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”Detta är en stor facklig seger! ”
Med fyra dagar kvar till manifestationen i Stockholm, som skulle samla tusentals poliser från hela
landet, har Polisbundet och rikspolisstyrelsen kommit överens om nya löner. Vi har tackat ja till ett bud
som innebär att en nyexaminerad polis och andra
poliser som idag tjänar under 24 100 kommer att
tjäna 24 500 från den 1 oktober 2014. Det innebär en löneökning för de lägst avlönade med ca 15
procent. Vi kommer alltså att nå målet på 25 000 kr
som lägsta lön för en polis inom avtalsperioden. Jag
kan med glädje konstatera att vi har vunnit en facklig
seger!
Vår gemensamma kamp har gett resultat. Vi har visat
att vi står starka och enade. Vi har pratat med medborgare och media, medarbetare och motståndare.
Sophia Willander, ordförande i Polisförbundet Skåne,
skrev en debattartikel i Aftonbladet som blev en
fullkomlig succé och delades mer än 10 000 gånger
i sociala medier. Andra av oss har skrivit insändare,
parkerat bilen på gator och torg och pratat med allmänheten om polisjobbet. Detta har gett resultat. Nu
har vi lagt en grund för en stabil löneutveckling för
svensk polis. Därefter kommer vi att tag i resten.
Istället för en manifestation byggd på frustration och
ilska, samlas vi nu i Kungsträdgården för att fira och
tända fler gnistor av vår styrka tillsammans. Söndagen blir ett crescendo i kampen för rättvisa och jag
vet att vi kommer vara många, många där som är
med och firar.
Första matchen är klar med oss som segrare. Men det
kommer fler matcher, och vi kommer ta dem också.
Vi ska bidra till högre i tak och större medarbetarinflytande i den nya polismyndigheten. Vi ska få

politikerna att besluta om att
polisutbildningen ska bli en
högskoleutbildning. Vi ska se
till att få jobba utifrån kvalitativa mål istället för att ägna
oss åt pinnjakt. På söndag tar
vi avstamp i framgången och
tar oss an nya utmaningar. Vi
har val, representantskap och ny rikspolischef att ta
oss an bara till att börja med.
Men just nu vill jag att ni låter detta sjunka in: vi
vann en stor facklig seger! Det var en berg- och
dalbaneliknande avtalsrörelse där glädje, oro och
besvikelse avlöste varandra. Men nu när avtalet är
påskrivet känner jag bara stolthet och hopp! Stolthet över det brinnande engagemanget som lett fram
till detta och hopp över en ljusnande framtid. Vi har
visat vad vi kan åstadkomma och nu är det bara att
gå vidare. Det här blir en fantastisk höst!

Vi ses på söndag i
Kungsträdgården

Lena Nitz,
Polisförbundets
ordförande

Vad är Fackligt Uppdrag?
Fackligt uppdrag är ett nyhetsbrev som skickas ut digitalt till Polisförbundets förtroendevalda genom förbundsområdenas funktionsbrevlådor en
eller två veckor efter varje förbundsstyrelsesammanträde. Avsändare av Fackligt uppdrag är förbundsstyrelsen.
Syftet med nyhetsbrevet är att belysa aktuella frågor samt visa på bredden i det fackliga arbetet. Tanken är också att Fackligt uppdrag ska
bidra till större kunskap genom att lyfta fram checklistor och artiklar kring frågor som är viktiga för medlemmarna.

Aktuellt

I korthet

Lönelyft till 24 500 kronor för
Polisförbundets medlemmar
De lägst betalda polisernas löner höjs från 21 300 till 24 500 kronor,
vilket motsvarar 15 procents ökning. Övriga löner höjs med
400 kronor. Pengarna kommer med novemberlönen.
Idag tecknade Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen ett löneavtal där
poliser som idag tjänar
under 24 100 kommer att
tjäna 24 500 från den 1
oktober 2014. Eftersom
det finns ytterligare en
lönerevision inom avtalsperioden innebär det att
denna låglönesatsning lägger grunden för att uppnå
Polisförbundets kampanjmål ”25000 från start”
inom avtalsperioden.
Höjning i två etapper
Kampanjens mål på 25
000 kronor från start under avtalsperioden uppnås
i två etapper:
-1 oktober 2014 höjs de
lägsta lönerna till 24 500
kronor.
-1 oktober 2015 sker nästa
lönerevision, som förhandlas i vanlig ordning.
Utrymmet för löneökningar vid dessa förhand-

