ovan angivna agerandet 
uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning har åsidosatt vad som gällt för 
uppgiften. 

Nämnden: Polisassistenten kommer inte att skiljas från sin anställning vid händelse av 
en fällande dom. 

PAN-793-08/19 (2019:2) 

En polisassistent åtalad för tjänstefel. 

Åtalet: Polisassistenten har beslutat om och verkställt ett avvisande eller avlägsnande 
enligt 13 § polislagen (1984:387) av en person, trots att personen genom sitt 
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uppträdande inte stört den allmänna ordningen eller utgjort en omedelbar fara för 
denna.  

Nämnden: Polisassistenten kommer inte att skiljas från sin anställning vid händelse av 
en fällande dom. 

PAN-793-33/19 (2019:5) 

En polisassistent åtalad för vållande till annans död, alternativt tjänstefel, samt en 
polisassistent och en inspektör åtalade för tjänstefel.  

Åtalen: En person sköts till döds efter att ha påträffats med ett vapenliknande föremål 
som han riktat mot de ingripande poliserna. 

Vållande till annans död, alternativt tjänstefel – Polisassistenten har tillsammans med 
två andra poliser upprepade gånger skjutit verkanseld mot personen. När personen i ett 
efterföljande skede vänt ryggen till har polisassistenten, utan att längre ha rätt till 
nödvärn, avlossat ett skott som träffat personen i ryggen och som orsakat dennes död. 
Gärningen har skett av oaktsamhet som bestått i att polisassistenten utan att dessför-
innan på något sätt försöka förvissa sig om vilken verkan tidigare eldgivning haft och 
om hotet var sådant att det fortfarande motiverade verkanseld. Om rätten skulle finna 
att polisassistenten haft rätt till nödvärn när han avlossat skottet har det under alla 
förhållanden varit uppenbart oförsvarligt att använda vapnet i detta skede. I andra hand 
görs gällande att polisassistenten i sin myndighetsutövning av oaktsamhet åsidosatt vad 
som gällt för uppgiften. 

Tjänstefel – Polisassistenten har tillsammans med två andra poliser upprepade gånger 
skjutit verkanseld mot personen. När personen i ett efterföljande skede vänt ryggen till 
har polisassistenten, utan att längre ha rätt till nödvärn, avlossat ett skott som träffat 
personen i ryggen. Polisassistenten har därigenom vid sin myndighetsutövning av 
oaktsamhet åsidosatt vad som gällt för uppgiften. Om rätten skulle finna att 
polisassistenten haft rätt till nödvärn när han avlossat skottet har det under alla 
förhållanden varit uppenbart oförsvarligt att använda vapnet i detta skede 

Tjänstefel – Inspektören har i egenskap polisinsatschef och ansvarig chef vid 
polisingripandet av oaktsamhet åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att han 
underlåtit att jämlikt 2 § polislagen vidta åtgärder, väga in arbetsmiljöaspekter och den 
grundläggande taktiska förklaringsmodellen som ett led vid planeringen och ledningen 
av insatsen på ett i åtalet preciserat sätt. 
 
Nämnden: Varken polisassistenterna eller inspektören kommer att skiljas från sina 
anställningar vid händelse av en fällande dom. 

PAN-793-34/19 (2019:6) 

En inspektör åtalad för brott mot tystnadsplikt. 

Åtalet: Stämningsansökan omfattas av sekretess. 
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Nämnden: Det mesta talar för att inspektören inte kommer att skiljas från sin 
anställning om han döms för uppsåtligt brott mot tystnadsplikt. Skulle han dömas för 
oaktsamt sådant kommer han inte att skiljas från sin anställning.  

Skiljaktig mening: En ledamot var skiljaktig och anförde följande. 

”Enligt min uppfattning har inspektören visat prov på ett fullständigt omdömeslöst 
agerande. Han har genom detta i vart fall riskerat att på ett allvarligt sätt skada polisens 
verksamhet. Min bedömning är därför att inspektören bör skiljas från sin anställning om 
han döms för uppsåtligt brott mot tystnadsplikt. För det fall tingsrätten skulle komma 
fram till att inspektören har begått brottet av oaktsamhet bör han dock få behålla sin  

PAN-793-40/19 (2019:6) 

En inspektör åtalad för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, alternativt 
tjänstefel för båda brotten. 

Åtalet: Vårdslöshet i trafik – Inspektören har med en polisbil förföljt en personbil i 
syfte att förhindra brottslig verksamhet. Den förföljda bilen stannade slutligen framför 
en husvägg och föraren lämnade sin bil. Inspektören körde då fram polisbilen mot 
husväggen för att hindra personen, eller i vart fall försvåra för denne, att lämna platsen. 
I samband med det kom föraren av den andra bilen oavsiktligt att klämmas fast mellan 
husväggen och polisbilens front.  

Vållande till kroppsskada – Inspektören har genom sitt ovan beskrivna körsätt av 
oaktsamhet klämt fast personen mellan polisbilen och husväggen och därigenom 
orsakat personen en kroppsskada som inte är ringa.  

Tjänstefel – Inspektören har av oaktsamhet åsidosatt vad som gällt för uppgiften. Sättet 
som han har använt polisbilen på utgör ett våld som inte har varit försvarligt eller 
proportionerligt i förhållande till situationen på platsen. 

Nämnden: Inspektören kommer inte att skiljas från sin anställning vid händelse av en 
fällande dom. 

3.3.3.2 Brott utom tjänsten 

PAN-793-03/19 (2019:2) 

En administratör åtalad för brott mot djurskyddslagen. 

Åtalet: Administratören har i en fastighet haft 16 katter som inte haft möjlighet att gå 
ut. Hon har uppsåtligen eller av oaktsamhet dessutom inte gett katterna tillräckligt med 
vatten eller tillräcklig tillsyn och inte heller hållit förvaringsutrymmena rena. 

Nämnden: Administratören kommer inte att skiljas från sin anställning vid händelse av 
en fällande dom. 

PAN-793-04/19 (2019:2) 

En inspektör åtalad för grovt rattfylleri, alternativt rattfylleri och vårdslöshet i trafik. 
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PERSONALANSVARSNÄMNDEN VID POLISMYNDIGHETEN       31 
 

 

Åtalet: Grovt rattfylleri – Inspektören har kört en fyrhjuling registrerad som hjultraktor 
efter att ha druckit alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i 
hans blod under eller efter färden har uppgått till 2,02 promille. Vid framförandet av 
fordonet har inspektören i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till 
förekommande av trafikolycka har betingats av omständigheterna. Vårdslösheten har 
bestått i att inspektören i påverkat tillstånd, med en tioårig pojke utan hjälm som 
passagerare avsiktligt sladdat fram och tillbaka och/eller inte haft tillräcklig kontroll 
över fordonet. Detta fick till följd att pojken ramlade av samt att inspektören voltade 
eller välte med fordonet. 

Rattfylleri och vårdslöhet i trafik – För det fall gärningen inte är att bedöma som grovt 
rattfylleri görs gällande att inspektören har gjort sig skyldig till rattfylleri och 
vårdslöshet i trafik på ovan angivet sätt. 

Nämnden: Nämnden önskar framhålla att den ser allvarligt på det som framgår av 
åklagarens gärningsbeskrivning. Utgångspunkten är också att en anställd vid 
Polismyndigheten som gör sig skyldig till grovt rattfylleri bör skiljas från sin 
anställning. En annan bedömning kan emellertid göras om det kan visas att den 
anställde vid gärningstillfället hade ett alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär, att de 
rehabiliteringsåtgärder som denne har påbörjat är framgångsrika samt att det saknas en 
påtaglig risk för återfall i liknande brottslighet (jfr AD 1992 nr 38 m.fl.). 

Vad avser inspektören finns det vissa omständigheter som talar för att han lider av en 
beroendesjukdom. Den frågan kan dock för närvarande inte anses vara utredd. 
Inspektören genomgår rehabilitering, men i dagsläget går det inte att med säkerhet 
avgöra om prognosen för denna är positiv. Därmed är det inte heller möjligt att bedöma 
om det saknas en påtaglig risk för återfall i liknande brottslighet. 

Mot den bakgrunden har nämnden svårt att uttala sig om på vilket sätt en fällande dom 
avseende grovt rattfylleri skulle påverka inspektörens anställning. Nämndens slutgiltiga 
ställningstagande kommer att bli beroende av vad som redovisas i domen och av vad 
som kommer fram i övrigt, särskilt vad avser arten av inspektörens alkoholproblematik 
och prognosen för om rehabiliteringsåtgärderna med fog kan antas leda till bestående 
positiva resultat.  

Det står dock klart att inspektören sannolikt inte kommer att skiljas från sin anställning 
om han döms för rattfylleri och vårdslöshet i trafik. 

PAN-793-05/19 (2019:2) 

En inspektör åtalad för tillgrepp av fortskaffningsmedel. 

Åtalet: Inspektören har olovligen och uppsåtligen tagit och använt en målad polisbuss 
som tillhörde Polismyndigheten. 

Nämnden: Nämnden gör bedömningen att inspektören inte kommer att skiljas från sin 
anställning vid händelse av en fällande dom. 

PAN-793-06/19 (2019:2) 

En administratör åtalad för ringa stöld. 
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Åtalet: Administratören har olovligen tagit en djuphålsmärkpenna och ett 
kapselmåttband, till ett sammanlagt värde av 248 kr från ett byggvaruhus. 

Nämnden: Administratören kommer inte att skiljas från sin anställning vid händelse av 
en fällande dom. 

PAN-793-30/19 (2019:4) 

En inspektör åtalad för skadegörelse. 

Åtalet: Inspektören har uppsåtligen med en nyckel i handen rispat lacken på en 
personbil så att det uppstod skador för 32 263 kr.  

Nämnden: Inspektören kommer inte att skiljas från sin anställning vid händelse av en 
fällande dom. 

PAN-793-47/19 (2019:8) 

En inspektör åtalad för olaga hot vid två tillfällen. 

Åtalet: Inspektören har vid två tillfällen skickat sms till en person med innebörden att 
han skulle döda personen och dennes bekant. 

Nämnden: Inspektören kommer inte att skiljas från sin anställning vid händelse av en 
fällande dom.  

PAN-793-59/19 (2019:9) 

En serviceman åtalad för trolöshet mot huvudman. 

Åtalet: Servicemannen, som på grund av en förtroendeställning fått till uppgift att sköta 
ekonomiska angelägenheter, har vid åtta tillfällen missbrukat denna ställning genom att 
göra överföringar från huvudmannens konto till sitt eget och därigenom skadat 
huvudmannen. Överföringarna har uppgått till sammanlagt 14 600 kr. 

Nämnden: Servicemannen kommer inte att skiljas från sin anställning vid händelse av 
en fällande dom.  

PAN-793-61/19 (2019:9) 

En polisassistent åtalad för dataintrång. 

Åtalet: Polisassistenten har berett sig tillgång till uppgifter som är avsedda för 
automatiserad databehandling genom att göra slagningar i polisens it-system PMF 
(polisens multifråga), som också visar förekomst i belastningsregistret, 
efterlysningsregistret och misstankeregistret. Det skedde en gång avseende en person 
och en gång avseende ett fordon. Slagningarna har inte varit nödvändiga för att 
genomföra en viss arbetsuppgift. 
 
Nämnden: Polisassistenten kommer inte att skiljas från sin anställning vid händelse av 
en fällande dom.  
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PAN-793-63/19 (2019:9) 

En administratör åtalad för föregivande av allmän ställning vid två tillfällen. 

Åtalet: Administratören har under två bilfärder visat sitt tjänstekort för andra bilister 
och gjort tecken att de skulle stanna. Genom sitt agerande har administratören vilselett 
de andra bilisterna att han är polis och förmått dem att stanna. Han har därefter sökt 
personlig kontakt med bilisterna och uttryckt synpunkter på hur de körde. 
Administratören begick gärningarna med uppsåt. 
 
Nämnden: Administratören kommer inte att skiljas från sin anställning vid händelse av 
en fällande dom.  

PAN-793-76/19 (2019:11) 

En administratör åtalad för ofredande och dataintrång. 

Åtalet: Administratören har ofredat en person genom att skicka meddelanden via sin 
telefon. Därutöver har administratören vid två tillfällen genomfört slagningar som inte 
har varit nödvändiga för att genomföra en viss arbetsuppgift i it-systemet COPS.  
 
Nämnden: Administratören kommer inte att skiljas från sin anställning vid händelse av 
en fällande dom. 

3.4 Ärenden om tjänsteförseelse 

3.4.1 Inledning 

Enligt 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) får en arbetstagare som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställningen meddelas 
disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Är felet med hänsyn till samtliga omständigheter 
ringa, får någon påföljd inte meddelas. 

Enligt 17 § LOA får disciplinpåföljd meddelas bara om arbetstagaren inom två år från 
förseelsen skriftligen underrättats om vad som anförs mot honom. Om en gärning har 
prövats i straffrättslig ordning, får ett disciplinärt förfarande inledas eller fortsättas bara 
om gärningen av någon annan anledning än bristande bevisning inte har ansetts vara 
något brott. 

Disciplinpåföljderna är varning och löneavdrag. Löneavdrag är en strängare påföljd än 
varning och kan åläggas för minst en och högst trettio dagar. Löneavdraget per dag 
uppgår till 25 % av daglönen. 

I detta avsnitt redovisas under punkten 3.4.2 ärenden där disciplinpåföljd har meddelats 
och under punkten 3.4.3 ärenden i vilka grund för att meddela sådan påföljd inte 
bedömts föreligga. 
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3.4.2 Disciplinpåföljd 

3.4.2.1 Varning 

PAN-793-64/18 (2019:1) 

En polisassistent har avlossat ett vådaskott med förstärkningsvapnet MP5. 
 
Utredningen: Polisassistenten har i en promemoria bl.a. angett att han vid tillfället blev 
beordrad till en plats där en person hade blivit skjuten. Hans befäl bedömde att han 
skulle beväpnas med förstärkningsvapnet MP5. Han fick hämta ett sådant under stor 
tidspress och samtidigt som han försökte följa med i den intensiva radiokommunikation 
som rådde. Då han skulle åka iväg blev han osäker på om han hade gjort en 
funktionskontroll av vapnet och patron ur. För att vara på den säkra sidan bestämde han 
sig för att göra detta. Han riktade vapnet i säker riktning och när han gjorde en 
blindavfyrning small det till eftersom han vid något tillfälle måste ha stoppat i 
magasinet. – Den lokala rutinen är att förstärkningsvapnen hanteras vid tjänstebilarna, 
där det saknas patron ur-låda. Det hade nästan gått ett år sedan han hade en övnings- 
och kompetensskjutning med vapnet, vilket medförde att han inte kände sig helt 
bekväm med att hantera det. 
 
Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att polisassistenten till följd av 
felaktig hantering av vapnet har avlossat ett skott av våda. Polisassistenten har därigenom 
av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Och det har han gjort på ett sätt 
som inte är ringa, varför han ska meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet bestämmer nämnden 
påföljden till en varning. 

Nämnden meddelade polisassistenten en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-02/19 (2019:2) 

En inspektör har glömt sitt tjänstevapen på en toalett i ett omklädningsrum på en 
polisstation.  

Utredningen: Polisassistenten har i en promemoria bl.a. uppgett att han vid tillfället 
bar ett civilt hölster utan spänne över vapnet. Vanligtvis brukar han inte använda ett 
sådant. Eftersom han var osäker på om vapnet skulle sitta kvar i hölstret när han spände 
upp sin livrem lade han vapnet på en pall. När han var klar med toalettbesöket 
påbörjade han en bilresa. Efter uppskattningsvis 20-25 minuter upptäckte han att hans 
vapen saknades. Han förstod direkt var det var och försökte kontakta stationsbefälet och 
sin gruppchef. Det visade sig då att vapnet hade lämnats in till befälet. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att inspektören har lämnat sitt 
tjänstevapen utan uppsikt på en toalett. Inspektören har därmed av oaktsamhet åsidosatt 
sina skyldigheter i anställningen. Och det har han gjort på ett sätt som inte kan anses 
ringa. Inspektören ska därför meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 



 
 REFERAT AV ÄRENDEN 

  

 

 

 

 

PERSONALANSVARSNÄMNDEN VID POLISMYNDIGHETEN       35 
 

 

Eftersom vapnet glömdes på ett ställe dit allmänheten inte har tillträde kan påföljden 
stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade polisassistenten en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-16/19 (2019:3) 

En polisassistent har avlossat ett vådaskott med förstärkningsvapnet MP5. 

