
 

 

 

 

PM 2015:4 
Saknr  802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Polismyndighetens riktlinjer för 
tjänstledighet för deltagande vid 
idrottstävlingar 
 
 

 

 



 

Dokument  Sida 

Riktlinjer  2 (4) 

 Datum Beteckning Saknr  

 2015-01-01 PM 2015:4 802  

 

 

Avser område/ämne Gäller för följande organisatoriska enheter (adressater) 

Tjänstledighet för deltagande vid idrotts-

tävlingar 

Polismyndigheten 

Beslutad av Föredragande 

Thomas Rolén, särskild utredare Eva Årestad Radner, tillträdande kanslichef 

Beslutsdatum  

18 december 2014  

Gäller från och med Giltighetstid 

1 januari 2015  

Ersätter dokument som upphävs 

HR-802-5841/09 
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Polismyndighetens riktlinjer för tjänstledighet för 

deltagande vid idrottstävlingar 

1 Förutsättningar för tjänstledighet utan löneavdrag  

1.1 Avgränsning och ansökan 

Tjänstledighet utan löneavdrag vid deltagande i idrottstävlingar kan om verksamheten 

så tillåter medges anställda inom Polismyndigheten för deltagande i svenska mäster-

skap, nordiska mästerskap och europeiska mästerskap i följande idrotter. 

• Cykel 

• Friidrott 

• Maraton 

• Orientering 

• Skidor 

• Skytte 

• Simning 

• Terränglöpning 

• Tävling med tjänstehund 

• Tävling med tjänstehäst 

Därutöver kan tjänstledighet utan löneavdrag medges anställda inom Polismyndigheten 

för deltagande i internationella mästerskap i följande idrotter: 

• Fotboll 

• Handboll 

Sådan ledighet kan även medges för av Svenska Polisidrottsförbundet utsedda ledare 

och funktionärer i samband med nu nämnda tävlingar. 

Den anställde ska vara uttagen av Svenska Polisidrottsförbundet eller av en idrottsför-

ening som är ansluten till förbundet och lämna intyg därom i samband med att ansökan 

om ledighet lämnas in. 

Ansökan inklusive intyg ska lämnas in i god tid, dock minst tre veckor, före ledigheten. 

1.2 Omfattning 

Tjänstledighet kan beviljas för högst fem arbetsdagar, dock max 40 timar, per an-

ställd och kalenderår. Ledigheten får endast avse tävlingsdag. Deltagandet är fri-

villigt och någon kompensation för fridagar, semesterdagar eller förlorade lönetill-

lägg ska inte utgå. 

För planering av arbetstid finns särskilda riktlinjer. 



 

Dokument  Sida 

Riktlinjer  4 (4) 

 Datum Beteckning Saknr  

 2015-01-01 PM 2015:4 802  

 

 

2 Redovisning 

Ledigheten ska redovisas med därför avsedd löneart i Palasso. 

 

3 Tjänstefordon 

För användande av tjänstefordon i samband med sådan tävling som avses 

under ovan hänvisas till föreskrifter och allmänna råd om användning av 

polisfordon. 

 

4 Uniform 

För användande av uniform i samband med sådan tävling som avses ovan hänvisas 

till uniformsföreskrifter för Polismyndigheten. 

 


