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FörhandUag om Lokalt konckfivvtri on o—tUlninymeddrfhuuNt-
erode •tf)UdartilUa, •^»ir—ttBUgt och haadbdartflUtg

Enligt <tet centnla lcoUcktivavtalet Awil <w>» l<dcala omstälbvinymedel Vs syftet nwd de
lok^ onMltUniagaincdten att uäfita vcdcsamhrteas bdiov bidra tfll finanriering av ett
Ungaikägt lokah opHtMahaHyuahfte n»* Inlrala nm«taiin<«gfunbctet åka säledes bKfaatill
sAvU vtritsamlictcaa utvccldn^ s<xn omstailmag f»r ubctsttgnna. Statlig vedcaunfact
åka bedrivas eflfekävt och raäoodlt viUcet fBnitritte en •tandig utvuclding och
ftotndring. VericsamhetsfBritadringw kan tUI excmpd aiUgt avtalet nmcbfca behov av
IBttitdiad dier ny kompetens, nya organisationafiamer eUCT ftrtndnt aitfal «mrtilU«
Detta km i an tur aedf&rabdtov av lokala omsUUlniagaAigardcr. Det ar hanrtövar entigt
det centrala avtalet angdagct •tt arbetsgivaren och de lokala tbctstagarorgBmMttionnDa
ta- ett gaaauunt ansvar fth- att de lokala oinstäUaingnnedlcn anvtads Är ätgatder oct»
dctivitBtBT uiifiAn ett telhctaper^pckäv i vnksunhBton. I enUgfaiet med avtalcta »yfte åka
aåvU iBOlkktfva som mdivkhwlla behov av omsUBlning bcdcta».
Polianyndigheten f&rvfatas under tiden fiamtill och med 2024 ft ett utökat antal
anställda. Dana <ansaUning mcdlte ett ekat bcfaov av inmdeaps- och lcompctenaflvitfB-
ring. Mot angivBa bAgrond alflt p«tBma 2018-12-10 Lokidt hrilektivmtal om
omstalbriHpiMdslsftHansisrade utbildarMläsg och tnstndSOrs- och haiuCedartillåss
»tin., vilket rinuUe gUIa all och med den 31 mars 2021. &»Ugt det QSriMuMlUagqxototoU
till vilket almnda lokala avtal var bil^a auulcs partuna bland amiat om "att vid
utglugni av 2020 ptflva huravid* det finns fortsatt behov att gBUMn onnsUUlningame-
dditfiiunnuade okonoroiaka mdtament stödja Polismyndi^tctcDs har sdttudla
pmatllmng genom att ftrUuga avtalets gilti^ietatfd (ined eventuella justeringar som kan
vara flhaaledda av den bcakrivaa iqipfiljmngcn)". PutBHia h« nu konstaterat att sédmt
bdiov kvandr. Partenu tr därför Ovaeas om att sluta Lokalt ImBekttvavtal om
omstålbii»snM^b!ft»ansierade utbildartiIlOss, ispuanltilläss och handledartllldgg
enligt yiitk oct1 att deua v/t^ aka avtösa det nyas nfamda avtal som slöts 2018.
Give* att Poliamyadi^tcten tBwtasas infiira ett aytt paraoBaiadmuustraävt system den l
maj 2021 to puteroa vidare övwxass om att Lokah kollektivavtal om omsUUlaingsme-
delsfimnaiende utbildartilUgg. aqnrantälUgg och hnKUedutilUgg ska börja gUla dm l
nay 2021. Till undvikande av ett avtahlflrt tillstfnd i aktucU fiAga är parterna samädigt
flvcnna om att fbriänga giltigjtietstiden för Lokalt kolfeictivavtal om omsUUlmngsmcdds-
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fin.n.u™,!» i>tk.1AM««ll«gg rw* in^nrfrtAn. nph h«wlle<<«rtillBgj( mm till An 10 •pril
2021.

Putnna Ir odul Ownn» otn •tt i ak— hnd fllnflka 10n nyuppkonma *onaan(ift*tor
aUtndc det nytockniKte avtrict »Hnanunt