Utredningen: Polisassistenten har i en promemoria bl.a. uppgett att han inför ett 
arbetspass skulle utföra en funktionskontroll på det förstärkningsvapen som han under 
passet skulle ha tillgång till. Han kontrollerade att vapnet, som förvarades i en radiobil, 
var säkrat och att hans kollegor stod i säker riktning. Efter att ha riktat vapnet mot 
marken hakade han upp mekanismen och såg till att patronläget var tomt. Därefter slog 
han tillbaka mekanismen, osäkrade och blindavfyrade. Ett skott brann av och han 
upptäckte då att han inte hade tagit ut magasinet ur vapnet. Han försäkrade sig om att 
hans kollegor inte var skadade och kontaktade sedan sin chef. 

Polisregionen har upplyst att det på polisassistentens arbetsplats är allmänt vedertaget 
att kontrollera förstärkningsvapnen i garaget.  

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att polisassistenten till följd av 
felaktig hantering av vapnet har avlossat ett skott av våda. Han har därigenom av 
oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Och det på ett sätt som inte är 
ringa, varför polisassistenten ska meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet bestämmer nämnden 
påföljden till en varning. 

Nämnden meddelade polisassistenten en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-19/19 (2019:3) 

En inspektör har överklagat ett domstolsbeslut i ett privat ärende och då använt sig av 
den e-postadress som Polismyndigheten har tilldelat honom. I överklagandet fanns även 
uppgift om inspektörens tjänstegrad och arbetsplats angiven. 

Utredningen: Inspektören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han 
skickade överklagandet till domstolen av obetänksamhet. Signaturen som bifogades 
kom med automatiskt. Någonting liknande kommer inte att hända igen 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att det är utrett att inspektören av 
oaktsamhet har använt sin polisiära e-postadress då han skickade ett överklagande till 
en domstol i ett privat ärende. Till överklagandet var en signatur som innehöll uppgift 
om inspektörens arbetsplats och tjänstetitel fogad.  

Det står klart att ett sådant agerande strider mot regelverket på området. Felet är inte 
ringa, varför inspektören ska åläggas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Påföljden kan stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av en varning. 
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PAN-793-20/19 (2019:3) 

En administratör har vid framförandet av ett polisfordon haft dess blåljusanordning 
påslagen, trots att administratören inte hade genomgått den utbildning som krävs för 
att få använda den. 
 
Utredningen: Administratören har under ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han, 
utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, två gånger har deltagit vid ”nykterhetsrazzior” 
genom att transportera misstänkta personer. Vid det aktuella tillfället var han på väg till 
en kontrollplats. I mitten av en korsning stod det en taxi, varför han bromsade kraftigt 
samtidigt som han försökte tuta. Det kom dock inte någon signal. Eftersom bilen var 
utrustad med dubbdäck och asfalten var torr så lyckades han inte stanna. Han blinkade 
därför med helljusen och för att undvika en kollision tryckte han på knappen som startar 
blåljusanordningen. Han ville inte påkalla fri väg eller utge sig för att vara polis. 

Ett vittne, som befann sig i en bil vid korsningen, har uppgett att han skulle svänga till 
höger i denna. Till vänster om honom stod en bil med den ifrågavarande taxin bakom 
sig. Då trafikljuset slog om till grönt började både han och taxin att rulla försiktigt. Han 
stannade dock direkt då han såg blåljus en bit bort. Polisbilen kom i hög hastighet och 
taxin bromsade först för att sedan snabbt gasa på. Taxin stannade därefter mitt i 
korsningen. Han upplevde att polisbilen också försökte stanna, men att det inte gick. 
Enligt hans uppfattning borde föraren av taxin ha sett blåljusen tidigare och det fanns 
gott om tid att låta bli att köra ut i korsningen. 

Ett annat vittne, som satt i taxibilens främre passagerarsäte, har berättat att trafikljuset 
hade slagit om till grönt och att taxin då började rulla. Från vänster såg han blåljus 
omkring 140 meter bort. Föraren av taxin tittade åt höger för att se om det kom någon 
trafik och började sedan köra, vilket han – vittnet – uppfattade som okej. Därefter 
tittade chauffören åt vänster och när han såg blåljusen tvärnitade han. Han tror att 
föraren blev överraskad av ljusen och att det var anledningen till att han bromsade 
precis i polisbilens körfält. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att administratören inte har 
genomgått den utbildning som krävs för att få använda ett polisfordons 
blåljusanordning. Frågan är då om det, i den nu aktuella situationen, ändå har varit 
försvarligt att göra så. 

Administratören har uppgett att han inte lyckades få stopp på polisbilen när han såg ett 
fordon som hindrade hans väg och att han därför, utöver att blinka med helljusen och 
försöka signalera, startade blåljusanordningen. Allt detta i syfte att undvika en samman-
stötning. Under sådana förhållanden menar nämnden att agerandet möjligtvis skulle 
kunna anses vara ursäktligt.  

Av utredningen framgår dock att två vittnen har sett administratören köra bilen med 
blåljusen påslagna under längre tid än vad han själv har sagt. Det har inte kommit fram 
några omständigheter som ger anledning att ifrågasätta trovärdigheten i de uppgifter 
som de har lämnat. 

Nämnden finner det därför utrett att administratören har använt fordonets blåljus-
anordning på ett sätt som inte är förenligt med bestämmelserna på området. 
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Administratören ska således meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse, eftersom 
felet inte kan anses ringa. 

Påföljden kan stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade administratören en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-23/19 (2019:3) 

En inspektör har glömt sitt tjänstevapen på en polisstation. 
 
Utredningen: Inspektören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han vid det 
aktuella tillfället hade återvänt till sin arbetsplats efter att ha hållit förhör på en annan 
ort. Han fick då veta att han skulle kommenderas till ett instruktörsuppdrag dagen efter. 
Det blev därmed bråttom för honom att slutföra en mängd arbetsuppgifter innan han 
avslutade sitt arbetspass. Vid något tillfälle måste han ha gått på toaletten och i all hast 
inte ha följt sina rutiner med vapnet och därför glömt det där. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att inspektören har lämnat sitt 
tjänstevapen utan uppsikt på en toalett. Inspektören har därmed av oaktsamhet åsidosatt 
sina skyldigheter i sin anställning. Och det har han gjort på ett sätt som inte kan anses 
ringa. Inspektören ska därför meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Eftersom vapnet glömdes på ett ställe dit allmänheten inte har tillträde kan påföljden 
stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-22/19 (2019:4) 

En inspektör har upprättat en promemoria som såg ut att vara autentisk från 
Polismyndigheten. Promemorian, som inspektören skickade till en person utanför 
myndigheten, innehöll dock påhittade uppgifter. 
 
Utredningen: Inspektören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han skrev 
promemorian för att skämta med en person som inte arbetar vid Polismyndigheten. 
Handlingen bar myndighetens emblem. Efter en tid uppmärksammades det att 
dokumentet hade fått ytterligare spridning. Han förstår att det han gjorde var fel och 
någonting liknande kommer inte hända igen. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden har flera gånger uttalat att det är av största vikt att 
handlingar som ger intryck av att vara upprättade av en myndighet också är det samt att 
det inte minst får anses gälla för Polismyndigheten. Det är alltså en självklarhet att det 
var olämpligt av inspektören att upprätta och dessutom skicka den aktuella 
promemorian till en extern mottagare. 

Eftersom inspektörens agerande har riskerat att rubba förtroendet för polisen har han 
åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Och det på ett sätt som inte kan anses ringa. 
Inspektören ska därför meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Påföljden kan stanna vid en varning. 



 
REFERAT AV ÄRENDEN  

  

 

 

 

 

38       PERSONALANSVARSNÄMNDEN VID POLISMYNDIGHETEN 
 

 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-24/19 (2019:4) 

En administratör har vid en kvinnas ansökan om ett nationellt identitetskort låtit 
kvinnans underåriga dotter styrka identiteten. Administratören ska vid samma tillfälle 
också ha bifallit den underårigas ansökan om ett identitetskort, trots att båda 
vårdnadshavarna inte hade lämnat sitt medgivande. 

Utredningen: Administratören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att 
kvinnan inte hade någon legitimationshandling vid ansökningstillfället. Kvinnans dotter 
var dock med som sällskap. Antagligen kontrollerade hon dotterns uppgifter via 
folkbokföringen. Hon lät sedan dottern underteckna en försäkran om kvinnans identitet 
och på den antecknade hon dotterns namn och den senares nummer på legitimations-
handlingen. Hon upptäckte inte att dottern var omyndig och datasystemet som hon 
använde gav inte ifrån sig någon varning. – Därefter ansökte dottern också om ett 
nationellt identitetskort. Och i samband med det måste hon ha upptäckt att dottern inte 
var myndig. Hon informerade sina kollegor om det inträffade, för att på så sätt 
förhindra att handlingarna skulle lämnas ut när de var klara. Dessutom skrev hon  
post it-lappar och lade dem vid kassorna i receptionen samt gjorde, såvitt hon kommer 
ihåg, en tjänsteanteckning i datasystemet. Hon berättade även för kvinnan och dottern 
att den andra vårdnadshavaren var tvungen att följa med när identitetshandlingarna 
skulle hämtas ut. – Det inträffade medförde inte några konskevenser, möjligtvis lite 
merarbete för hennes kollegor. 

Nämnden: Att utfärda identitetshandlingar utgör myndighetsutövning, vid vilken det 
ställs höga krav på noggrannhet. Eventuella felaktigheter kan nämligen få mycket 
allvarliga konsekvenser.  

Det står klart att administratören inte till fullo följde bestämmelserna på området då hon 
hanterade de aktuella ansökningarna om nationella identitetskort. Administratören har 
därmed av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Och det på ett sätt 
som inte är ringa. Administratören ska därför åläggas en disciplinpåföljd för tjänste-
förseelse. 

Vad avser påföljden kan det konstateras att administratören vidtog flera åtgärder för att 
komma till rätta med bristerna i handläggningen så snart hon upptäckte vad som hade 
hänt. Påföljden kan således stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade administratören en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-26/19 (2019:4) 

En polisassistent har avlossat ett vådaskott i ett vapenrum. 

Utredningen: Polisassistenten har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han 
ensam befann sig i vapenrummet. Då han gjorde patron ur avlossades ett skott, utan att 
han kan säga varför det blev så. Uppenbarligen måste han dock ha haft ett finger på 
avtryckaren samtidigt som det suttit en patron i loppet. Han satt på huk och vapnet var 
riktat i säker riktning. Han använde inte den patron ur-låda som fanns i rummet. 



 
 REFERAT AV ÄRENDEN 

  

 

 

 

 

PERSONALANSVARSNÄMNDEN VID POLISMYNDIGHETEN       39 
 

 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att polisassistenten har avlossat ett 
skott av våda. Han har därigenom av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i 
anställningen. Och det på ett sätt som inte är ringa, varför han ska åläggas en disciplin-
påföljd för tjänsteförseelse. 

Det måste kunna ställas höga krav på en vapeninstruktörs färdigheter med skjutvapen. 
Med det sagt anser nämnden dock, efter en sammantagen bedömning av samtliga 
omständigheter, att påföljden i det här fallet kan stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade polisassistenten en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-27/19 (2019:4) 

En polisassistent har tappat bort ett med ammunition laddat magasin. 

Utredningen: Polisassistenten har i en promemoria bl.a. angett att han under ett 
arbetspass skulle tjänstgöra i en bil som var utrustad med förstärkningsvapen. Han 
brukar vid sådana tillfällen ta ut vapnet och hänga på sig det samt därefter göra en 
funktionskontroll. Den här gången var vapenremmen helt fel inställd. En kollega hjälpte 
honom med remmen, vilket tog cirka fem minuter, och hans sista minne av magasinet 
är att det låg nära honom längst ut på bilens tak. Han hade lagt det där för att hans 
kollega inte skulle behöva fundera på om vapnet var laddat. När han hade kommit i 
ordning måste han ha glömt att sätta tillbaka magasinet i vapnet. Förlusten av magasinet 
upptäcktes då nästa patrull skulle ta över bilen efter hans pass. Det letades efter 
utrustningen, bl.a. med hjälp av en hundpatrull, men utan framgång. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden anser att det är av största vikt att den utrustning 
som en polis tilldelas hanteras på ett sådant sätt att den inte förloras och därmed riskerar 
att komma i orätta händer.  

Det står klart att polisassistenten inte har haft tillräcklig kontroll över det aktuella 
magasinet med ammunition. Han har därmed av oaktsamhet åsidosatt vad som har 
ålegat honom i hans anställning. Och det på ett sätt som inte kan anses ringa. 
Polisassistenten ska därför meddelas en disciplinpåföljd. 

Påföljden kan stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade polisassistenten en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-29/19 (2019:4) 

En polisassistent har avlossat ett vådaskott i ett vapenrum. 

Utredningen: Polisassistenten har i en promemoria bl.a. angett att han hade avslutat ett 
arbetspass. I vapenrummet hakade han upp manteln på sitt tjänstevapen och fångade 
patronen som kastades ut. Han trodde felaktigt att det inte satt något magasin i vapnet 
och släppte därför fram manteln samt gjorde en blindavfyrning. Det avlossades då ett 
skott som träffade i golvet intill en vägg. En kollega befann sig samtidigt bakom honom 
i rummet, ungefär fyra till fem meter bort. – Han blev chockad av händelsen och gjorde 
patron ur två gånger i en patron ur-låda. Efteråt har han funderat på anledningen till det 
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inträffade, men inte kommit fram till någon annan slutsats än att han varit grovt 
oaktsam. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att polisassistenten har avlossat ett 
skott av våda och att han inte har använt den för ändamålet avsedda patron ur-lådan. 
Han har därigenom åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Och det på ett sätt som 
inte är ringa, varför polisassistenten ska åläggas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Av utredningen framgår att skottet har avlossats i ett rum som är avsett för 
vapenhantering. Polisassistenten var visserligen inte ensam där vid tillfället, vilket är en 
försvårande omständighet, men nämnden anser ändå att påföljden kan stanna vid en 
varning. 

Nämnden meddelade polisassistenten en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-31/19 (2019:5)  

En polisassistent har per telefon kontaktat en dagjour hos Åklagarmyndigheten och 
ställt frågor om en anhörigs ärende. I inledningen av samtalet ska polisassistenten ha 
presenterat sig som polis. 

Utredningen: Polisassistenten har i en promemoria bl.a. uppgett att den anhöriga hade 
åtalats för brott. Denne hade också varit misstänkt för ett annat brott, men inte fått något 
besked om vad som hade hänt med den utredningen. Den anhöriga var angelägen om att 
få båda händelserna prövade, för att på så sätt kunna lägga saken bakom sig. Vid en 
kontakt med tingsrätten hänvisades denne till åklagaren. I syfte att få besked om vilken 
åklagare som kunde svara på frågor ringde hon till Åklagarmyndighetens dagjour. Hon 
kände igen den åklagare som svarade eftersom de hade träffats. Då hon var osäker på 
om åklagaren kom ihåg henne presenterade hon sig med namn och sa att hon arbetar i 
Östersund. Åklagaren tycktes inte känna igen henne och hon frågade om det aktuella 
ärendet var nedlagt eller om det skulle kompletteras. När hon lämnade den anhöriges 
personnummer frågade åklagaren om hon var utredare. Hon berättade att hon var 
anhörig och att den misstänkte mådde dåligt av att utredningen hade tagit så lång tid. 
Åklagaren svarade bara att ärendet var återlämnat till polisen. – Hon har inom ramen 
för sitt arbete flera gånger kontaktas av personer som önskat besked om handlägg-
ningen av olika ärenden. Utan att gå in på detaljer har hon då sagt det hon har kunnat. 
Hon tycker därför inte att det var konstigt att ställa en sådan fråga till åklagaren. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att polisassistenten per telefon har 
kontaktat Åklagarmyndigheten i ett privat ärende. Det står vidare klart att 
polisassistenten i inledningen av telefonsamtalet bara presenterade sig med sitt namn 
och att hon är polis, utan att ange att hon var anhörig till den person som hennes frågor 
gällde. Såvitt framgår har åklagaren, som polisassistenten nådde via ett särskilt jour-
nummer, därför först efter en stund förstått att hon hade ett personligt intresse i frågan. 

