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1 oktober 2021, Polisregion Stockholm

Bakgrund
Nationella parter är i protokoll daterat 2022-02-03 överens om lönesätt-
ningsmodell enligt följande förutsättningar.

De nya lönerna i revisionen per den l oktober 202 l ska bestämmas i lönesät-
tände samtal dels för de arbetstagare som uppehåller chefs- eller arbetsle-
dande funktioner, dels för de arbetstagare som så önskar.

Övriga arbetstagare får sina nya löner i revisionen bestämda i kollektivavtal
efiter förhandling mellan parterna. Om lönesättande samtal mellan chef och
arbetstagare har avslutats i oenighet gäller att lönesättningen för denna ar-
betstagare återgår till arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen
för reglering i kollektivavtal efter förhandling. Enbart den berörde arbetsta-
garens val mellan lön satt i lönesättande samtal och kollektivavtalad lön får
inte påverka det individuella löneutfallet.

Regionala parter får i och med undertecknandet av detta förhandlingsproto-
koll1 påbörja en inledande dialog om hur lönerevisionen ska genomföras.
Om regionala parter kommer överens om det, och gemensamt anser att det
behövs för den fortsatta lönerevisionsprocessen, får de inom ramen för den
inledande dialogen gemensamt ta fram ett övergripande regionalt (motsv.)
direktiv innan de nya lönerna bestäms.

Saknr 801

Styrande i revisionen

Lönebildning och lönesättning ska medverka till att målen för verksamheten
uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt. En avgörande
fömtsättning för en effektiv och väl fungerande verksamhet är att arbetsgi-
våren kan rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetstagare med sådan
kompetens som behövs på kort och lång sikt. Lönesättningen är ett

1 Förutsättningar för lönerevisionen per den l oktober 2021, Dnr. A209.871/2021
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instmment för att säkerställa detta och ska stimulera till engagemang och ut-
veckling i arbetet samt uppfattas som rättvis i förhållande till arbetsresultat
och arbetsinsatser. En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grun-
der såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är
förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat
i förhållande till verksamhetsmålen. Därför ska lönen vara individuell och

differentierad, om inte arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisat-
ionen funnit skäl att överenskoiiima om annat för vissa grupper. En väl ut-
vecklad lönesättning som utgår från sakliga grunder är betydelsefull för en
ändamålsenlig differentiering av lönerna. Varje medarbetare ska veta på
vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin
lön. För att uppnå detta syfte krävs en regelbundet återkommande dialog
mellan chef och medarbetare, som är särskilt inriktad på sådana frågor som
kan ha betydelse för individens framtida resultat, utveckling och lön. Det är
viktigt att sådan dialog planeras på sådant sätt att det i tiden ansluter till re-
vision av lön.

Lönesättande chef

Lönesättande chef i lönerevisionen per den l oktober 2021 ska vara den som
var närmast chef till den berörde medarbetaren den 31 mars 2021 om det inte

finns synnerliga skäl för annat. Om en chef har ersatts av en annan chef efter
den 31 mars 2021 kan det föreligga synnerliga skäl för att frångå huvudprin-
cipen.

Ändamålsenlig kalibrering
En bred kalibrering av löneutryimnet mellan jämförbara grupper och funkt-
löner ger en större möjlighet att skapa utrymme till att premiera goda pre-
stationer. HR-partner stöttar i arbetet med den ekonomiska kalibreringen.

Väl hävdat löneläge - enhetlig hantering
Väl hävdat löneläge innebär en för hög lön i förhållande till hur funktionen
är värderad (oftast före detta chefer). Innebär i vissa fall en oförändrad lön
vid lönerevision, men en medarbetare i ett väl hävdat löneläge som utför ett
gott arbetsresultat ska naturligtvis också kunna ha en viss löneutveckling.
Utrymmet som lösgörs används till fortsatt arbete enligt ovan stycke om
ändamålsenlig kalibrering.

