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Följ oss på http://www.blaljus.nu och på Intrapolis #Polisförbundet Stockholm 

FACKLIGA FRÅGOR HÖSTEN 2020 
 
Den fackliga hösten har ”rivstartat”. Det handlar om frågor som gäller din arbetsmiljö, din arbetstid, 
dina arbetsvillkor, dina möjligheter att söka tjänster och funktioner med mera… Här presenteras ett 
axplock  om vad som är på gång (med färger matchande arbetsgivarens resultatredovisning): 
 

UPPFÖLJNING AV RALS (rev 2)  
Just nu håller vi på med att följa upp redan ingångna avtal (t ex revision 2/RALS) dvs  lönenivåerna för 
de senaste anställda poliserna liksom lönenivåerna för de kompetenskritiska verksamheterna.  
Vi har kostaterat att ett flertal av våra medlemmar berörs. En namnlista har tillsammans med våra 
synpunkter har lämnats in till vår arbetsgivare i Stockholm och vi ser fram emot en snar lösning. 
 

UTLYSTA TJÄNSTER/FUNKTIONER  — Vi har under flera år reagerat på de kriterier som ställts 

vid utlysningar av tjänster/funktioner  i regionen där polisutbildning/polisiär erfarenhet exkluderas…   
Detta fortsätter vi att lyfta och föra dialog kring. 
 

NY FORM MBL/ INFLYTANDE Arbetsgivaren har efter sommaren initierat en ny process för det  

regionala MBL-forumet där arbetstagarorganisationerna får en rejäl möjlighet att påverka och inte —
som nu—ställas inför fullbordat faktum. Något som på sikt kan leda till bättre och mer genom-
arbetade genomföranden av de förändringar och projekt där allas perspektiv beaktas…  
Även kommunikationen mellan regionens ledning till regionalt mbl-forum ligger i pipeline... 
 

STORT TRYCK I REGIONEN — fortfarande, 5 år efter reformeringen av polisen, bedrivs många  

förändringsarbeten: enheter flyttas, grupper slås samman, liksom personal … Det går inte att 
kortfattat eller generellt beskriva alla dessa ”bollar i luften” eftersom uppdragen är olika inom  
respektive (polis) förbundsområde.  
 

Har Du en fråga du vill lyfta till oss? Hör av dig via mejl, telefon eller besök oss på Bergsgatan 23.  

Följ oss på blaljus.nu och på intrapolis #Polisförbundet region Stockholm 

FACKLIGA UTBILDNINGAR  
STÄLLS IN HÖSTEN 2020  

I spåren av covid-19 har regionstyrelsen 
i Stockholm beslutat att ställa in  
höstens fackliga utbildningar. 
Det gäller: 

 Facklig introduktionskurs  

 Skyddsombud introduktionskurs  

Bedömningen görs kontinuerligt  
beaktat utvecklingen av pandemin. 

LOKALFRÅGAN — EN HÖGT  
PRIORITERAD ARBETSMILJÖFRÅGA 

En av höstens större frågor för skydds-
organisationen är lokalförsörjning och 
lokalers utformning. Aktuell i Stockholm 
liksom hela landet.  
Vi gläds åt den nya inriktning som togs 
fram efter sommaren avseende covid-
19 (berör bl a hemarbete). Finns att 
läsa på Intrapolis och/eller blåljus. 
 
PÅ AGENDAN VID POLISFÖRBUNDETS  
DIGITALA KONGRESS 22-24/9 
Lönepolitik, yrkespolitik, arbetsmiljö-
politik, motioner, stadgar mål och  
inriktning mer mera. 

3 600 MUNKAR TILL REGIONEN  - 
POLISENS DAG 27/8 

”En enkel munk med ett stort budskap” 
var rubriken på blaljus. Under dagen 
delade Polisförbundet i Stockholm ut  
3 600 munkar—i hela landet 11 800. 

Inga ord kan beskriva värdet av ditt och 
kollegornas arbete dygnet/året runt —
så det fick bli en munk—både om– och 
bak-talad. 

Detta var 3:e året som Polisens dag  
genomfördes. 

(ett axplock av bilder på nästa sida) 
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