Det är naturligtvis olämpligt att utnyttja och anspela på sin anställning på det sätt som 
polisassistenten har gjort. Av utredningen framgår dessutom att hon tidigare har 
upplysts om det i samband med en annan händelse. Genom sitt agerande har 
polisassistenten således åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Och det på ett sätt 
som inte kan anses ringa. Polisassistenten ska därför meddelas en disciplinpåföljd. 



 
 REFERAT AV ÄRENDEN 

  

 

 

 

 

PERSONALANSVARSNÄMNDEN VID POLISMYNDIGHETEN       41 
 

 

Påföljden kan stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade polisassistenten en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-41/19 (2019:8) 

En handläggare har vid kommunikationen med en avdelning hos Polismyndigheten i ett 
privat ärende använt sig av den e-postadress som myndigheten har tilldelat henne. 
Handläggaren ska också vid ett telefonsamtal ha försökt få insyn i och påverka 
utgången av ärendet. 

Utredningen: Handläggaren har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att hon 
hjälpte en närstående med dennes ärende. Det rådde vissa oklarheter om hanteringen av 
detta och eftersom handläggaren visade sig vara svår att nå och polisen är hennes – 
handläggarens – arbetsplats ringde hon till denna. Syftet med samtalet, vid vilket hon 
använde sin tjänstetelefon, var inte att få insyn i ärendet utan att få klarhet i vilka 
tidsfrister som gällde och på vilket sätt processen går till. Möjligtvis kan hon vid 
samtalet ha nämnt den närståendes namn, men hon sa inte något om att hon är en 
kollega. Yttrandet i ärendet skickade hon från sin polisiära e-postadress. Kanske gjorde 
hon så eftersom hon var stressad och ville vara säker på att handlingen kom fram i tid. 
Hon förstår att det var fel. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att handläggaren per telefon har 
kontaktat den person som handlade handläggarens närståendes ärende. Av allt att döma 
presenterade handläggaren sig vid samtalet som just närstående till den person som 
ärendet gällde. I övrigt råder det delvis olika uppfattningar om vad som sades. 
Nämnden anser mot den bakgrunden att det inte är tillförlitligen utrett att handläggaren 
skulle ha åberopat eller utnyttjat sin anställning på ett otillbörligt sätt vid samtalet. 

Däremot står det klart att handläggaren har använt sin polisiära e-postadress då hon 
skickade in yttrandet i det privata ärendet. Till e-brevet var en signatur som bl.a. 
innehöll uppgift om hennes arbetsplats och tjänstetitel fogad. 

Ett sådant agerande strider mot regelverket på området. Och eftersom det fel som 
handläggaren har begått inte är ringa ska hon meddelas en disciplinpåföljd för tjänste-
förseelse. 

Påföljden kan stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade handläggaren en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-43/19 (2019:8) 

En polisassistent har hanterat Polismyndighetens vapen av modell MP5 på ett felaktigt 
sätt så att säkerheten har äventyrats. Polisassistenten ska också ha avlossat ett våda-
skott. 

Utredningen: Polisassistenten har i en promemoria bl.a. uppgett att han vid det aktuella 
tillfället skulle tjänstgöra i en radiobil som var utrustad med förstärkningsvapen. Det är 
inte ofta han gör det, de senaste två åren har det skett vid högst fem tillfällen. De nya 
förstärkningsvapnen har bara enkelskottsfunktion, till skillnad från de tidigare som även 
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hade treskotts- och automatfunktion. Han och hans kollega diskuterade därför om 
vapnen, likt tjänstevapnet, bör bäras med en kula i loppet. De kom fram till att de skulle 
göra det och såg sedan till att vapnen var säkrade. – När de avslutade arbetspasset och 
parkerade bilen i garaget var det trångt mellan fordonen. Han fick därför krypa in i 
baksätet och i mörkret försöka ta fram vapnen som var fästa i ett förvaringssystem. I 
samband med det tvingades han rycka i vapnet för att få loss det. Ett skott gick plötsligt 
av och träffade insidan av bilens C-stolpe. Antagligen hade säkringen på något sätt 
rubbats. Han upplevde en kraftig smärta i öronen och hans kollega tog över vapen-
hanteringen och gjorde patron ur. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att polisassistenten genom att låta 
vapnet ha en patron införd i patronläget under tiden det varit fastlåst i tjänstefordonets 
förvaringssystem inte till fullo har följt bestämmelserna på området. Det står vidare 
klart att polisassistenten har avlossat ett skott av våda.  

Polisassistenten har därigenom av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i sin 
anställning. Och det på ett sätt som inte är ringa, varför polisassistenten ska meddelas 
en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Påföljden kan, om än med viss tvekan, stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade polisassistenten en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-43/19 (2019:8) 

En inspektör har hanterat Polismyndighetens vapen av modell MP5 på ett felaktigt sätt 
så att säkerheten har äventyrats. 

Utredningen: Inspektören har i en promemoria bl.a. uppgett att han vid det aktuella 
tillfället skulle tjänstgöra i en radiobil som var utrustad med förstärkningsvapen, vilket 
han vanligtvis inte gör. Han och hans kollega förde ett resonemang om vapnet skulle ha 
en patron införd i patronläget eller inte. De kom fram till att det borde vara så, i likhet 
med vad som gäller för tjänstevapnet. Han vet idag att det var fel. – Det mobila 
förvaringssystemet är krångligt och svårarbetat. Det finns bättre lösningar, exempelvis i 
form av utdragbara lådor. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att inspektören genom att låta 
vapnet ha en patron införd i patronläget under tiden det varit fastlåst i tjänstefordonets 
förvaringssystem inte till fullo har följt bestämmelserna på området.  

Inspektören har därigenom av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i sin anställning. 
Och det på ett sätt som inte är ringa, varför inspektören ska meddelas en disciplin-
påföljd för tjänsteförseelse. 

Påföljden kan stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av en varning. 
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PAN-793-48/19 (2019:8) 

En administratör har, på sin fritid och i berusat tillstånd, åberopat sin anställning i 
samband med ett ingripande mot honom. 

Utredningen: Administratören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han vid 
tillfället befann sig på en nattklubb och att han var berusad. En person skrek till varpå 
han strax efter fördes ut från lokalen av en vakt. Det kom en polispatrull till platsen. 
Han sa till vakterna och poliserna att han arbetar vid Polismyndigheten. Hans syfte var 
emellertid inte att ges några fördelar, utan att klargöra att han som polisanställd inte 
beter sig illa på sin fritid. Han ville också undvika att bli förd till sin arbetsplats. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan inledningsvis konstatera att administratörens 
handlande, även med beaktande av att det inte har skett i tjänsten, får anses ha en sådan 
anknytning till hans anställning att det kan prövas i disciplinär ordning. 

Det står klart att administratören på sin fritid, i berusat tillstånd, har åberopat sin 
anställning i samband med incidenten. Genom att göra så har han riskerat att rubba 
förtroendet för polisen.  

Administratören har alltså åsidosatt sina skyldigheter i sin anställning. Och det på ett 
sätt som inte kan anses ringa. Administratören ska därför meddelas en disciplinpåföljd 
för tjänsteförseelse. 

Påföljden kan vid en sammantagen bedömning stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade administratören en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-49/19 (2019:8) 

En polisassistent har avlossat ett vådaskott i ett vapenrum. 

Utredningen: Polisassistenten har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att hon 
hade många privata åtaganden efter att ha avslutat ett arbetspass. Hon glömde därför att 
ta ut magasinet ur sitt vapen då hon gick hem för dagen. När hon vid ett senare tillfälle 
skulle påbörja ett nytt pass ställde hon sig bakom en dörr i ett vapenrum och riktade 
vapnet mot en vägg för att i förberedande syfte ställa in korn och sikte. Då hon tryckte 
på avtryckaren avlossades det ett skott som träffade ett vapenskåp. Hon var ensam i 
rummet vid tillfället. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att polisassistenten har avlossat ett 
skott av våda. Hon har därigenom av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i 
anställningen. Och det på ett sätt som inte är ringa, varför hon ska åläggas en disciplin-
påföljd för tjänsteförseelse. 

Av utredningen framgår att skottet har avlossats i ett rum som är avsett för 
vapenhantering. Påföljden kan därför stanna vid en varning 

Nämnden meddelade polisassistenten en disciplinpåföljd i form av en varning. 
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PAN-793-54/19 (2019:8) 

En polisassistent har i strid mot regelverket på området makulerat ett godkänt 
föreläggande om ordningsbot. 

Utredningen: Polisassistenten har vid arbetsrättsliga samtal bl.a. berättat att han såg en 
motorcyklist som körde mot rött vid ett trafikljus. Det rådde inte någon tvekan om att så 
hade skett, om än signalen bara hade visat rött i någon sekund. Han stoppade föraren 
och efter att de hade fört en lugn och saklig diskussion utfärdade han en ordningsbot. 
Vid tillfället sa han inte något om att förarens körkort skulle återkallas, eftersom han 
inte var medveten om att så regelmässigt sker för den typen av förseelser. Innan han 
lämnade in boten för fortsatt hantering ångrade han sig och tyckte att det hade varit 
tillräckligt att lämna föraren en rapporteftergift. Han tog därför kontakt med en erfaren 
kollega för att få hjälp. Kollegan missförstod sannolikt honom och gav rådet att 
makulera boten och sedan lämna in den. Vid tre tillfällen tog han kontakt med föraren 
för att dels berätta att han hade ångrat sig och dels informera om de administrativa 
åtgärderna samt avslutningsvis upplysa om åklagarens beslut i ärendet. – Han utfärdar 
böter relativt ofta och det är första gången som han har varit med om något liknande 
”strul”. 

Polisassistenten har yttrat sig till nämnden och bl.a. framhållit att han hela tiden 
försökte göra rätt. Senast han fick utbildning om ordningsförelägganden var för 13 år 
sedan. Han har nu naturligtvis lärt sig att det inte går att makulera ett godkänt 
föreläggande om ordningsbot. Det skulle vara för strängt att ge honom en disciplin-
påföljd eftersom det hela beror på ett missförstånd mellan honom och hans kollega. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden vill inledningsvis framhålla att de anställda har ett 
eget ansvar att hålla sig informerade om de regler som gäller.  

Därutöver kan nämnas att godkända förelägganden av ordningsbot gäller som domar 
som har vunnit laga kraft. Det är därför mycket viktigt att all hantering av sådana 
förelägganden sker med stor noggrannhet.  

Nämnden kan således konstatera att polisassistenten har makulerat ett godkänt 
ordningsföreläggande, vilket inte är förenligt med bestämmelserna på området. 

Polisassistenten har därigenom åsidosatt vad som har ålegat honom i hans anställning. 
Och det på ett sätt som inte kan anses ringa. Polisassistenten ska alltså meddelas en 
disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Påföljden kan stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade polisassistenten en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-42/19 (2019:9) 

En inspektör har tagit emot och diariefört ett överklagande i ett ärende, men inte 
lämnat det vidare till någon beslutsfattare. 

Utredningen: Inspektören har vid ett förhör inom ramen för en förundersökning bl.a. 
berättat att han inte hade arbetat så länge på den ifrågavarande arbetsplatsen vid tiden 
för det inträffade. Han hade inte fått någon utbildning, utan lärt sig själv genom att ”gå 
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bredvid” en erfaren kollega i ungefär en och en halv månad. Därigenom hade han inte 
fått någon information om hur han skulle hantera överklaganden. Det finns inte heller 
några nedtecknade rutiner om på vilket sätt ett överklagande ska hanteras. Han hade 
många ärenden att handlägga, så pass att det inte var hanterbart. – Vad gäller det nu 
aktuella överklagandet var det inte något som han kände att han var tvungen att hantera 
omgående. Han tror att han lade det i akten och eftersom han inte kände till rutinerna 
antog han att beslutsfattarna skulle ta hand om det.  

Inspektören har yttrat sig till nämnden och bl.a. framhållit att det inte spelar någon roll 
att han tidigare har varit förundersökningsledare. Den aktuella ärendetypen var ny för 
honom. 

Regionen har i ett yttrande förtydligat att inspektören utifrån sin tidigare yrkes-
erfarenhet rimligtvis borde ha förstått att överklagandet skulle hanteras i enlighet med 
vad som anges i förvaltningslagen och inte kunde lämnas utan åtgärd. Det fanns 
dessutom kollegor att fråga om hjälp. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden vill inledningsvis framhålla att det av rättssäker-
hetsskäl är av största betydelse att en klagande inom rimlig tid får möjlighet till en 
domstolsprövning av Polismyndighetens beslut i de fall så är föreskrivet. Över-
klaganden ska därför, i enlighet med förvaltningslagen, skyndsamt lämnas över till 
överinstansen om de inte av någon anledning avvisas.  

Frågan om inom vilken tid ett överklagande skulle lämnas över till överinstansen var 
vid tillfället inte reglerat i någon författning. Det låg dock i sakens natur att så skulle 
ske utan dröjsmål. Justitieombudsmannen (JO) hade vid upprepade tillfällen också 
uttalat att tidsrymden inte bör överstiga en vecka (se exempelvis JO:s ämbetsberättelse 
1993/94 s. 347 f.). 

Nämnden kan med det sagt konstatera att inspektören har tagit emot och diariefört ett 
överklagande, men sedan inte vidtagit några andra åtgärder. Enligt nämndens 
uppfattning borde han dock ha insett att det inte var tillräckligt att bara lägga in 
handlingen i akten. Under alla förhållanden borde inspektören ha frågat någon mer 
erfaren kollega om hjälp. 

Nämnden menar alltså att inspektören genom sitt agerande har åsidosatt vad som har 
ålegat honom i hans anställning. Och det på ett sätt som inte kan anses ringa. 
Inspektören ska mot den bakgrunden meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Påföljden kan stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-60/19 (2019:9) 

En inspektör har lämnat sitt tjänstevapen obevakat i ett låst vapenrum och vid samma 
tillfälle också låtit ett vapenskåp stå öppet. 

Utredningen: Inspektören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han på 
grund av sitt arbetes innehåll brukar förvara sitt tjänstevapen i en tygpåse. Vid det 
aktuella tillfället hade han för avsikt att låsa in vapnet efter att ha avslutat ett arbetspass, 
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men då han öppnat vapenskåpet i vapenrummet insåg han att han inte hade med sig 
nyckeln till sitt fack. Han lade därför påsen med vapnet på golvet och gick för att hämta 
nyckeln. Vapenskåpets dörrar stod då öppna. Vid sitt arbetsrum blev han uppehållen 
med vissa arbetsuppgifter i ungefär fem minuter och därefter besökte han toaletten. När 
han var på toaletten fick han ett sms från en kollega som uppmärksammade honom på 
att en skyddsvakt hade hittat hans vapen. – Han trodde att det var säkert att lämna 
vapnet i vapenrummet eftersom endast behöriga personer har tillträde dit. Och då hans 
kollegor var i sina kontorsrum i samma korridor och det var sent på kvällen hölls vapnet 
under uppsikt. Kollegorna hade sett om någon obehörig hade kommit in. För att ta sig 
in i vapenrummet måste man dessutom passera tre larmade dörrar. Bestämmelserna om 
att vapen ska hållas under uppsikt, såsom de har kommit till uttryck i Rikspolis-
styrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens och andra statliga myndigheters 
förvaring och transport av skjutvapen och ammunition (RPSFS 2005:9, FAP 943-1), 
var därmed uppfyllda. 