Plntuna ar deaulon (houB dri» an •U fiilja qip luistMdstdvccUiagen »r älUggcn
fljr att idcnstatla att den liner i Inge med putefM» intentioner, dlls om att fltlja upp
fauruvi<h tilUggcn är IndnUNnUgt utforavde i filthäBande bkte till rin sylte ocfa äU
det ctmoomidu utrymme onudUlninganedlen reprcMBtaw saiM dels om «t i god tid
fltre det nyteckaadc avtdeti dtataa upphanodeädpualtt pri»va huruvid» det finu fbrtNU
behov att gcaom oinatUI?l"lcnt*l*>'*^'ia*ml'rn4f *k»*wmfr» incittieat at0d§>
PolinnyndigfaBtBOS har aktudla omrfUhring »mom att ftrUh^a avtalett giltig^rt-id
(med evcntueUajuatningar som kan vua flhnledda «v uppfcymnten).
Putnna Ir dlnrtOvBr övcrcnt om •U pé näaoo pia unmuring iqipta avcrUuningu-
om det fbrtaatto behovet av udru—iu^ •^»inn^lUgg och/dler huidlNlatflUgg p*
Ungre sikt även efter det att det ayteckiudc avtdct har iqaphört utan •a putorna hnr
flhUngt det i eoUghct ned ftregtcade stycke. I deua OvcrilupniB» tau (MrtBina

•vtalsrthnlac cUer pä något mut dttt putenia fiflon' tampligt

Partenia to shitUgcn Ovnioa om •tt detta lokala koUdttiwtri koniptettennr, maa ar
frist&endc i flhfaMkndc till, Lokah koUdcävwtd 2017-12-21 om anvtadninBan av
tofcala (nnataUningsmBdei vid PoUsaiyndi^iBtcn.
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Lokalt koDdttfvwtaI on oiutUU idet.
MIdartiIUu, wpinuittaUa o^ kMdhda»
Med sUSdaw Avtal om himla omstaibiinyaiuekl mcDan ä ena sida Atbet».
givarveriBBt ocfa å andra aidn OFR/SJ',0, Saco-S san» Seko - och med be-
dcttndc »v l } fnnte »tycfcet i fihfaatdlingsprotokoUct 2018-12-10 tiB Lokalt
koUektfvavtal <m ""••«nini"g«n«<ri«fii>^««tcndc udrildartilUgg och m-
•tiulcUh»- och hmdIcdutiIUgg - sluter putBina ftyuide hAria kollddivav-
td.

Hrttn InlTih ImllrlftiTiitnl flllli i ftli •liKil^ni 111111 ni iiiiiiinllilii vid Polu-
myndigIielUL

Ij-Dcloki IT

Dc lokala omatällninganBdtea finanauartUUgBBn i 4-7 j§. Om nUot äwr
de lutionelh tillglngliga tokda nmdfihiiagamedlen andtnäger 50 miyooer
kronor konnnar inte deasa tilUgg att betala» ut, fBtutMtt att putana vkl alc-
tucll tidpunkt dcaafihimua nnte har kommit flvcnns om nägot im^.

31-T1»| fate Ur di »Ni ndiui »rriUt» IBr •ppdngat
Enfitrotrtttrii»fitoatthaittttiUtaUBgeBUgt4-7§Sarattarbet8tagawn
inte aantidigt fk våyat annat lannriliagg sam •r motiverat av wppdssget
utfrildare, aapmmttumdledare, a^puautinuroktfe dier hmidlodare fBr,
an aspirant, och att denne ate hdler ha-lönonäa fitr denna arbetsq>pgill
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toom maacB fite nn individnaBa Ifln (ntot ibttgivwen och den enaidUa
ubctstagino tr flvemM om).

4{-Utt»adartiUäu
Medutbtlduc avaes i detta avtal älWligt uppdrag aom Uhare, iartrubar
(döde ej —pinntuMtndctör) elter motBwmnde.

Aimdribrinr
Endast 'ttlffilligt" uOfUdanfpdras vttsnför rameHfllr vad som
narmedtjbrväMas i arbcWaffiretU Jvnlstion berättiyir tlU ut-
biidartiOags. Utbildning som år m Hatwlig del av arbctstafa-
wu ordtnarie arbete bcråttisar sXedw Inte till tillåa.

AActattgin som eäcr beshit av ubctagiwnn tiUflUligt vcriur som ulbildue
i uärfldnin» som to qipt^cn i PoUamyndi^irtens konpeteiMutvecUnigi
plm' eller som krav i FAP bar utbildartOUgg om dctt^i» (ctevanna) enligt
kaUclae (motsv.) av aibetlgivuen hu-äl^ta tt ddtt i iribadaingen.
UtbMuliMa A utbrtriu med 2N knwr fifr ubct^Nua under viltet
minat fyra (4) timmar har anvtots tiU utbildning. Dctaaauna gäller filr ar-
bet^ast under vilket viaKriigcn lu»tare ad an ai har anvtets tiU udriUh—(
men då hela u'bctapuucta abctatid har varit avaedd fiir vaksunhet som ir
koppla tfU utbUdBinyn. VtbfUurtUn B uActri» med hiOva detta bc-
\app, ån. 100 kronor, fBr udxldtUDg i (hmga &U. fihuttatt att uflaldninBn
ha vuat i ininat ai (l) tinune.

