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

POLISFÖRBUNDET SA NEJ  
—MEN NU FORTSÄTTER VI 
FÖRHANDLINGARNA (RALS) 

POLISFÖRBUNDET kunde inte stå bakom arbetsgivarens slutbud gällande politikens 
extrasatsning dvs fördelningen av de 360 miljoner kronor för 2021, och sa därför NEJ. 
Det var ett avtal som ännu en gång innebar en ensidig satsning PRECIS SOM 2020 — 
där flertalet ”kuggar” inte fick del av ”arbetsgivarens satsningar för en uppvärdering 
av polisyrket”. Nu får arbetsgivaren själva svara på varför man ännu en gång satsar så 
”ensidigt”, och endast värderar vissa polisiära funktioner med höjd lön. Detta när  
polisarbetet är ett lagarbete! Där Alla behövs! 
Bortsett från hur arbetsgivaren väljer att fördela dessa extrasatsningar fokuserar vi,  
Polisförbundet, nu på RALS:en (den vanliga lönerörelsen).  
Vi vet ännu inte när/om ett avtal kommer att slutas.  
Tidsramen är dock att ett besked ska komma innan april månads utgång (2022). 
Håll dig uppdaterad via blaljus.nu—LÄNK 

 
 

 

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

MOTIONERA TILL STOCKHOLMS STÄMMA - 24-25 MARS 2022 
Vill du fö rä ndrä eller pä verkä? 

      Har du åsikter om Arbetstid? Lön? Utrustning? Arbetsmiljö? Pensionsålder?... Som medlem i Polisförbundet kan 
du vara med och påverka det som är viktigt för dig och dina arbetskamrater. Blåljus tipsar om hur du gör. Lägg 
bara datumet 1 februari 2022 på minnet. 
Det kan låta lite stelt att skriva en "motion" till en regionstämma, men det är inte svårt. 
Det handlar bara om att du/ni är tydliga med vad det är ni vill påverka/förändra - dvs att motionen är tydlig. 
Blåljus tipsar om några tumregler:  
Motionen ska bara behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en motion om var sak. 
Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om. 
Inled med en bakgrund till frågan. 
Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dem. 
Sammanfatta förslagen ex med"Jag/vi yrkar..."följt av ett antal”att-satser”.Var noga med att formulera ”att-satsen” 
noggrant och specifikt, då blir det tydligare vad du vill att stämman ska fatta beslut om 
Skriv under motionen med namn, telefonnummer, sektion och avdelning 

      Polisförbundsregion Stockholms stämma hålls 24-25 mars 2022. 
Motioner till stämman ska vara inlämnade till förbundsregionen SENAST DEN 1 februari 2022. 
Mejla den till: regionstockholm@polisforbundet.se 

       Övrigt:Polisförbundets kongress hålls den 27-29 september. Motioner till Kongressen ska var inlämnade till Polisför-
bundet senast 1 april 2022. 
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