Inspektören har gett in ett yttrande till nämnden. 

Nämnden: Enligt personalansvarsnämndens uppfattning finns det anledning att ställa 
mycket höga krav på all vapenhantering, inte minst med tanke på de allvarliga följder 
en oriktig sådan kan leda till. 

Nämnden kan därvid konstatera att inspektören har lämnat sitt tjänstevapen obevakat 
på golvet i ett vapenrum. Han har också låtit ett vapenskåp stå öppet. Det agerandet 
kan inte betraktas som aktsamt i den mening som avses i 16 § andra stycket FAP 104-
2. Av den incidentrapport som en skyddsvakt upprättade vid tillfället framgår 
dessutom att han efter att ha hittat vapnet letade efter någon polis på avdelningen, men 
utan resultat. 

Nämnden menar därför att inspektören har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. 
Och det på ett sätt som inte kan anses ringa. Inspektören ska mot den bakgrunden 
meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Eftersom vapnet lämnades på ett ställe dit allmänheten inte har tillträde kan påföljden 
stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-68/19 (2019:10) 

En polisassistent har avlossat ett vådaskott med förstärkningsvapnet MP5 i ett 
vapenrum. 

Utredningen: Polisassistenten har i en promemoria bl.a. uppgett att han befann sig i 
vapenrummet för att hämta ut ett förstärkningsvapen. När han skulle ta det vapen som 
han kvitterat i en pärm visade det sig att just det skulle på service. Han fick därför ta ett 
annat och ändra uppgifterna i pärmen. Därefter hakade han upp vapnet och kontroll-
erade att han verkligen hade skrivit rätt nummer i pärmen. Utan att tänka sig för 
stoppade han sedan in ett magasin innan han ställde in siktet. Då han avslutningsvis 
skulle göra en blindavfyrning smällde det till. Detta eftersom han strax innan hade 
slagit fram manöverhandtaget trots att magasinet satt i. Han var ensam i rummet vid 
tillfället. 
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Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att polisassistenten har avlossat ett 
skott av våda. Han har därigenom av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i 
anställningen. Och det på ett sätt som inte är ringa, varför polisassistenten ska åläggas 
en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Av utredningen framgår att skottet har avlossats i ett rum som är avsett för vapen-
hantering. Påföljden kan därför stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade polisassistenten en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-69/19 (2019:11) 

En inspektör har på sin fritid i berusat tillstånd uppträtt på ett olämpligt sätt. Han har 
vid samma tillfälle också visat sin tjänstelegitimation för några personer som inte är 
polisanställda. 

Utredningen: Inspektören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han i 
samband med en kommendering besökte en bar tillsammans med några kollegor. Där 
pratade de med ett par kvinnor, som de hade träffat i baren tidigare under kvällen. Han 
hade druckit alkohol och var berusad. Stämningen var god. Han kommer inte ihåg allt 
han sa, men bland hans kollegor finns en viss jargong som kan vara svår att förstå för 
en utomstående. Det stämmer att han visade sin tjänstelegitimation och pratade om sitt 
arbete vid polisen. Och det kan stämma att han kanske uttryckte sig på ett opassande 
sätt. Han förstår att hans uppträdande var olämpligt och ångrar detta. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan inledningsvis konstatera att inspektörens 
handlande, även med beaktande av att det inte har skett i tjänsten, får anses ha en sådan 
anknytning till hans anställning att det kan prövas i disciplinär ordning. 

Det står klart att inspektören vid besöket i baren, i berusat tillstånd, har anspelat på sin 
anställning och sagt saker som har uppfattats som stötande. Genom att göra så har han 
agerat i strid med innehållet i 10 § polisförordningen och riskerat att rubba förtroendet 
för polisen.  

Inspektören har alltså åsidosatt sina skyldigheter i sin anställning. Och det på ett sätt 
som inte kan anses ringa. Inspektören ska därför meddelas en disciplinpåföljd för 
tjänsteförseelse. 

Påföljden kan, vid en sammantagen bedömning, stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av en varning. 

PAN-793-74/19 (2019:11) 

En polisassistent har avlossat ett vådaskott med förstärkningsvapnet MP5 i garaget på 
en polisstation. De anställda skulle, enligt lokalpolisområdets rutiner, göra patron ur i 
garaget på den sortens vapen. 

Utredningen: Polisassistenten har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han och 
hans kollega skulle avsluta ett arbetspass. De gjorde patron ur på sina förstärknings-
vapen på varsin sida om en radiobil. Han drog upp manöverhandtaget och satte handen 
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framför detta samt tittade i patronläget. Han såg att det var tomt, släppte fram handtaget 
och osäkrade vapnet. När han därefter blindavfyrade vapnet i säker riktning brann ett 
skott av eftersom han inte hade tagit ut magasinet ur vapnet. – Direkt efter händelsen 
påpekade han för arbetsledningen att det saknades en patron ur-låda i garaget. En sådan 
sattes upp några dagar senare och numera använder han alltid den. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att polisassistenten genom att inte 
uppmärksamma att ett magasin satt i vapnet har avlossat ett skott av våda. Han har 
därigenom av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Och det på ett sätt 
som inte kan anses ringa, varför han ska meddelas en disciplinpåföljd för tjänste-
förseelse. 

Vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet bestämmer nämnden 
påföljden till en varning. 

Nämnden meddelade polisassistenten en disciplinpåföljd i form av en varning. 

3.4.2.2 Löneavdrag 

PAN-793-65/18 (2019:1) 

En polisassistent har brustit i sin kontroll över sitt tjänstevapen genom att tappa bort 
det. Vapnet hittades senare i en radiobil av en bilvårdare vid en extern firma. 
 
Utredningen: Polisassistenten har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att hon 
arbetade ett dagpass den 27 maj 2018. Hon tjänstgjorde då på radioplats i en radiobil, 
dvs. hon satt i bilens passagerarsäte. Efter passet lämnade hon sin utrustning på det sätt 
som hon brukar. När hon kom tillbaka till arbetet den 29 maj upptäckte hon att hennes 
vapen inte låg i vapenskåpet. Hon informerade omedelbart sin chef och letade efter 
vapnet tillsammans med en kollega. Andra kollegor, däribland en hundpatrull, letade 
också efter vapnet. – Hon brukar bära vapnet i ett benhölster och det är osannolikt att 
det skulle ha glidit ur det och hamnat under passagerarstolen på ett sådant sätt att ingen 
som letade hittade det. Det inträffade är därför helt obegripligt och ologiskt. 

Polisregionen har tillsammans med sin anmälan gett in utredning för att visa att 
polisassistenten sannolikt har tappat sitt vapen i radiobilen. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden anser att det är tillförlitligen utrett att 
polisassistenten har tappat sitt tjänstevapen i radiobilen. Det är emellertid inte visat att 
polisassistenten därmed har brustit i sin hantering av vapnet eftersom hon, såvitt framgår 
av utredningen, har burit det på föreskrivet sätt.  

Däremot står det klart att polisassistenten inte har haft tillräcklig kontroll över vapnet, då 
hon först vid ett senare arbetspass uppmärksammade att utrustningen saknades. 
Polisassistenten har således av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i sin anställning. 
Och det på ett sätt som inte är ringa. Polisassistenten ska därför meddelas en 
disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 
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Det är mycket viktigt att en polis kontinuerligt, och inte minst efter ett ingripande och vid 
tjänstgöringens slut, är uppmärksam på om viss materiel saknas. Eftersom polisassistenten 
på ett allvarligt sätt har brustit i det avseendet kan påföljden inte stanna vid en varning. 

Nämnden meddelade polisassistenten en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för 
fem dagar. 

PAN-793-66/18 (2019:1) 

En inspektör har i ett lunchrum avlossat ett vådaskott med förstärkningsvapnet MP5. 
 
Utredningen: Inspektören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han under 
ett arbetspass skulle vara utrustad med ett förstärkningsvapen. En kollega hämtade 
därför två sådana, av vilka denne gav ett till honom. De befann sig tillsammans med 
andra anställda i ett lunchrum. Han vände sig ifrån dem, riktade vapnet i säker riktning 
och gjorde en funktionskontroll. När han skulle blindavfyra vapnet smällde det till. Han 
vickade på vapnet och såg då att någon annan hade satt i magasinet. – Det har blivit mer 
regel än undantag att medarbetare på grund av stress och vissa rutiner hämtar vapen till 
varandra. Han är medveten om att funktionskontrollen ska ske i vapenrummet, men det 
hade varit bättre om den kunde genomföras i anslutning till tjänstefordonen. Ofta sker 
kontrollen dock i lunchrummet. 

Inspektören har inför nämnden anfört att den aktuella vapentypen har belagts med 
brukandeförbud vid polisregion Stockholms polisområde Syd efter att ett vådaskott 
avlossats. I samband med det har det kommit fram synpunkter på att modifieringar av 
vapnen har fått dem att se olika ut, vilket kan ha bidragit till det vådaskottet. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att inspektören genom att inte 
uppmärksamma att ett magasin satt i vapnet har avlossat ett skott av våda. Inspektören 
har därigenom av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Och det har 
han gjort på ett sätt som inte är ringa, varför han ska åläggas en disciplinpåföljd för 
tjänsteförseelse. 

Eftersom skottet har avlossats på annan plats än sådan som är avsedd för 
vapenhantering ska påföljden bestämmas till ett löneavdrag. 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för fem 
dagar. 

PAN-793-67/18 (2019:1) 

En inspektör har brustit i kontrollen över sitt tjänstevapen. Det har fått till följd att 
vapnet, i vart fall under en kort stund, har hamnat i orätta händer. 
 
Utredningen: Inspektören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han skulle 
köpa ett par byxor. Han provade dessa och lade i samband med det ifrån sig sitt vapen i 
provhytten. Byxorna var inte bra, varför han gick ut från hytten och hämtade ett nytt par 
som låg några meter därifrån. Han tänkte då inte på att vapnet var kvar i provrummet. 
Trots att han var nära såg han inte att en kvinna gick in i rummet, varifrån hon sedan 
kom ut med vapnet i handen. 
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Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att inspektören har lämnat sitt 
tjänstevapen utan uppsikt i ett provrum. Inspektören har därmed av oaktsamhet åsidosatt 
sina skyldigheter i sin anställning. Och det har han gjort på ett sätt som inte kan anses 
ringa. Inspektören ska därför meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Nämnden har flera gånger uttalat att det är synnerligen viktigt att vara särskilt noggrann 
vid hanteringen av vapen i offentliga miljöer. I det här fallet ledde inspektörens 
bristfälliga handhavande till att vapnet, i vart fall under en kort tid, hamnade i orätta 
händer. Det kan mot den bakgrunden inte bli aktuellt med någon annan påföljd än ett 
löneavdrag. 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för fem 
dagar. 

PAN-793-68/18 (2019:1) 

En administratör har inför sin arbetsgivare hävdat att hon har varit sjuk under en dryg 
veckas tid. Då administratören återvände till sin arbetsplats medgav hon dock att hon 
hade utnyttjat sjukskrivningen för att kunna åka på en utlandsresa. Det fick till följd 
att administratören antecknades som olovligen frånvarande under den aktuella 
perioden. 
 
Utredningen: Administratören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att hon av 
olika anledningar inte har trivts på sitt arbete. Hon besökte en läkare som sa att hon 
skulle stanna hemma om hon mådde dåligt. Den 25 juni 2018 anmälde hon därför att 
hon var sjuk. Hennes syster frågade om inte en resa skulle få henne att må bättre och 
några dagar senare hade systern köpt en biljett. De åkte utomlands tillsammans, men det 
var inte någon semester då hon mådde dåligt hela tiden. Eftersom hon inte hade något 
att dölja lade hon upp bilder från resan på det sociala mediet ”Snapchat”. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att administratören efter att ha 
sjukskrivit sig har rest utomlands och i samband med det ljugit för sin chef vid 
upprepade tillfällen. Ett sådant agerande kan inte anses vara annat än djupt förtroende-
skadligt. Administratören ska därför meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse.  

Enligt nämndens bedömning har administratörens handlande varit så pass klandervärt 
att det inte kan bli aktuellt med någon annan påföljd än ett kännbart löneavdrag. 

Nämnden meddelade administratören en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för 
tio dagar. 

PAN-793-69/18 (2019:1) 

En assistent har dels underlåtit att iaktta tillämpliga regler kring hur skjutvapen ska tas 
emot och dels ljugit i en anmälan om vapenbrott som assistenten senare upprättade. 
 
Utredningen: Assistenten har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att en person 
lämnade in ett vapen och en liten påse ammunition på hans arbetsplats i receptionen. 
Personen sa att det var ett luftvapen. Han litade på dennes uppgifter och efter arbets-
passet, som var hans sista inför sommarsemestern, lade han vapnet och ammunitionen i 
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ett skåp som är beläget bakom receptionen. Hans avsikt var nog att lämna in sakerna till 
stationsbefälet, eftersom det hos denne finns ett särskilt skåp där vapen förvaras till dess 
de tas om hand eller förstörs. – Då han kom tillbaka från semestern hittade han påsen 
och gick direkt med den till stationsbefälet. De såg att det inte rörde sig om ett 
luftvapen. Befälet frågade när det hade lämnats in och han ljög och sa att det var samma 
dag. Han ångrade dig direkt, men kunde inte backa från sina uppgifter. Befälet sa att 
han skulle upprätta en anmälan. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att assistenten av i vart fall 
oaktsamhet har underlåtit att följa de rutiner som gäller vid inlämning av vapen på hans 
arbetsplats. Därutöver står det klart att assistenten avsiktligen har angett felaktiga 
uppgifter dels till sin chef och dels i den anmälan om vapenbrott som han senare 
upprättade.  

Assistenten har genom det agerandet åsidosatt sina skyldigheter i sin anställning. Och 
det har han gjort på ett sätt som inte är ringa. Assistenten ska därför meddelas en 
disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Eftersom assistenten såväl har brustit i sin hantering av vapnet som ljugit för sin chef 
och nedtecknat de felaktiga uppgifterna i en anmälan kan det inte bli aktuellt med 
någon annan påföljd än ett löneavdrag. 

Nämnden meddelade assistenten en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för fem 
dagar. 

PAN-793-01/19 (2019:1) 

En polisassistent har glömt sitt tjänstevapen på en offentlig toalett. 
 
Utredningen: Polisassistenten har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att hon vid 
tillfället var på ett hastigt uppkommet tjänsteuppdrag tillsammans med en kollega. Hon 
besökte under det en toalett på en vägkrog och lade då ifrån sig sitt tjänstevapen. 
Eftersom de hade bråttom skyndade hon sig och glömde vapnet. Omkring 45-50 
minuter senare kom hon på vad som hade hänt. De fick kontakt med personalen på 
krogen och en polispatrull hämtade vapnet. En annan patrull lämnade sedan tillbaka 
vapnet till henne. Hon ringde till sin chef och meddelade vad som hade hänt. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att polisassistenten har lämnat sitt 
tjänstevapen utan uppsikt på en offentlig toalett. Polisassistenten har därmed av 
oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i sin anställning. Och det har hon gjort på ett sätt 
som inte kan anses ringa. Polisassistenten ska därför meddelas en disciplinpåföljd för 
tjänsteförseelse. 

Nämnden har flera gånger uttalat att det är synnerligen viktigt att vara särskilt noggrann 
vid hanteringen av vapen i offentliga miljöer. I det här fallet ledde polisassistentens 
bristfälliga handhavande till att vapnet, i vart fall under en kort tid, hamnade i orätta 
händer. Det kan mot den bakgrunden inte bli aktuellt med någon annan påföljd än ett 
löneavdrag. 

Nämnden meddelade polisassistenten en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för 
fem dagar. 
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PAN-793-63/18 (2019:2) 

En inspektör har på sin fritid åberopat sin anställning som polis i samband med att en 
person skulle avvisas från en restaurang.  