AiaHårloiiHS
JVlågyt tar sin utiptag^punto / de arbetspass som delfatoisktt
uppd'ayt utfSrs. Det yb- i^Usä We att få ersttttntHsför förtw-
rvdflscr fllr kva/utbilM»s som sksr under andra dåsar. Er-
sättMHvnarsåUdesbv^adtiatidd&utbttdarmutba-
dar/batruwar/lar vt.

UtinldartUUgg »ka dock inte utbutalu om ubetst^(«ren fe intcmuttent an-
sttUd elkr ha cn •t«iigvanndc fimktioo aom nAcgripcr utlxldniDg, och intB
hdlcr om mcdveikm anbut innebfc tt inteda cUä- avsluta kun, att inftir-
mun <nn nyheter dier filritadringw inom eget ariwtaomrfdc ellnr att vid stu-
dicbeaOk mfoaneni eller fiteevi—Mater elkr utnatning cllnr likMndn.

dur»5 < - AapiruttaUu f»r NpinaA

Atbetstagu» som to handledare BSt polisMpirant h» ménadsbaserat aapuant-
tilUgg om hm eller hon har utactts till Mpuaiitlimifledan av ubctagivuen.

' Pfauni^gxoceaBen jpfilr dc* att v^je to lcnin|NWn*ntv«ckB^»p<Mi buhjtt* ar ptkriM
«v HR Kauipotnu npp*^ aUptannm och uBOBuBia fiat-och vutuBuAiUnmg inom Po.
Uinyndi|(«BtBn. Proce«»a onfKlar nmnrian ndln HR KOB^N—U, procNdfn od
vtdaunhetoB inom ngiaoBT ock wddni^K och » b«x>«id« tv ftorn ftiaonr «l«>m kopp-
Ifag tfU bud»tpro<;WNU. IBmAri^ l iilllNlriNllni od> bdwv av IhndBihUhh» l wrtE.
imihNui om minat 3-< intDNiu-wi »Uler phmnt ainoulBnnd«, ddagn och ulbBdBn.
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UtgfawuBkten Ir tt haaUeAring sv giupp bär inga, avan om detta iBtc är
ec faav fik att äIUggct ak» udxtalas.
A^iinrtdUäc! A, som ar mftnadsbascrat, utbetalas med 3 000 knmor ftt
hd kalendcanåMKl unda' den tid som fcadflpuidc iqipdng som aqnnnt-
hnndtoduc fuUgOn. Om iwdngpt ptbftjaa eUer avslutas vid annat tilUUe
te vid m- riter utgäageo av en luIeodcmAuNl åka asatningen  r dco nA-
nåden vara propwtiondl i fBdieUande tUl <k» nlinnda mlnadabdnppct Dfr-
vid IMU WBrjc kalcDdnmliad ha 30 dagar.
Vid doltidaaibete eller anan fiAnvaro utbetalas aspiranttilUgget proportioo-
dit i ÄriiåUmde all hm stor andel av lypdnget som kan fuUgöne.

^mndrfcrin»

l. Notera att man iitte är bwOMsad tal tillägget om man cx-
evychiis » s/ul^äHvartinde, föraldraledig, semesterluäg eller
tjönstluiig i sådan uWräciaiing ett ippdrayt inte fullt ut kan
fidlgOras.

2 Om uppdragst som aspiranffiaHdhdare som exempflftrvåu-
rar ta 20proce» civ heltid ftmttluft)rlagt till en arbetsdag t
veckan} han haruSedaren i vissa fidljullgöra sitt uppdrayfiiUt
u( trots att han/hon har varit Jreawarandt. Han/hon kanslce som
exempel kan fullgöra uppdrcyttpå mäHdagsn den ena veckxm
ochpä fredagen veckan därpå. I atlant fall redweras inte tUl-
agget.

< $ - A^rtnattBMgg Or Mplra^faN<nk*»r
Aibctstagan som ar asiMranäiuttxilctttr hu dagbaserat aqpJTmnilligg enligjt
nedan om hu» eUar hon har utsetts all aapinnänstruktOr av •ifcetagivaten.

AlHlA-tolJM
A^raiMnstndlOrtns ufwft är bl-a. att narafitlja och våg-
leda aspircaitfH l det prahiska arbetet. Ayriranttttlttsg utbfta-
lat därfttr tnte till arbetWlgare som låiwvr i^vrmation av
<ri&wdn harakt^ (t. ex. om en orpsiiseaorisk enhets oryafiisat-
ton och wppfftw eller om sitt eget arbetsomräck) eller förevi-
sär lokaler filer utrvstnins eller litnande.