Genomförande på PO/enhet
Polisområden och enheter ska nu genomföra kalibreringar av löneutrymme
och ta fram förslag på nya löner för de medarbetare som är organiserade i
Polisförbundet och de poliser som är organiserade i Saco-S, Seko Polisen
och ST inom Polisen samt för de poliser som är oorganiserade. Kalibrering
och lönesättningen ska utgå ifrån detta PM. HR-partner stöttar PO/enhet i
analys och genomförande. Partsgemensamt samråd genom
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avstämningsmöten ska ske kontinuerligt. De partsgemensamma samråden
har till uppgift att stödja och underlätta revisionsarbetet på PO/enhet. Det är
dock viktigt att påpeka att den lönesättande chefens ansvar kvarstår.

Att beakta vid genomförande av revisionen
Revisionen per den l oktober 2021 kommer att genomföras parallellt med
Polislönesatsningen för 2021. Det innebär att det underlag som lönesättande
chef får kommer att innehålla båda dessa delar. Det är av vikt att lönesät-

tände chef ser både revisionen och satsningen som en helhet för att uppnå
ändamålsenliga lönebilder. Det innebär att lönebilden inte ska avvika på ett
sätt som gör att en medarbetare faller utanför ramen om det inte firms skäl
för det.

Fördelningsmodell

Grupp l
Medarbetare som fick ta del av polislönesatsningen 2020
Lönesättande chef har att fördela ett utrymme beräknat på 750 kr per medar-
betare. Utrymmet ska differentieras med beaktande av hur medarbetaren
uppfyller lönekriteriema och medarbetarens placering i lönebilden samt hän-
syn tagen till väl hävdat löneläge.

Grupp 2
Övriga medarbetare
Lönesättande chef har att fördela ett utrymme beräknat på 2000 kr per med-
arbetare. Utrymmet ska differentieras med beaktande av hur medarbetaren
uppfyller lönekriteriema och medarbetarens placering i lönebilden samt hän-
syn tagen till väl hävdat löneläge.

Grupp 3
Regionalt omhändertagande
Vissa gmpper/medarbetare kommer i revisionen omhändertas regionalt, ex-
empelvis pensionärer, långtidssjuka, fackligt förtroendevalda på heltid/halv-
tid/HSO och de som slutat. Dessa ska hanteras med utgångspunkt från den
gmpp de tillhör i ovan grupper.

IVIedarbetare som varit helt föräldralediga eller helt sjukfrånvarande
under bedömningsperioden ingår i revisionen och ska som huvudregel bedö-
mas av polisområde/enhet med utgångspunkt i hur väl medarbetaren preste-
rade innan hen blev föräldraledig eller sjukskriven. Ar detta inte möjligt så
ska hen hanteras regionalt (namn skickas in via region-stockholm.rals-2020-
2023(%polisen.se). Detta gäller även medarbetare som inte kan bedömas av
andra skäl.
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I ett tidigt skede kommer de medarbetare som har ett väl hävdat löneläge
att behöva identifieras av er. PO- och enhetschef kommer att diskutera dessa
i RSLG, detta för att säkerställa en enhetlig hantering.

För medarbetare som får en långsammare löneutveckling än normalfallet,
beroende på en låg bedömning i lönekriteriema, ska en handlingsplan upp-
rättas. En motivering till bedömningen ska även förberedas inför dialoger
med ATO.

Preliminär tidplan
Vecka 11-14: Löneutrymme kalibreras och löneförslag tas fram
Vecka 17-18: Lönesättande samtal PF/Saco/ST.
Vecka 19-20(tis.): Kollektivavtalsförhandlingar PF/ST/Seko.

Frågor skickas i första hand till respektive HR-partner eller polisområ-
dets/enhetens representant i RALS-nätverket och i nästa led till region-
stockholm.rals-2020-2023@,Dolisen.se

;kholm den 4 mars 2022s

ing Stefan EUund

Regionpolissche^Stockholm Ordförande OFR/P Stockholm