Utredningen: Inspektören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han besökte 
restaurangen tillsammans med en anhörig. Då de hade bestämt sig för att gå därifrån 
begav sig hans sällskap till garderoben för att hämta deras jackor. Den anhöriga kom 
tillbaka med en ordningsvakt som ansåg att hon var för berusad. Han ifrågasatte den 
bedömningen och det uppstod en diskussion, vid vilken han förklarade att han vet vad 
som gäller för avvisningar eftersom han själv är polis. Han nämnde också att han 
arbetar tillsammans med en person som utbildar ordningsvakter. Möjligtvis kan han ha 
”fräst ifrån”, men det stämmer inte att han sa att det inträffade skulle rapporteras. Han 
visade sin polislegitimation i syfte att styrka sin trovärdighet och att hans uppgifter om 
att han och sällskapet frivilligt skulle lämna restaurangen gick att lita på. Han gjorde 
alltså inte så för att utöva myndighet eller för att på något annat sätt få någon fördel. 

Den ifrågavarande ordningsvakten har bl.a. uppgett att inspektören halvskrek ”gå 
härifrån!” då han skulle avvisa inspektörens sällskap. Inspektören sa också ”Det här blir 
djävlar en rapport till […]!”. Vid utgången visade inspektören sin polislegitimation och 
sa på nytt att saken skulle rapporteras. Vaktens känsla var att inspektören ville 
skrämmas. Han upplevde det även som en befallning när inspektören sa åt honom att gå 
därifrån och han tyckte att situationen var pinsam. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan inledningsvis konstatera att inspektörens 
handlande, även med beaktande av att det inte har skett i tjänsten, får anses ha en sådan 
anknytning till inspektörens anställning att det kan prövas i disciplinär ordning. 

Inspektören har beskrivit det inträffade på ett sätt som något skiljer sig från ordnings-
vaktens redogörelse. Det har dock inte kommit fram några omständigheter som ger 
anledning att ställa sig tveksam till trovärdigheten i de uppgifter som vakten har lämnat. 
Inspektören har själv också medgett att han ifrågasatte vaktens ingripande. Att i ett 
sådant sammanhang legitimera sig som polis kan inte anses vara annat än olämpligt, 
eftersom det riskerar att rubba förtroendet för polisen. Inspektörens agerande har alltså 
inte varit förenligt med skyldigheterna i hans anställning, varför inspektören ska 
meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Det är inte visat att inspektören försökte uppnå någon personlig vinning, men det står 
klart att han lade sig i ordningsvaktens tjänsteutövning. Vakten uppfattade dessutom det 
som att inspektören försökte skrämma honom när inspektören bl.a. sa att han skulle 
rapportera honom. Påföljden ska därför bestämmas till ett löneavdrag. 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för  
fem dagar. 

PAN-793-74/18 (2019:2) 

En polisassistent har i en privat konversation via en elektronisk meddelandetjänst 
med en för honom sedan tidigare okänd person uppgett att han är polis. 
Polisassistenten har i samband med det också skickat en bild av sin s.k. polisbricka.  



 
 REFERAT AV ÄRENDEN 

  

 

 

 

 

PERSONALANSVARSNÄMNDEN VID POLISMYNDIGHETEN       53 
 

 

Utredningen: Polisassistenten har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han i 
samband med konversationen uppgav att han var polis. För att bekräfta att han inte ljög 
tog han ett fotografi av sin polisbricka och skickade bilden. Han ville inte ”tjäna” något 
på att göra så, men inser nu att han inte borde ha gjort det i ett privat sammanhang. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan inledningsvis konstatera att polisassistentens 
handlande, även med beaktande av att det inte har skett i tjänsten, får anses ha en sådan 
anknytning till polisassistentens anställning att det kan prövas i disciplinär ordning. 

Nämnden har flera gånger uttalat att det är olämpligt att hänvisa till sin anställning i 
privata ärenden. Ett sådant agerande riskerar nämligen att uppfattas som att den 
anställde försöker få fördelar som han eller hon annars inte hade fått, vilket i sin tur kan 
leda till ett minskat förtroende för polisen. 

Det står mot den bakgrunden klart att polisassistenten genom sitt agerande har åsidosatt 
sina skyldigheter i anställningen. Och det på ett sätt som inte kan anses ringa. 
Polisassistenten ska därför meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Vad gäller påföljden kan det inte bli aktuellt med något annat än ett löneavdrag. 

Nämnden meddelade polisassistenten en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för  
fem dagar. 

PAN-793-13/19 (2019:3) 

En inspektör har, utan att fråga om lov, under arbetstid deltagit vid en filminspelning 
som inte var tjänsterelaterad. Inspektören har vid tillfället också använt sig av 
Polismyndighetens materiel. 

Utredningen: Inspektören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att en av hans 
bekanta frågade honom om någon polis kunde medverka i en film, som skulle visas vid 
ett politiskt partis kongress. Filmen skulle användas internt som en inspirationskälla för 
att utveckla partiets politik. Eftersom han är politiskt intresserad och såg erbjudandet 
som en möjlighet att påverka rättsväsendet och få fler poliser anställda tog han själv 
uppdraget. Han frågade inte någon om lov då han inte förväntade sig att någon skulle 
svara. – Filmen spelades in under ett av hans ordinarie arbetspass och han var utrustad 
för tjänstgöring i yttre tjänst. Han lånade en polisbil som inte skulle nyttjas av någon 
annan personal vid tillfället. Han fick inte någon ersättning för sin medverkan och det 
diskuterades inte på vilket sätt filmen skulle användas i exempelvis sociala medier. 
Efter inspelningen stannade han kvar på sin arbetsplats i några timmar för att hinna med 
de arbetsuppgifter som hade blivit eftersatta under hans frånvaro. 

Justitieombudsmannen har riktat kritik mot inspektören för hans agerande. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden vill inledningsvis framhålla att den inte har några 
synpunkter på de tankar och åsikter som inspektören har gett uttryck för genom sin 
medverkan i filmen. 

Med det sagt är det dock så att inspektörens arbetsgivare har rätt att bestämma över hur 
arbetsmaterial, utrustning och teknik som tillhör arbetsgivaren får nyttjas.  
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Inspektören har använt Polismyndighetens fordon trots att det inte har varit föranlett av 
verksamheten och uppträtt i uniform på ett sätt som i vart fall har riskerat att skada 
förtroendet för myndighetens opartiskhet. Genom att göra så har inspektören åsidosatt 
sina skyldigheter i anställningen. Och det på ett sätt som inte kan anses som ringa.  

Enligt nämndens uppfattning finns det anledning att se mycket allvarligt på 
inspektörens agerande. Påföljden ska därför bestämmas till ett löneavdrag. 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för  
fem dagar. 

PAN-793-18/19 (2019:3) 

En administratör har vid ett besök på en nattklubb på sin fritid åberopat sin 
anställning vid Polismyndigheten och ifrågasatt ett av ordningsvakter genomfört 
ingripande.  

Utredningen: Administratören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han och 
en kamrat satt vid ett bord på nattklubben när det plötsligt kom fram två ordningsvakter. 
Vakterna, som agerade bryskt och aggressivt, tog tag i hans kamrat och sa att denne skulle 
följa med dem. Det fanns inget skäl till avvisandet varför han bad en vakt om en 
förklaring. Eftersom vakten inte ville prata med honom tog han fram sin tjänste-
legitimation och sa att han arbetar vid Polismyndigheten. Han blev då själv avvisad. 
Vakternas redogörelse för det inträffade stämmer inte. 

Ordningsvakterna har sammanfattningsvis uppgett att de hade bestämt sig för att avvisa 
en person. I samband med det lade administratören sig i deras ingripande och var verbalt 
otrevlig och påstridig. Administratören följde efter dem och den person de skulle avvisa, 
varför de till slut var tvungna att avlägsna även administratören från nattklubben. Utanför 
entrén fortsatte administratören med sitt beteende. När de försökte lugna ner 
administratören tog denne fram ett tjänstekort från polisen och tryckte upp det mot dem. 
Administratören sa också att de inte skulle få ha kvar sina jobb. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan inledningsvis konstatera att administratörens 
handlande, även med beaktande av att det inte har skett i tjänsten, får anses ha en sådan 
anknytning till hans anställning att det kan prövas i disciplinär ordning. 

Administratören har beskrivit det inträffade på ett sätt som något skiljer sig från 
ordningsvakternas redogörelser. Det har dock inte kommit fram tillräckliga omständig-
heter för att ställa sig tveksam till trovärdigheten i de uppgifter som vakterna har 
lämnat. Administratören har själv också medgett att han ifrågasatte deras ingripande. 
Att i ett sådant sammanhang visa sin tjänstelegitimation från Polismyndigheten kan inte 
anses vara annat än olämpligt, eftersom det riskerar att rubba förtroendet för polisen. 
Administratörens agerande har alltså inte varit förenligt med hans skyldigheter i hans 
anställning, varför administratören ska meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Det är inte visat att administratören försökte uppnå någon personlig vinning, men det 
står klart att han lade sig i ordningsvakternas tjänsteutövning. Därutöver hotade 
administratören vakterna med att de inte längre skulle ha sina jobb kvar. Påföljden ska 
därför bestämmas till ett löneavdrag. 
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Nämnden meddelade administratören en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för  
fem dagar. 

PAN-793-38/19 (2019:6) 

En inspektör har i egenskap av instruktör avlossat ett vådaskott vid en skjutövning. 

Utredningen: Inspektören har i en promemoria och vid ett arbetsrättsligt samtal 
sammanfattningsvis uppgett att han skulle visa två elever, som inte hade på sig 
hörselskydd, ett drag ur hölster. Han tänkte inte på att det satt ett magasin i vapnet och 
att en patron matades in i detta vid hans reflexmässiga rörelse. Skottet avlossades mot 
skjutvallen och träffade mitt i måltavlan. Han såg till att eleverna fick behandling för 
det höga ljud de utsatts för. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att inspektören har avlossat ett 
skott av våda. Han har därigenom av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i 
anställningen. Och det på ett sätt som inte är ringa. Inspektören ska därför åläggas en 
disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Vad gäller påföljden anser nämnden att det måste kunna ställas höga krav på en 
vapeninstruktörs färdigheter med skjutvapen. Av den anledningen – och med beaktande 
av att inspektören avlossade vådaskottet inför de elever som han vid tillfället utbildade 
och som saknade hörselskydd – är det påkallat med en strängare påföljd än varning. 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för fem 
dagar. 

PAN-793-44/19 (2019:8) 

En administratör har under ett knappt år kommit för sent till sin arbetsplats vid         
19 tillfällen. 

Utredningen: Administratören har berättat att anledningen till hennes sena ankomster 
är att hon har svårt att komma upp ur sängen på morgnarna. 

Administratören har yttrat sig till nämnden och bl.a. framhållit att det inträffade inte 
beror på nonchalans eller ointresse från hennes sida, tvärtom är hon mycket mån om att 
sköta sitt arbete på bästa sätt. Hon har dock haft en del privata problem, som har gått ut 
över hennes arbete. Det är något som hon försöker förbättra. 

Nämnden Personalansvarsnämnden kan konstatera att administratören vid upprepade 
tillfällen har kommit för sent till sitt arbete, trots att det har hållits flera medvetande-
görande samtal med henne. Dessutom har hon fått en skriftlig erinran för sitt agerande.  

Administratören har således åsidosatt vad som har ålegat henne i anställningen. Och det 
på ett sätt som inte är ringa. Administratören ska därför meddelas en disciplinpåföljd 
för tjänsteförseelse. 

Genom sitt agerande har administratören visat prov på en påfallande likgiltighet inför 
sin arbetsgivare och sina arbetskamrater. Hennes sena ankomster har dessutom påverkat 
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verksamheten på ett negativt sätt. Det kan därför inte bli aktuellt med någon annan 
påföljd än ett kännbart löneavdrag. 

Avslutningsvis finner nämnden anledning att inskärpa det stora allvaret i 
administratörens situation och att hon riskerar att förlora sin anställning om missköt-
samheten inte upphör. 

Nämnden meddelade administratören en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för 
tio dagar. 

PAN-793-50/19 (2019:9) 

En inspektör har i ett privat sammanhang lagt ut bilder på en hemsida på internet. 
Bilderna föreställde bl.a. inspektören iförd uniform. Därutöver ska inspektören även i 
text ha anspelat på sin anställning vid Polismyndigheten. 

Utredningen: Inspektören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att bilderna 
bara visades för en grupp medlemmar på hemsidan. Inom gruppen fanns det ett intresse 
för uniformer, vilket var anledningen till hans handlande. Han förstår att det var 
olämpligt att göra på det sätt som han gjorde. 

Inspektören har även yttrat sig till nämnden och bl.a. framhållit att antalet personer i 
gruppen som fick tillgång till bilderna var begränsat och att han hade godkänt varje 
medlem som fick del av dessa. Han är djupt ångerfull och medverkar inte längre på 
hemsidan. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan inledningsvis konstatera att inspektörens 
handlande, även med beaktande av att det inte har skett i tjänsten, får anses ha en sådan 
anknytning till inspektörens anställning att det kan prövas i disciplinär ordning. 

Nämnden har tidigare uttalat att det många gånger är olämpligt att hänvisa till sin 
anställning i privata sammanhang. Ett sådant agerande kan nämligen riskera att 
uppfattas som att den anställde försöker få fördelar som han eller hon annars inte hade 
fått, vilket i sin tur kan leda till ett minskat förtroende för polisen.  

Det står mot den bakgrunden klart att inspektören genom sitt agerande har åsidosatt sina 
skyldigheter i anställningen. Och det på ett sätt som inte kan anses ringa. Inspektören 
ska därför meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Vad gäller påföljden kan det inte bli aktuellt med något annat än ett löneavdrag. 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för fem 
dagar. 

PAN-793-71/19 (2019:11) 

En inspektör har glömt sitt tjänstevapen på en offentlig toalett. Vapnet upptäcktes av 
en person ur allmänheten, som lämnade det till en ordningsvakt. 

Utredningen: Inspektören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att hon vid det 
aktuella tillfället tjänstgjorde i civila kläder vid en fotbollsmatch. Hon besökte en toalett 
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och blev där distraherad av sin mobiltelefon, vilket medförde att hon frångick sina 
rutiner med vapnet. Omkring tio minuter senare hörde hon via sin radio att ett vapen 
hade hittats. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att inspektören har lämnat sitt 
tjänstevapen utan uppsikt på en offentlig toalett. Hon har därmed av oaktsamhet åsidosatt 
skyldigheterna i sin anställning. Och det på ett sätt som inte kan anses ringa. Inspektören 
ska därför meddelas en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. 

Nämnden har flera gånger uttalat att det är synnerligen viktigt att vara särskilt noggrann 
vid hanteringen av vapen i offentliga miljöer. I det här fallet ledde inspektörens brist-
fälliga handhavande till att vapnet, i vart fall under en kort tid, hamnade i orätta händer.  

Påföljden bestäms till ett löneavdrag. 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för fem 
dagar. 

PAN-793-73/19 (2019:11) 

En inspektör har avlossat ett vådaskott med förstärkningsvapnet M6 på en parkerings-
plats vid en av polisens skjutbanor. 

Utredningen: Inspektören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han övade 
med sitt förstärkningsvapen på en skjutbana. Efter en stund kom hans kollegor, som 
också skulle öva, till platsen. Han gjorde då patron ur i riktning snett nedåt mot 
passagerarsätet i en tjänstebil. När han sedan blindavfyrade brann det av ett skott. Han 
blev överraskad, men insåg att han hade glömt att ta ut magasinet ur vapnet. Skottet 
träffade sätet. Ingen annan befann sig i närheten. Han har funderat mycket på 
anledningen till det inträffade, men har inte kunnat komma på någon särskild orsak. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att inspektören genom att inte 
uppmärksamma att ett magasin satt i vapnet har avlossat ett skott av våda. Han har 
därigenom av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Och det på ett sätt 
som inte kan anses ringa, varför inspektören ska meddelas en disciplinpåföljd för 
tjänsteförseelse. 