AflpiranttBUa B, som fc d^buont, lAetalas med 2M krwwr för arbets-
p  uodCT vilket (qman&atnAUnlcap utövas under Utagrc tid to fyra (4)
tunnur. Om instruktflrakap 95r »spmvat i Övriga &1I utövas under en (l) tfU
fyra (4) timmar av ett arixt^MBS utbctalu isdUlct—piranttaUa; C med
halva detta belopp, dvs. I— knaw. AspinnttUUgg enligt detta stycke 9r
dock fiir en kalcndenninad inte övcnägB 3 000 kronor vid heltidsarbete dier
motsvarande jwoportioncUa bdqip vid dehidaaibetc.

7 j HandtodMlflMgg f8r handfedan et MUIM ia —pinurt
Som ett lcd mot att självständigt kunna utfBra sina arbetnqipgifterbdhflver
arbetBtagare f&r vissa funlrtioner såväl sedvanlig arbetspltsintroduktion aom

^^^
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hmdledning. Far hnidlednii^ utbetalas haaiBufartiIUgg eBBgt denna pan-
graf(dock ej tiU »qiinathaxfledarc). Atbetaptattmtroduktkm, aom typiakt
sett umchlUcr ett antal kortare aktiviteter »om Ir Inmadc tt gcDomflln»
under ca bcgrtosal kortvarig äd^criod, fidkr dock ut^Or detta avtala till.
Utayrinyonnide.

AnAifariBE
Sj/ftft mfd hawSfdarstxyiet år arbetsrslaterad kuHdcepsåvw-
filring. Tead»n»-atthante«<terdcivetsl»btdvtUlattdinsom
Aandteal» ska gäjrå» "ny på jobbet" tUl tStfi tilb^cUiga km-
IfflltatioMrfih- att kuma utfira sina nya arbetsifp^ftcr. DOr-
ftjar yt&eftdä» iMc tiHåsptför sådan handUMHg som cxam-
pelvis ges filrttt bearbeta en handilM, far haiuSedring Iwpp-
lad tUI arbetsmarbiadiatgOrder eller för haniSfdnbif som syf-
tar till rtlwbilitcriHf eSv arbetswyassnlHS eller äbiand*, och
dåifar utbeUdas tittdsyt inte htIUr far lid efter ekt att tkn
hmwS^dt har blivit cacaMtnerad, cfrttflerad eltw Itknandt.

ArbcWagare som vcriur »o*n hudledare åt annan ta pcrfuMpinnt ha d^-
bunat handledartillagg om

l. han eUcr hon av ubct^iwnn h» irtNtt» till hmdlcdue inom ramen
fih en ulbfldmng soa •r npp—am i PoUnnyndighetaaa lcacaptteaiut-
vedding^ilan (jft ftrtnot l owan), ocfa

2. den »om handleds ska eftar geaomfitrd hmdtodning certifienu, exa-
minaaa dier liknndc pA nwtsvaande sttt som glUer fiir cn poliaa-
spinut,

AHHiMaiSne
/. PoltsaspircintutbildHbyen lean vara vårdande fllr om till-
ägget ska utbetalas, fönaiatt (ittpwdtt l dr uppfylld. Den nar-
ionella utbilifHingen l rwfewdK^gar är itt exempel som l
detta avseende skulle laawajäii^ras med polfsaytrantutbtld-
Htngt». Även opcratörsuririldHMgar ka» utgöra sädana exem-
pel, dock att man mätte sldljapä Hår den bltva»d» opfratörsn t
fit inlechingsslude som fn det i arbetsplalsiHtrwiufttione»
medtyssnarjrån när fwfuStdaren mMttyssnar -det är idet
sistnämnda faUet som tiOaggst hwi ataualisiras.
2. Handlfdarens ifpsfft ärbi.a. ati nåraföya och vägleda ar-
fctftUgarw i dftprafoiaka arbetet. HantOedertilUigg »tbctaias
darfir inte tiU arbetstagare som Umnar ti^örmatton av a/Andn
toufadr ft.ex.om en orpviiscSorisk enhets oryaasation och
vpp^ftfr tlltr om sitt cgst arbetsomrädi) fUer ftirevisar loka-
ler eller utrwtning eller liknande

HandkdartflUn A utbetalas med 200 tavnor fBs arbetapaaa unda-viUcet
handledankq) utfivas under Utagre tid to (yra (4) tinnmar. Om bmdla»<«»kT>
i övriga &U utövas under ai (l) all (yn (4) timmar av ett tbetspMs utbct».
las isäUtet hwdledartflKa B nied halva detta bctopp, dvs. Ifl® krwwr.
Handledutilldgg enligt detta stycke fik dock under ca Iniknittnnénad mtc
flvcntiga 3 000 kronor.
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•|-CaUUhet»dd

Detta Idala koUekthmtaI »Bhr. med boridande av 2 § ovan, &*n och ined
dan l nug 2021 tUl otA nned do» 31 mus 2022.
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