
 

                                                                                            

               FÖRBUNDSREGION STOCKHOLM — OKT 2022 
REGION–NYTT  

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

NYA LÖNEFÖRHANDLINGAR PÅGÅR 
Förhandlingarna om nya löner för Stockholms poliser pågår.  
Det handlar dels om RALS:ens sista revision och dels politikens 
extrapengar för höjda polislöner. 
På blaljus.nu läggs kontinuerligt ny information ut när den  
kommer till oss. Förhandlingsansvariga i region Stockholm  
Andreas Strand och Carina Olsson Bäck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÖGT ARBETSTRYCK I STOCKHOLM 
Arbetsbelastningen i region Stockholm har under lång tid varit genomgående högt.  
Vilket bland annat innebär att resurser flyttas, fler beredskapslistor, nya brottskatego-
rier… Har du frågor kopplat till din arbetsvardag är du välkommen att kontakta oss, 
först och främst förtroendevalda i ditt Förbundsområde. 
 

ENGAGERA DIG — BLI FÖRTROENDEVALD 
Var med och påverka polisers arbetsvillkor och förutsättningar i vardagen. Som förtro-
endevald företräder du dina arbetskamrater i samtal på arbetsplatsen, i samtal med 
arbetsgivaren. Om några månader hålls nyval i alla fackliga styrelser. Anmäl ditt  
intresse för fackligt arbete eller som skyddsombud.  
FÖRTROENDEVALDA (fackliga och skyddsombud) erbjuds grund– och vidareutbildning i 
Polisförbundets regi. Logga in på hemsidan för att se kurskatalogen 

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

 

 

 

 
KONGRESS 2022  
— KOMPASSEN FÖR POLISYRKETS FRAMTID OCH VILLKOR 

Katharina von Sydow valdes till ny förbundsordförande för landets poliser.  
Dessutom valdes Johanna Spjut, ordförande förbundsområde Nord, och Roger  
Östergren, regionalt huvudskyddsombud, till nya ledamöter i förbundsstyrelsen. 
GRATTIS! Fler bilder och text på blaljus.nu 
Av totalt 101 motioner i blocken A—H bifölls 38 st. På följande sida redovisas alla. 

https://blaljus.nu
https://intrapolis.polisen.se/min-anstallning/fackforeningar/polisforbundet/regioner-och-nationella-avdelningar/stockholm/?filter=News&pageIndex=1
https://blaljus.nu/avtalsrorelsen-hall-dig-uppdaterad
https://www.polisforbundet.se/
https://blaljus.nu
https://intrapolis.polisen.se/min-anstallning/fackforeningar/polisforbundet/regioner-och-nationella-avdelningar/stockholm/?filter=News&pageIndex=1
https://blaljus.nu/nyhetsartikel/2022/kongress-som-gav-boost


MOTIONER SOM BIFÖLLS VID POLISFÖRBUNDETS KONGRESS 2022 

A- BLOCKET LÖN (3 st)   
A02: höjd aspirantlön 
A06: löneväxling mot tjänstepension/motsv avtal  
A09/p1, p2, p4, p5: oenighetsparagraf i RALS/regionala förhandlingar som utgår från RALS § 6.1 -6.4/ förhandlingar utifrån 
regionala behov / polissatsningar som ger efterverkningar.  
 
B- BLOCKET ALLMÄNNA ARBETSVILLKOR (16 st) 
B01: kvalificerad övertid efter natt-tjänstgöring 
B04/ p1, p2: Höjd beredskapsersättning/Fler ska omfattas av beredskap/jour  
B06/ p1: minska antalet beredskaper 
B11/ p1, p2, p3, p4: viloregler för beredskap/ tidskompensation beredskap / översyn av beredskapskonstruktionen / höjd 
beredskapsersättning 
B16: Förmånscykel 
B17/ p 1, p2, p3: Ob 19-22/ översyn av ob-konstruktionen/ höjda ob-tillägg 
B19: Tillägg vid arbete på annan ort 
B22: resor som poliser gör fullt utrustade och redo för uppdrag är arbetstid  
B24: Ersättning när redan godkänd semester återkallas  
B27: Ledighet vid när anhörigs bortgång 
B28: Utökad ob storhelg 
B32: Hemresa varje helg (förstärkning/förrättning på annan ort)  
B33: förändring av delpensions-avtalet 
B36/p1, p2: föräldralön vid allvarligt sjukt barn / ekonomiskt tillägg vid allvarligt sjukt barn  
B37/ p 1: förberedelse av arbete ska vara arbetstid  
B40: ersättning för speciallista per vecka 
 
C-BLOCKET POLISFÖRBUNDETS ORGANISATION OCH UTVECKLING (5 st) 
C01/ p1: yrkeshandledning för förtroendevalda  
C04/ p1: Handledningsplan för kränkande särbehandling  
C05/p4: Kursledarpool som referensgrupp 
C06/p3: använd kursledarpoolen 
C13: utbildning för huvudskyddsombud 
 
D- BLOCKET ARBETSMILJÖ (5 st) 
D04/p1, p2, p3: nyttjandegrad av friskvårdstillägg/se över systemet/ engångsbelopp  
D08: ersättning för spanares civila klädsel (nps) 
D11: ersättning civil klädsel (jour, krim) 
D12/p1: se över polisens friskvårdsanläggningar 
D14/p1: att arbetsgivaren ger stöd vid arbetsskadeärenden  
 
E- BLOCKET TRYGGHET MED MERA (3 st) 
E3/p1, p2: Tydligare it-regler 
E4/p1, p2: Ekonomisk påverkan vid skyddad identitet/åtgärder för att linda dess effekter   
E5: Översyn av tjänstegrupplivförsäkringen  
 
F-BLOCKET YRKESFRÅGOR (6 st) 
F02: delegation av förundersökningsledning enklare ärenden  
F03/p2: tillvarata chefers kompetens 
F04: bibehållen lön vid studier 
F07: omförhandling av befintligt bemanningsavtal  
F08/p1, p2, p3: mer funktionellt och driftsäkert program/lönesystem (än Heroma) alt, / förbättra Heroma / att myndighet-
en rättar felande poster istället för att ansvaret läggs på medarbetaren  
F09/p1, p2: uppsägning av bemanningsavtalet/ökat fackligt inflytande vid tillsättningar  
 
G- BLOCKET JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING (0 st)  
 
H-BLOCKET OPINION OCH KOMMUNIKATION (1 st) 
H01/p1, p2: sammanställa en folder om medlemskapets fördelar, dito info på hemsidan  