Eftersom skottet har avlossats på annan plats än sådan som är avsedd för 
vapenhantering ska påföljden bestämmas till ett löneavdrag. 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för fem 
dagar. 

PAN-793-75/19 (2019:11) 

En inspektör har avlossat ett vådaskott med förstärkningsvapnet MP5 i garaget på en 
polisstation. 

Utredningen: Inspektören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han och en 
kollega skulle avsluta ett arbetspass. I syfte att minimera övertiden bestämde de sig för 
att hans kollega skulle sköta avrapporteringen och han hantera utrustningen. Eftersom 
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deras förstärkningsvapen förvaras två våningar över garaget ville han göra patron ur för 
att undvika att bära dem laddade. Efter att ha hanterat det första vapnet hakade han upp 
det andra och tittade i brunnen, som var tom. Han trodde då att han redan hade gjort 
patron ur på det vapnet och tänkte inte på att magasinet fortfarande satt kvar. När han 
slog fram mekanismen och blindavfyrade vapnet mot golvet brann det av ett skott. Han 
var ensam i garaget vid tillfället. – Det finns en patron ur-låda där förstärkningsvapnen 
förvaras, men eftersom den står mittemot ett utsättningsrum tycker han inte att det är en 
bra plats. Han och kollegan kommer inte att dela upp arbetsuppgifterna längre, utan 
varje medarbetare tar ansvar för sitt vapen. Han har också berättat om det inträffade för 
sina kollegor för att något liknande inte ska inträffa igen. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att inspektören genom att inte 
uppmärksamma att ett magasin satt i vapnet har avlossat ett skott av våda. Han har 
därigenom av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Och det på ett sätt 
som inte kan anses ringa, varför inspektören ska meddelas en disciplinpåföljd för 
tjänsteförseelse. 

Eftersom skottet har avlossats på annan plats än sådan som är avsedd för 
vapenhantering ska påföljden bestämmas till ett löneavdrag. 

Nämnden meddelade inspektören en disciplinpåföljd i form av ett löneavdrag för fem 
dagar. 

3.4.2.3 Ej disciplinpåföljd 

PAN-793-25/19 (2019:6) 

En inspektör har avlossat ett vådaskott på en skjutbana. 

Utredningen: Inspektören har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att hon befann 
sig på en skjutbana. En kollega hade övat s.k. torrdrag mot måltavlorna och hon hade 
för avsikt att göra detsamma. Vid en linje sju meter från tavlorna gjorde hon vapnet 
redo för bärande i tjänst. Eftersom hon innan övningen inte hade säkerställt att vapnet 
var tomt, dvs. att det var utan magasin eller patron i loppet så avfyrades ett skott när 
hon fullföljde sitt drag. Skottet träffade måltavlan. Hon blev överraskad och orolig för 
att de kollegor som stod bakom henne hade känt något obehag på grund av ljudet. 
Dessa hade nämligen inte några hörselskydd på sig. Hon har ingen ursäkt för det 
inträffade, utan har helt enkelt reflexmässigt agerat på det sätt som man gör då man 
skjuter skarpt. Efter händelsen har hon ändrat sina rutiner, för att undvika att någonting 
liknande ska inträffa igen. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att inspektören har avlossat ett 
skott av våda. Hon har därigenom av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i 
anställningen.  

I det här fallet avlossades skottet dock i samband med en övning på en skjutbana och 
mot en måltavla. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna finner nämnden 
därför skäl för att anse att det inträffade utgör en ringa tjänsteförseelse. Ärendet ska 
således skrivas av från fortsatt handläggning. 



 
 REFERAT AV ÄRENDEN 

  

 

 

 

 

PERSONALANSVARSNÄMNDEN VID POLISMYNDIGHETEN       59 
 

 

Nämnden meddelade inte någon disciplinpåföljd, utan skrev av ärendet. 

PAN-793-56/19 (2019:9) 

En inspektör har varit frånvarande från sitt arbete under två dagar. 

Utredningen: Inspektören har i en skrivelse bl.a. uppgett att han vid tillfället befann sig 
utomlands. Han var där intagen på sjukhus och hade inte någon möjlighet att meddela 
vare sig sin arbetsplats eller anhöriga om var han befann sig. Så fort han kom hem till 
sin bostad sjukanmälde han sig. 

Inspektören har också gett in ett yttrande till nämnden, till vilket han fogat några intyg. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att inspektören har varit 
frånvarande från sitt arbete under två dagar. Han har därefter, låt vara först efter flera 
veckor, gett in en handling från den utländska vårdgivare hos vilken han behandlades. 

Av handlingen framgår att inspektören på grund av sjukdom eller sjukdomsliknande 
tillstånd var förhindrad att komma till sitt arbete under den aktuella tiden. Och enligt 
nämndens mening finns det inte anledning att ifrågasätta inspektörens uppgift om att 
han inte hade möjlighet att kontakta sin arbetsgivare då. 

Eftersom inspektörens frånvaro mot den bakgrunden inte kan anses ha varit olovlig ska 
ärendet skrivas av. 

Nämnden meddelade inte någon disciplinpåföljd, utan skrev av ärendet. 

PAN-793-81/19 (2019:12) 

En polisassistent har förlorat ett magasin med ammunition. 

Utredningen: Polisassistenten har vid ett arbetsrättsligt samtal bl.a. berättat att han 
arbetar som områdespolis. I hans uppgifter ingår att ta kontakt med boende och 
ungdomsgäng i utsatta områden. Vid det aktuella tillfället pratade han och en kollega 
med ett gäng ungdomar. Det var god stämning. När han senare kom tillbaka till polis-
stationen upptäckte han att hans extramagasin, som han vet att han hade med sig, 
saknades. Han tog sig tillsammans med sin kollega snabbt tillbaka till platsen. De 
tittade noga på vägen dit för att se om han hade tappat magasinet. Ledaren för gänget 
hade lämnat platsen, men de andra var kvar, och ledarens storebror hade kommit 
istället. Han uppfattade det som att brodern kände till vad som hade hänt, men att de 
övriga inte försökte dölja något. Då han återvänt till stationen skrevs det en anmälan om 
stöld av magasinet. Han anser att han gjorde vad han kunde för att undvika att förlora 
sin utrustning. 

Nämnden: Personalansvarsnämnden kan konstatera att polisassistenten av allt att döma 
har blivit bestulen på sitt magasin då han utförde sina kontaktsökande arbetsuppgifter. 
Det har inte kommit fram något som tyder på att han därmed skulle ha varit oaktsam 
om utrustningen. Polisassistenten kan därför, enligt nämndens uppfattning, inte lastas 
för det inträffade. Ärendet ska istället skrivas av. 

Nämnden meddelade inte någon disciplinpåföljd, utan skrev av ärendet. 
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3.5 Ärenden om disciplinära åtgärder och avskiljande från utbildning 
gällande studenter vid polisprogrammet 

3.5.1 Inledning 

Enligt 9 § förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman får Polismyndigheten i 
särskilt angivna fall vidta disciplinära åtgärder mot en student vid polisprogrammet. De 
disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Avstängning innebär att studenten 
inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen. 
Beslutet ska avse en eller flera tidsbestämda perioder, dock sammanlagt högst sex 
månader. 

Enligt 11 § får Polismyndigheten i särskilt angivna fall avskilja en student vid 
polisprogrammet från utbildningen. Enligt 12 § får studenten med omedelbar verkan 
stängas av från utbildningen i avvaktan på att ärendet om avskiljande avgörs slutligt. 

Av 14 § följer att Polismyndighetens beslut får överklagas hos Polismyndighetens 
personalansvarsnämnd och att nämndens beslut i ett sådant ärende inte får överklagas. 

3.5.2 Bifall 

Inget beslut att redovisa.  

3.5.3 Ej bifall 

Inget beslut att redovisa.  
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4 Register över avgjorda ärenden under tiden 
den 1 januari 2015–31 december 2019 

4.1 Inledning 

Registret omfattar de ärenden om avskedande och uppsägning, avstängning samt 
tjänsteförseelse som avgjorts av nämnden under tiden den 1 januari 2015–31 december 
2019. För register över ärenden som förekommit under åren 1987–1999 hänvisas till 
nämndens verksamhetsrapport för år 1999, för ärenden som beslutats under år 2000 till 
verksamhetsrapporten för år 2000, för ärenden som beslutats under åren 2001–2007 till 
verksamhetsrapporten för år 2007 samt för ärenden som beslutats under åren 2008–
2014 till verksamhetsrapporten för år 2014. 

I registret anges nämndens beslut. Ett referat av ärendet finns i den verksamhetsrapport 
till vilken registret hänvisar. Hänvisning sker med angivande av verksamhetsrapportens 
årtal och sida i denna. 

Kopior av beslut kan begäras från nämndens sekretariat.  
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4.2 Ärenden om avskedande och uppsägning 

Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

Bidragsbrott  2015 s. 24 
2017 s. 20 
2018 s. 13 
2019 s. 27 

22/15 
05/17 
05/17 
83/19 

Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 

Bidragsbrott, grovt 
bidragsbrott, ringa 
dopningsbrott, ringa 
vapenbrott 

2016 s. 13 83/14 Avsked 

Bokföringsbrott 2016 s. 30 
2016 s. 30 

6/16 
19/16 

Ej avsked 
Ej avsked 

Brott mot 
djurskyddslagen 

2019 s. 30 03/19 Ej avsked 

Brott mot 
skyddslagen 

2018 s. 20 05/18 Ej avsked 

Brott mot 
tystnadsplikt 

2015 s. 28 
2015 s. 31 
2019 s. 29 

27/15 
43/15 
34/19 

Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 

Brott mot 
tystnadsplikten och 
dataintrång 

2016 s. 20 25/16 Avsked 

Brukande av osann 
urkund 

2017 s. 23 11/17 Ej avsked 

Dataintrång 2017 s. 22 
2018 s. 21 
2018 s. 17 
2018 s. 18 
2019 s. 32 
2019 s. 26 
2019 s. 22 
2019 s. 23 
2019 s. 23 

35/17 
31/18 
38/18 
29/18 
61/19 
62/19 
64/19 
51/19 
66/19 

Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Avsked 
Ej avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 

Dataintrång och brott 
mot tystnadsplikten 

2016 s. 20 25/16 Avsked 

Dataintrång, 
föregivande av allmän 

2015 s. 23 30/15 Avsked 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

ställning, våldsamt 
motstånd 

Dataintrång och 
ofredande 

2015 s. 23 26/15 Avsked 

Dataintrång och ringa 
narkotikabrott 

2019 s. 26 67/19 Avsked 

Dataintrång, stöld och 
snatteri 

2015 s. 16 67/13 Avsked 

Dopningsbrott och 
vapenbrott 

2015 s. 32 83/14 Ej avsked 

Framkallande av fara 
för annan 

2016 s. 27 13/16 Ej avsked 

Föregivande av 
allmän ställning 

2019 s. 33 63/19 Ej avsked 

Föregivande av 
allmän ställning, 
dataintrång, våldsamt 
motstånd 

2015 s. 23 30/15 Avsked 

Föregivande av 
allmän ställning och 
misskötsamhet 

2016 s. 14 8/16 Ej avsked 

Förskingring 
 

2016 s. 12 
2016 s. 12, 21 

18/13 
76/15 

Avsked 
Avsked 

Försvårande av 
skattekontroll, grovt 
brott, grovt 
bokföringsbrott, grov 
oredlighet mot 
borgenär 

2016 s. 22 9/16 Avsked 

Försök till bedrägeri 2019 s. 23 73/18 Avsked 

Försök till våld mot 
tjänsteman och 
våldsamt motstånd 

2016 s. 32 49/16 Ej avsked 

Grov fridskränkning 2015 s. 15 104/14 Avsked 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

(äv. ringa misshandel) 

Grovt hot mot 
tjänsteman, alternativt 
grovt olaga hot 

2019 s. 26 58/19 Avsked 

Grovt hot mot tjänste-
man, alternativt grovt 
olaga hot, för-
beredelse till mord 
och hot mot 
tjänsteman 

2019 s. 15 15/19 Avsked 

Grov olovlig körning 
och grovt rattfylleri 

2016 s. 23 35/16 Avsked 

Grovt 
bokföringsbrott, 
försvårande av 
skattekontroll, grovt 
brott, grov oredlighet 
mot borgenär 

2016 s. 22 9/16 Avsked 

Grovt rattfylleri 2015 s. 33 
2015 s. 34 
2016 s. 31 
2016 s. 31 
2017 s. 15 
2017 s. 23 
2017 s. 24 
 
2017 s. 25 
 
2018 s. 15 
2018 s. 20 
 
2019 s. 30 
 
2019 s. 25 
2019 s. 13 

14/15 
52/15 
41/16 
42/16 
42/16 
17/17 
22/17 
 
40/17 
 
40/17 
09/18 
 
04/19 
 
46/19 
46/19 

Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Avskrivet 
Ej avsked 
Ingen 
inställning 
Ingen  
inställning 
Ej avsked 
Ingen 
inställning 
Ingen 
inställning 
Avsked 
Avsked 

Grovt rattfylleri och 
grov olovlig körning 

2016 s. 23 35/16 Avsked 

Grovt rattfylleri, 
obehörigt avvikande 
från trafikolycksplats, 

2016 s. 24 58/16 Avsked 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

ofredande, grov 
olovlig körning 
 

Grovt rattfylleri och 
olaga hot 

2017 s. 21 51/17 Avsked 

Hemfridsbrott och 
tjänstefel 

2016 s. 27 3/16 Ej avsked 

Hindrande av urkunds 
bevisfunktion och 
urkundsförfalskning 

2016 s. 13 41/15 Ej avsked 

Hot mot tjänsteman 2015 s. 32 3/15 Ej avsked 

Försök till köp av 
sexuell tjänst 

2019 s. 23 21/18 Avsked 

Köp av sexuell tjänst 2018 s. 18 
2019 s. 24 

21/18 
09/19 

Avsked 
Avsked 

Missbruk av handling 2015 s. 26 
2016 s. 16 

55/15 
55/15 

Avsked 
Ej avsked 

Misshandel 2015 s. 15 
2015 s. 21 
2015 s. 22 
2015 s. 22 
2015 s. 24 
2015 s. 24 
2015 s. 26 
2016 s. 18 
2016 s. 19 
2016 s. 20 
2016 s. 21 
2016 s. 23 
2017 s. 18 
2017 s. 20  
2017 s. 19 
2017 s. 19 
2018 s. 18 
2018 s. 14 
2018 s. 14 
2018 s. 19 

29/14 
24/15 
21/15 
25/15 
57/15 
22/15 
69/15 
84/15 
50/16 
36/16 
83/15 
39/16 
78/16 
18/17 
36/17 
43/17 
08/18 
34/17 
42/18 
42/18 

Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 
Avsked 

(ringa) 2016 s. 26 90/15 Ej avsked 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

2016 s. 28 37/16 Ej avsked 

Misshandel och 
ofredande 

2015 s. 14 
2017 s. 18 
2017 s. 20 

94/12 
24/17 
34/17 

Avsked 
Avsked 
Avsked 

Misshandel och olaga 
tvång 

2019 s. 22 39/19 Avsked 

Misshandel, vållande 
till kroppsskada, 
tjänstefel 

2016 s. 19 65/15 Avsked 

Misskötsamhet 2017 s. 12 
 

6/17 
 

Avsked 
 

Misskötsamhet och 
föregivande av allmän 
ställning 

2016 s. 14 8/16 Ej avsked 

Narkotikabrott 2019 s. 24 12/18 Avsked 

Narkotikabrott, ringa 2015 s. 33 
2017 s. 13 
2019 s. 27 

45/15 
74/16 
86/19 

Ej avsked 
Avsked 
Avsked 

Narkotikabrott, ringa, 
och rattfylleri 

2017 s. 24 44/17 Ej avsked 

Narkotikasmuggling, 
ringa, 
narkotikasmuggling, 
grovt, stöld, 
vapenbrott, 
dopningsbrott, ringa, 
narkotikabrott, ringa 
 

2016 s. 22 49/15 Avsked 

Ofredande 2017 s. 21 
2018 s. 19 
2019 s. 28 

9/17 
22/18 
07/19 

Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 

Ofredande och 
dataintrång 

2015 s. 23 
2019 s. 33 

26/15 
76/19 

Avsked 
Ej avsked 

Ofredande och 
misshandel 

2015 s. 14 94/12 Avsked 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

Ofredande och olovlig 
körning, grovt brott 

2017 s. 12 58/16 Avsked 

Olaga förföljelse 2017 s. 20 26/17 Avsked 

Olaga hot 2019 s. 32 47/19 Ej avsked 

Olaga hot och 
förolämpning 

2017 s. 21 15/17 Ej avsked 

Olaga hot och hot mot 
tjänsteman 

2019 s. 15 15/19 Avskrivet 

Olaga hot och 
ofredande samt 
misskötsamhet 

2018 s. 13 26/17 och 37/18 Avsked 

Olovlig frånvaro 2017 s. 13 
2018 s. 12 
2018 s. 14 
2019 s. 14 
2019 s. 19 
2019 s. 12 

45/17 
51/18 
54/18 
10/19 
71/18 
17/19 

Löneavdrag 
Avsked 
Avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Uppsagd 

Olämpliga uttalanden 
och misskötsamhet 

2019 s. 16 53/19 Avskrivet 

Osann försäkran, 
grovt brott, missbruk 
av handling och 
dataintrång 

2019 s. 25 21/19 Avsked 

Osant intygande, 
urkundsförfalskning 
och tjänstefel 

2016 s. 15 48/15 Ej avsked 

Rattfylleri och ringa 
narkotikabrott 

2017 s. 24 44/17 Ej avsked 

Rattfylleri och 
vårdslöshet i trafik 

2015 s. 33 64/15 Ej avsked 

Personliga 
förhållanden 

2018 s. 12 
2018 s. 12 
2018 s. 12 
2019 s. 12 

20/18 
27/18 
53/17 
62/18 

Uppsagd 
Uppsagd 
Uppsagd 
Avsked 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

Sexuellt ofredande 2015 s. 25 
2016 s. 12 
2018 s. 20 
2019 s. 25 

53/15 
53/15 
39/18 
55/19 

Avsked 
Avsked 
Ej avsked 
Avsked 

Skadegörelse 2019 s. 32 30/19 Ej avsked 

Skyddande av 
brottsling, grovt brott 

2016 s. 18 68/15 Avsked 

Snatteri, stöld och 
dataintrång 

2015 s. 16 67/13 Avsked 

Stöld 2016 s. 20 
2019 s. 12 
2019 s. 13 

86/15 
11/19 
35/19 

Avsked 
Avsked 
Avsked 

Stöld, snatteri och 
dataintrång 

2015 s. 16 67/13 Avsked 

Stöld, ringa 2019 s. 31 06/19 Ej avsked 

Säkerhetsklass 2017 s. 14 
2018 s. 13 
2019 s. 19 
2019 s. 13 

33/17 
54/17 
44/18 
46/18 

Avskrivet 
Uppsagd 
Avskrivet 
Uppsagd 

Tillgrepp av 
fortskaffningsmedel 

2017 s. 23 
2019 s. 27 
2019 s. 31 

72/16 
70/18 
05/19 

Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 

Tjänstefel 2015 s. 27 
2015 s. 28 
2015 s. 29 
2015 s. 30 
2015 s. 31 
2016 s. 25 
2016 s. 25 
2016 s. 28 
2016 s. 28 
2017 s. 22 
2017 s. 22 
2018 s. 20 
2019 s. 28 
2019 s. 28 
2019 s. 22 

19/15 
29/15 
58/15 
59/15 
70/15 
88/15 
89/15 
23/16 
38/16 
32/17 
32/17 
45/18 
75/18 
08/19 
37/19 

Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Avsked 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

Tjänstefel, alternativt 
vållande till annans 
död 

2019 s. 29 33/19 Ej avsked 

Tjänstefel och 
hemfridsbrott 

2016 s. 27 3/16 Ej avsked 

Tjänstefel och 
olovligt förfogande 

2019 s. 28 72/18 Ej avsked 

Tjänstefel och 
urkundsförfalskning 

2015 s. 29 48/15 Ej avsked 

Tjänstefel, 
urkundsförfalskning 
och osant intygande 

2016 s. 15 48/15 Ej avsked 

Tjänstefel, vållande 
till kroppsskada, 
misshandel 

2016 s. 19 65/15 Avsked 

Trolöshet mot 
huvudman 

2016 s. 25 
2019 s. 32 

63/16 
59/19 

Avsked 
Ej avsked 

Urkundsförfalskning 2017 s. 22 28/17 Ej avsked 

Urkundsförfalskning, 
tjänstefel och osant 
intygande 

2016 s. 15 48/15 Ej avsked 

Urkundsförfalskning 
och tjänstefel 

2015 s. 29 48/15 Ej avsked 

Urkundsförfalskning 
och hindrande av 
urkunds bevisfunktion 

2016 s. 13 41/15 Ej avsked 

Vapenbrott och 
dopningsbrott 

2015 s. 32 83/14 Ej avsked 

Våldsamt motstånd 2016 s. 31 46/16 Ej avsked 

Våldsamt motstånd, 
föregivande av allmän 
ställning, dataintrång 

2015 s. 23 30/15 Avsked 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

Våldsamt motstånd 
och försök till våld 
mot tjänsteman 

2016 s. 32 49/16 Ej avsked 

Vållande till annans 
död och vållande till 
kroppsskada 

2016 s. 29 76/16 Ej avsked 

Vållande till 
kroppsskada 

 

2016 s. 26 
2016 s. 27 
2016 s. 29 
2018 s. 20 

78/15 
2/16 
43/16 
39/18 

Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 
Ej avsked 

Vållande till 
kroppsskada och 
vållande till annans 
död 

2016 s. 29 76/16 Ej avsked 

Vållande till 
kroppsskada, 
tjänstefel, misshandel 

2016 s. 19 65/15 Avsked 

Vårdslöshet i trafik 
och rattfylleri 

2015 s. 33 64/15 Ej avsked 

Vårdslöshet i trafik 
och vållande till 
kroppsskada 

2018 s. 19 
2019 s. 30 

06/18 
40/19 

Ej avsked 
Ej avsked 

 

4.3 Ärenden om tjänsteförseelse 

Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

Bemötandefrågor    

Hotfulla uttalanden 2015 s. 61 28/15 Löneavdrag 

Olämpligt uttalande/ 
uppträdande 

2015 s. 60 
2017 s. 39 
2017 s. 32 
2017 s. 52 
2018 s. 42 
2018 s. 42 

11/15 
19/17 
13/17 
14/17 
07/18 
04/18 

Löneavdrag 
Löneavdrag 
Varning 
Avskrivet 
Avskrivet 
Avskrivet 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

2019 s. 40 
2019 s. 47 

31/19 
69/19 

Varning 
Varning 

It-användning    

Använt polisens it-
system felaktigt 

2016 s. 58 82/15 Löneavdrag 

Brister i samband med 
personuppgifts-
behandling 

2015 s. 67 
2015 s. 68 

46/15 
47/15 

Avskrivet 
Avskrivet 

Gömt eid-kort och 
uppgett att det 
förlorats 

2015 s. 59 13/15 Löneavdrag 

Lämnat eid-kort i 
kortläsaren 

2015 s. 36 
2015 s. 48 

113/14 
37/15 

Varning 
Varning 

Privata slagningar i 
polisens it-system 

2016 s. 36 56/15 Varning 

Publicerat bilder 
tagna i tjänsten på 
privat instagramkonto 

2016 s. 65 66/15 Avskrivet 

Publicerat en 
ljudupptagning från 
ett tjänstesamtal i en 
sluten grupp på det 
sociala mediet 
”WhatsApp” 

2017 s. 45 65/16 Avskrivet 

Slagningar på sig 
själv i polisens it-
system 

2015 s. 39 98/14 Varning 

Privat användning av 
polisiär utrustning 
och materiel 

   

Använt myndighetens 
tjänstefordon i privat 
ärende 

2015 s. 42 
2016 s. 41 
2017 s. 44 
2018 s. 37 

10/15 
15/16 
69/16 
36/18 

Varning 
Varning 
Avskrivet 
Löneavdrag 

Skickat skrivelse i 2015 s. 50 39/15 Varning 



 
REGISTER ÖVER AVGJORDA ÄRENDEN UNDER TIDEN DEN 1 JANUARI 2015–31 DECEMBER 2019  

  

 

 

 

 

72       PERSONALANSVARSNÄMNDEN VID POLISMYNDIGHETEN 
 

 

Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

polismyndighetens 
kuvert i privat ärende 

Skickat telefax i 
privat ärende där 
polismyndigheten 
angavs som avsändare 

2015 s. 45 38/15 Varning 

Privat ärende på 
tjänstetid 

2017 s. 39 25/17 Löneavdrag 

Upprättat en 
promemoria med 
påhittade uppgifter 

2019 s. 37 22/19 Varning 

Tjänstevapen m.m.    

Brustit i kontroll över 
tjänstevapen 

2019 s. 49 67/18 Löneavdrag 

Felaktig hantering av 
elchockvapen 

2018 s. 26 47/18 Varning 

Förlagt OC-spray 2016 s. 36 61/15 Varning 

Förlagt två 
vapenmagasin med 
ammunition 

2015 s. 65 34/15 Avskrivet 

Förlorat 
vapenmagasin med 
ammunition 

2015 s. 53 
2019 s. 39 
2019 s. 59 

31/15 
27/19 
81/19 

Varning 
Varning 
Avskrivet 

Förlorat en vital del 
till ett tjänstevapen 

2018 s. 43 28/18 Avskrivet 

Förvarat förstärk-
ningsvapen på 
felaktigt sätt (och 
vådaskott) 

2019 s. 41 och 
42 

43/19 Varning 

Förvarat tjänstevapen 
i klädskåp och 
säkerhetsskåp 

2016 s. 50 
2018 s. 30 

59/16 
61/18 

Varning 
Varning 

Förvarat vapendelar i 
bil 

2017 s. 27 67/16 Varning 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

Förvarat vapen m.m. i 
närståendes bostad 
samt i parkerad bil 
från vilken vapnet 
stals 

2017 s. 42 48/17 Löneavdrag 

Förvarat vapen och 
dator i parkerad bil 
från vilket 
utrustningen stals 

2018 s. 35 26/18 Löneavdrag 

Glömt OC-spray i 
civil tjänstebil 

2015 s. 37 1/15 Varning 

Glömt skyddsvärd 
utrustning i bil 

2016 s. 59 22/16 Löneavdrag 

Glömt tjänstevapen på 
offentlig toalett 

2016 s. 63 
2018 s. 34 
2018 s. 35 
2018 s. 39 
2019 s. 51 
2019 s. 56 

68/16 
19/18 
23/18 
43/18 
01/19 
71/19 

Löneavdrag 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Löneavdrag 

Glömt tjänstevapen på 
toalett i polishus 

2016 s. 48 
2018 s. 29 
2019 s. 34 
2019 s. 37 

48/16 
50/18 
02/19 
23/19 

Varning 
Varning 
Varning 
Varning 

Glömt tjänstevapen i 
omklädningsrum 

2018 s. 27 48/18 Varning 

Glömt tjänstevapen i 
polisbil 

2019 s. 48 65/18 Löneavdrag 

Glömt tjänstevapen i 
vapenrum 

2018 s. 28 49/18 Varning 

Glömt vapenbälte i 
polisens lokaler 

2015 s. 46 
2018 s. 22 

40/15 
50/17 

Varning 
Varning 

Lånat tjänstevapen 
och ammunition av 
kollega 

2016 s. 33 33/15 Varning 

Lånat ut tjänstevapen 
och ammunition till 

2016 s. 34 33/15 Varning 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

kollega 

Lämnat tjänstevapen 
obevakat i låst 
vapenrum 

2019 s. 45 60/19 Varning 

Lämnat tjänstevapen 
och ammunition i 
olåst vapenskåp 

2016 s. 38 11/16 Varning 

Vådaskott 2015 s. 61 
2017 s. 32 

106/14 
7/17 

Avskrivet 
Varning 

Vådaskott i garage 2018 s. 39 59/18 Löneavdrag 

Vådaskott i korridor 2016 s. 58 10/16 Löneavdrag 

Vådaskott i 
lektionssal 

2016 s. 36 72/15 Varning 

Vådaskott i samband 
med ingripande 

2017 s. 48 8/17 Avskrivet 

Vådaskott i 
tjänsterum 

2016 s. 62 33/16 Löneavdrag 

Vådaskott i vapenrum 2015 s. 63 
2016 s. 42 
2016 s. 45 
2016 s. 47 
2017 s. 33 
2017 s. 34 
2017 s. 35 
2018 s. 22 
2019 s. 38 
2019 s. 39 
2019 s. 43 
2019 s. 46 

16/15 
14/16 
47/16 
31/16 
27/17 
37/17 
42/17 
02/18 
26/19 
29/19 
49/19 
68/19 

Avskrivet 
Varning 
Varning 
Varning 
Varning 
Varning 
Varning 
Varning 
Varning 
Varning 
Varning 
Varning 

Vådaskott med 
förstärkningsvapen 

2016 s. 53 
2016 s. 64 
2018 s. 25 
2018 s. 29 
2019 s. 34 
2019 s. 49 
2019 s. 35 
2019 s. 57 

75/15 
4/16 
30/18 
58/18 
64/18 
66/18 
16/19 
73/19 

Löneavdrag 
Avskrivet 
Varning 
Varning 
Varning 
Löneavdrag 
Varning 
Löneavdrag 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

2019 s. 47 
2019 s. 57 

74/19 
75/19 

Varning 
Lönevdrag 

Vådaskott på 
skjutbana 

2016 s. 68 
2016 s. 72 
2017 s. 38 
2018 s. 32 
2018 s. 36 
2018 s. 38 
2019 s. 58 
2019 s. 55 

44/16 
61/16 
12/17 
13/18 
34/18 
40/18 
25/19 
38/19 

Avskrivet 
Avskrivet 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Avskrivet 
Löneavdrag 

Vådaskott av 
beslagtagen revolver i 
vapenkassun 

2016 s. 50 62/16 Varning 

Tvångsmedelsfrågor, 
brott och 
brottsutredning 

   

Använt tjänstehund i 
strid mot instruktioner 

2016 s. 39 1/16 Varning 

Besökt anhållen med 
restriktioner  

2015 s. 43 
2018 s. 41 

23/15 
52/17 

Varning 
Avskrivet 

Besökt bekant i arrest 
anhållen med 
restriktioner, utfört 
tjänster åt denne och 
förmedlat information 
till föräldrar 

2015 s. 56 107/14 Löneavdrag 

Beslut om 
handräckning trots att 
laglig grund inte 
förelåg 

2015 s. 44 9/15 Varning 

Beslut om att häva 
och lämna ut beslag 
till annan än till den 
som beslaget tagits 
ifrån 

2015 s. 66 7/15 Avskrivet 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

Bristande kontroll 
över att åklagare 
underrättats om 
verkställt 
anhållningsbeslut och 
efter 24:8-förhör 

2016 s. 39 
2016 s. 40 

77/15 
77/15 

 

Varning 
Varning 

Dröjt med att 
underrätta 
teknikspaningssektion
en om att hemlig 
telefonavlyssning 
avbrutits 

2016 s. 44 26/16 Varning 

Fattat beslut om 
förvar utan behörighet 

2017 s. 30 79/16 Varning 

Felaktigt i DurTvå 
angivit att anhållande 
skulle bestå och 
underlåtit kontakta 
åklagare om verkställt 
anhållningsbeslut 

2015 s. 40 6/15 Varning 

Felaktigt registrerat 
personefterlysning 

2016 s. 42 12/16 Varning 

Förmedlat brev från 
anhållen med 
restriktioner 

2015 s. 37 109/14 Varning 

Förtigit vissa 
uppgifter inom ramen 
för en 
förundersökning 

2015 s. 57 108/14 Löneavdrag 

Glömt att verkställa 
frigivande av person i 
arrest 

2016 s. 34 62/15 Varning 

Husrannsakan på fel 
adress 

2016 s. 41 27/16 Varning 

Husrannsakan på fel 
hotellrum 

2015 s. 63 4/15 Avskrivet 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

Hämtat fel person från 
arrest som felaktigt 
blev underkastad 
kroppsbesiktning 

2015 s. 35 99/14 Varning 

Hävt och återlämnat 
beslag utan beslut från 
åklagare 

2016 s. 49 54/16 Varning 

Lagt till uppgifter i 
godkänt föreläggande 
av ordningsbot 

2015 s. 43 5/15 Varning 

Makulerat godkänt 
föreläggande om 
ordningsbot 

2019 s. 44 54/19 Varning 

Underlåtenhet ta upp 
anmälan 

2015 s. 46 
2016 s. 43 
2017 s. 34 

32/15 
16/16 
31/17 

Varning 
Varning 
Varning 

Underlåtenhet att ta 
upp anmälan och 
uppmaning att 
förneka brott 

2016 s. 55 15/15 Löneavdrag 

Underlåtit att avlysa 
en person i polisens 
efterlysningssystem 

2016 s. 51 57/16 Varning 

Underlåtit att upprätta 
anmälan och besökt 
anhållen med 
restriktioner mot att ta 
emot besök 

2015 s. 43 23/15 Varning 

Underlåtit förvissa sig 
om att 
frigivningsbeslut 
verkställts 

2015 s. 41 103/14 Varning 

Underlåtit genomföra 
åtgärd som beslutats 
av inre befäl 

2016 s. 52 54/15 Löneavdrag 

Underlåtit kontakta 
åklagare om verkställt 

2015 s. 40 6/15 Varning 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

anhållningsbeslut och 
i DurTvå felaktigt 
angivit att anhållande 
skulle bestå 

Underlåtit underrätta 
åklagare om verkställt 
anhållningsbeslut och 
efter 24:8-förhör 

2016 s. 39 77/15 Varning 

Underlåtit upprätta 
protokoll om 
avlägsnande 

2015 s. 54 36/15 Varning 

Underlåtit upprätta 
rapport eller 
underrätta förman 

2016 s. 37 
2016 s. 61 
2017 s. 48 

73/15 
20/16 
3/17 

Varning 
Löneavdrag 
Avskrivet 

Uttryckt sig 
opassande och 
kommit med 
olämpliga råd under 
telefonsamtal 

2015 s. 52 44/15 Varning 

Övrigt    

Allmän handling, 
felaktig hantering 

2015 s. 55 115/14 Löneavdrag 

Använt blåljus utan 
utbildning 

2019 s. 36 20/19 Varning 

Bokat tider för 
påhittade personer i 
myndighetens 
tidsbokningssystem 
för passansökningar 

2017 s. 41 41/17 Löneavdrag 

Bristfällig 
handläggning vid 
utfärdande av pass 
och identitets-
handlingar 

2017 s. 42 
2017 s. 31 
2019 s. 38 

17/16 
10/17 
24/19 

Avskrivet 
Varning 
Varning 

Deltagit i 
kommendering vid 
annan myndighet i 

2015 s. 58 12/15 Löneavdrag 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

strid mot uttrycklig 
order 

Deltagit vid 
filminspelning för ett 
politiskt parti iförd 
uniform och med 
polisbil 

2019 s. 53 13/19 Löneavdrag 

Efterföljande i privat 
fordon på fritiden 

2017 s. 46 4/17 Avskrivet 

Felaktig hantering av 
hittegods 

2018 s. 25 32/18 Varning 

Felaktig hantering av 
ett meddelande från 
NLC 

2018 s. 26 33/18 Varning 

Felaktig hantering av 
inlämnat vapen samt 
felaktiga uppgifter i 
en anmälan 

2019 s. 50 69/18 Löneavdrag 

Ingripande i berusat 
tillstånd på fritid 

2015 s. 64 18/15 Avskrivet 

Inte underrättat 
förman om eventuellt 
felaktiga lönetillägg 

2017 s. 50 70/16 Avskrivet 

Olovlig frånvaro 2015 s. 59 
2016 s. 56 
2016 s. 62 
2017 s. 37 
2017 s. 37 
2017 s. 13 
2019 s. 50 
2019 s. 59 

20/15 
81/15 
34/16 
60/16 
2/17 
45/17 
68/18 
56/19 

Löneavdrag 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Avskrivet 

Otillåten bisyssla 2015 s. 38 
2016 s. 44 
2016 s. 53 
2018 s. 32 
2018 s. 38 

102/14 
32/16 
67/15 
01/18 
41/18 

Varning 
Varning 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Löneavdrag 

Sena ankomster 2019 s. 55 44/19 Löneavdrag 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

Visat 
tjänstelegitimation för 
att få tillträde till SL:s 
spårområde 

2016 s. 46 
2016 s. 46 
2016 s. 69 
2016 s. 69 
2016 s. 71 

52/16 
29/16 
40/16 
28/16 
30/16 

Varning 
Varning 
Avskrivet 
Avskrivet 
Avskrivet 

Åberopat befattning i 
privat angelägenhet 

2015 s. 47 
2015 s. 49 
2015 s. 55 
2016 s. 35 
2016 s. 38 
2016 s. 45 
2016 s. 63 
2016 s. 72 
2017 s. 26 
2017 s. 26 
2017 s. 28 
2017 s. 29 
2017 s. 30 
2017 s. 36 
2018 s. 23 
2018 s. 44 
2019 s. 52 
2019 s. 52 
2019 s. 54 
2019 s. 35 
2019 s. 41 
2019 s. 56 

42/15 
35/15 
8/15 
63/15 
60/15 
18/16 
55/16 
51/16 
73/16 
71/16 
77/16 
1/17 
56/16 
46/17 
03/18 
60/18 
63/18 
74/18 
18/19 
19/19 
41/19 
50/19 

Varning 
Varning 
Löneavdrag 
Varning 
Varning 
Varning 
Löneavdrag 
Avskrivet 
Varning 
Varning 
Varning 
Varning 
Varning 
Varning 
Varning 
Avskrivet 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Varning 
Varning 
Löneavdrag 

Åberopat sin 
anställning vid 
polisen på fritiden i 
berusat tillstånd 

2015 s. 51 
2016 s. 55 
2016 s. 57 
2016 s. 59 
2017 s. 40 
2017 s. 35 
2018 s. 40 
2018 s. 31 
2018 s. 24 
2018 s. 24 
2018 s. 28 
2019 s. 43 

51/15 
79/15 
5/16 
21/16 
30/17 
47/17 
49/17 
55/17 
10/18 
14/18 
53/18 
48/19 

Varning 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Löneavdrag 
Varning 
Avskrivet 
Löneavdrag 
Varning 
Varning 
Varning 
Varning 

Åberopat sin 
anställning vid 
polisen på fritiden i 
berusat tillstånd, visat 

2016 s. 49 64/16 Varning 
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Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

tjänstelegitimation 
samt fattat beslut om 
avvisning 

Överklagande, 
felaktig hantering 

2019 s. 44 42/19 Varning 

4.4 Ärenden om disciplinära åtgärder och avskiljande från utbildning 
gällande studenter vid polisprogrammet 

Ärende Referat  Dnr Beslut/ 
Yttranden 

Skiljande från studier 
vid polisprogrammet 

2016 s. 74 
2017 s. 55 
2018 s. 48 
2018 s. 48 

85/15 
16/17 
35/18 
56/18 

Bifall 
Avslag 
Avslag 
Avslag 

Avstängning från 
studier vid 
polisprogrammet 

2017 s. 53 29/17 Bifall 

Överklagad 
disciplinpåföljd - 
varning 

2017 s. 54 
2017 s. 54 
2018 s. 45 
2018 s. 46 

20/17 
21/17 
16/18 
17/18 

Avslag 
Avslag 
Bifall 
Bifall 
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5 Förteckning över domar i vilka nämndens  
beslut prövats t.o.m. år 2019 

I förteckningen redovisas de AD- och tingsrättsdomar i vilka PAN:s beslut prövats. 
Förteckningen omfattar tiden från nämndens inrättande den 1 juli 1987. Hänvisningen 
till AD/tingsrätt och PAN avser årgång och domsnummer i AD/tingsrätt resp. årgång 
och sida i nämndens verksamhetsrapporter. 

Ärende AD/Tingsrätt PAN 

Polisman avskedad 
p.g.a. förskingring 

1989:69 1987/88 s. 20 

Polisman ålagd varning 
för utövande av 
otillåten bisyssla 

1989:123* 1987/88 s. 26 

Polisman avskedad p.g.a. 
osant intygande (grovt 
brott) och vårdslös 
myndighetsutövning 

1990:16 1989 s. 19 

Kassör uppsagd p.g.a. 
stöld och förskingring 

1990:55 1989 s. 21 

Polisman avskedad 
p.g.a. förskingring 

1990:66 1987/88 s. 20 

Polisman avskedad p.g.a. 
grov misshandel 

1991:76* 1989 s. 20 

Tolk avskedad p.g.a. 
bedrägeri 

1992:35* 1991 s. 12 

Polisman avskedad 
p.g.a. rattfylleri 

1992:38* 1990 s. 14 

Polisman avskedad 
p.g.a. rattfylleri 

1992:39* 1990 s. 14 

Polisman avskedad p.g.a. 
grovt rattfylleri 

1992:40* 1991 s. 15 

Polisman avskedad 
p.g.a. rattfylleri 

1992:41* 1990 s. 13 
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Ärende AD/Tingsrätt PAN 

Polisman avskedad p.g.a. 
rattfylleri, vårdslöshet 
i trafik, smitning, hem- 
fridsbrott och ofredande 

1992:42 1991 s. 14 

Polisman avskedad p.g.a. 
grovt rattfylleri 

1992:72* 1992 s. 15 

Polisman avskedad p.g.a. 
rattfylleri och vårds- 
löshet i trafik 

1992:73* 1991 s. 16 

Vaktkonstapel avskedad 
p.g.a. två fall av 
misshandel 

1992:82* 1991 s. 13 

Polisman avskedad 
p.g.a. bedrägeri 

1992:91 1991 s. 15 

Polisman avskedad p.g.a. 
rattfylleri, två tillfällen 

1992:123* 1991 s. 13 

Polisman avskedad p.g.a. 
bokföringsbrott 

1993:53* 1992 s. 17 

Polisman avskedad p.g.a. 
bokföringsbrott 

1993:DT 106* 1992 s. 20 

Polisman ålagd varning 
för uppträdande på allmän 
plats iförd polisuniform 
utan långbyxor. 

1993:64* 1992 s. 49 

Polisman avskedad p.g.a. 
misshandel 

1993:140 1992 s. 13 

Polisman avskedad p.g.a. 
bedrägeri 

1994:37* 1992 s. 20 

Passkontrollant avskedad 
p.g.a. förskingring m.m. 

1994:44* 1993 s. 16 

Polisman avskedad p.g.a. 
tjänstefel och osant 
intygande 

1994:80 1993 s. 12 
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Ärende AD/Tingsrätt PAN 

Polisman avskedad p.g.a. 
förskingring 

1994:108 1993 s. 15 

Polisman avskedad p.g.a. 
misshandel 

1995:42 1994 s. 11 

Polisman avskedad p.g.a. 
grovt tjänstefel och grovt 
osant intygandet 

1995:4 1994 s. 13 

Polisman avskedad p.g.a. 
grovt tjänstefel 

1995:20 1994 s. 15 

Polisman avskedad p.g.a. 
misshandel 

1995:42 1994 s. 14 

Polisman avskedad p.g.a. 
grovt rattfylleri 

1995:104* 1993 s. 13 

Polisman avskedad p.g.a. 
sexuella övergrepp 

1995: DT 1165* 1994 s. 18 

Polisman avskedad p.g.a. 
dataintrång och tjänstefel 

1996:23* 1995 s. 13 

Polisman avskedad p.g.a. 
bedrägeri och förskingring 

1996:50 1994 s. 18 

Polisman avskedad p.g.a. 
grov tjänsteförseelse 

1996:78 1994 s. 15 

Polisman ålagd varning för 
olämpligt uttalande 

1997:8* 1996 s. 34 

Polisman avskedad p.g.a. 
rattfylleri, grov olovlig körning 
samt vårdslöshet i trafik 

1997:13 1996 s. 14 

Polisman avskedad p.g.a. 
snatteri 

1997:95 1996 s. 13 

Polisman avskedad p.g.a. 
grovt rattfylleri och våldsamt 
motstånd 

1997:133 1995 s. 14 
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Ärende AD/Tingsrätt PAN 

Polisman uppsagd p.g.a. 
våld mot tjänsteman, misshandel 
samt snatteri 

1997:141 1995 s. 17 

Polisman ålagd varning för 
olämplig kontakt med vittne 
inför rättegång 

1998:12* 1997 s. 35 

Polisman avskedad p.g.a. 
förskingring 

1999:31 1998 s. 14 

Polisman ålagd varning för 
underlåtenhet att omedelbart frige 
en förvarstagen person 

1999:69 1998 s. 34 

Polisman avskedad p.g.a. brott 
mot tystnadsplikt 

2000:14 1997 s. 13 

Polisman ålagd varning för 
att ha uteblivit från arbetet 
vid två tillfällen 

2000:23 1997 s. 39 

Polisman avskedad p.g.a. ringa 
barnpornografibrott 

2002:80 2001 s. 14 

Polisman ålagd varning för 
att ha uteblivit från arbets- 
konferens 

2003:72* 2003 s. 36 

Polisman avskedad p.g.a.  
miss handel och olaga hot 

2004:2* 2002 s. 14 

Polisman avskedad p.g.a. 
misshandel, falsk angivelse  
och olaga frihetsberövande 

2004 nr 9* 2002 s. 13 

Polisman avskedad p.g.a.  
grov kvinnofridskränkning 

2006 nr 85 2005 s. 15 

Polisman avskedad p.g.a. 
han hade skickat e-postmeddelanden 
med rasistiskt innehåll 

2007 nr 20* 2006 s. 15 

Polis avskedad p.g.a. 
misshandel 

2009 nr 23 2008 s. 14 
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Ärende AD/Tingsrätt PAN 

Polis avskedad p.g.a. 
misshandel 

T 19322-09 
(2010:121) 

2009 s. 18 

Polis fått varning p.g.a.  
att han fällt olämpligt uttalande 

2010:196 2010 s. 51 

Polis avskedad p.g.a. 
misshandel 

2011 nr 29 2010 s. 14 

Civilanställd avskedad p.g.a. 
misshandel 

2011 nr 56* 2010 s. 16 

Polis avskedad p.g.a. 
att han bloggat bl.a. om polisen 
på fritiden 

2011 nr 74* 2010 s. 15 

Polisman erhållit varning 
efter att han vid samtal med en  
färgad kvinna flerfaldiga ggr  
använt uttrycket ”neger” 

2012, B 60/13 2012 s. 39 

Teknisk samordnare hade 
misskött sina arbetsuppgifter 

T 8914-13 2013 s. 15 

Polis ålagd varning  
för glömt vapen 
i omklädningsrum i polishus 

2016 nr 20 2014 s. 48 

Polis avskedad efter att ha dömts för 
hot mot tjänsteman, olovlig körning 
och ofredande. 

2018 nr 54 2017 s. 12 

Polis uppsagd efter att inte längre ha 
kunnat vara placerad i säkerhetsklass. 

2019 nr 39 2018 s. 13 

I de asteriskförsedda fallen upphävde AD/tingsrätten nämndens beslut. I de övriga 
fallen stod sig nämndens beslut. 

AD 1992:72 och 1992:73 medgavs av staten efter ett antal i AD under året avgivna 
domar där nämndens beslut i ärenden angående rattfylleri ogillades. 

AD 2010:196 avskrevs efter att Polisförbundet återkallat sin talan. 

 