lingar är satt till som lägst
2,5 procent för kollektivet
(oenighetsvärde).
400 kronor för övriga
Alla poliser som tjänar
mer än 24 100 kronor per
månad får en höjning med
400 kronor från den 1
oktober.
Dessa omfattas
Höjningarna från den 1
oktober omfattar Polisförbundets medlemmar.
Arbetsgivaren har dock
möjlighet att göra undantag för vissa individer,
förutsatt att särskilda skäl
kan anges i form av påtaglig brist på skicklighet
och/eller resultat. Detta
ska förhandlas i särskild
ordning.

Särskilda regler vid
tjänstledighet
Avtalet gäller för dig som
är tjänstledig på grund av
föräldraledighet, sjukfrånvaro eller om du fullgör
fackligt uppdrag/skyddsombudsuppdrag. Däremot
gäller avtalet inte om du
är du helt tjänstledig från
den öppna polisen den 1
oktober 2014, om tjänstledigheten har varat, eller
är tänkt att vara, i mer än
sex månader. Men när du
återinträder i tjänst ska
arbetsgivaren se över ditt
löneläge, och om arbetsgivaren finner att det finns
särskilda skäl för det, finns
möjlighet till en löneförhöjning (enligt §9 RALS
2013-206).

Höjningen till 24 500
kronor omfattar även nyblivna polisassistenter som
nyanställs före årsskiftet.

Fakta: Tre revisionstillfällen för avtalsperioden
Polisernas avtalsperiod för år 2013-2016 har tre revisionstillfällen:
- Revisionstillfälle 1, som gäller från 1 oktober 2013, blev klart i
somras.
- Revisionstillfälle 2, som gäller från 1 oktober 2014, blev klart idag.
- Revisionstillfälle 3, som gäller från 1 oktober 2015, kommer att
förhandlas med den nya Polismyndigheten.

Om avtalet
När utbetalas min nya lön?
- I samband med löneutbetalningen i november.
Från vilket datum gäller
den nya lönen?
- Från den 1 oktober 2014.
Hur stor löneförhöjning
kan jag förvänta mig?
- 400 kronor i månaden om
du idag tjänar mer än 24 100
kronor.
- Tjänar du mindre blir din
månadslön 24 500 kronor.
Blir det mer pengar under
avtalsperioden?
- Ja, det återstår fortfarande
ett revisionstillfälle inom
avtalsperioden att förhandla
om. 1 oktober 2015 sker
nästa lönerevision, och utrymmet för löneökningar vid
dessa förhandlingar är satt till
som lägst 2,5 procent för kollektivet (oenighetsvärde).
Jag är föräldraledig, omfattas jag av avtalet?
- Ja, och det gäller även vid
sjukfrånvaro.
Jag fick nyss löneförhöjning med 300 kronor. Vad
gäller för mig?
- Det beror på hur hög din
lön är. Är din lön lägre än
24500 kronor efter första
revisionen (som blev klar i
somras) kommer du att komma upp till den summan. Är
din lön efter första revisionen
mer än 24 100 kronor får du
ytterligare 400 kronor från
den 1 oktober.
Gäller avtalet bara förbundets medlemmar?
- Vi tecknar avtal för våra
medlemmar.

Aktuellt

I korthet

Avtalet; en stor facklig seger
Låglönesatsningen föregicks av ett stort medlemsengagemang med
allmänhetens stöd. Avtalet undertecknades bara några dagar innan
den manifestation som Polisförbundet genomför på söndag.
– Det är en stor facklig seger! Vi har lyckats
uppnå en ny strukturell lägsta lönenivå för
svensk polis och vi kommer under avtalsperioden att uppnå vårt kampanjmål 25 000
från start, säger Polisförbundets ordförande
Lena Nitz.

om i hela landet. Media har beskrivit en
poliskår i uppror.
– Det har varit en lång och besvärlig resa,
men till slut nådde vi fram. Medlemmarna
i Polisförbundet har med ett helhjärtat och
brinnande engagemang gjort detta möjligt,
säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Under våren och sommaren har polisernas
kamp för högre ingångslöner blivit allt mer
av en nationell angelägenhet. Poliser har
berättat om sin vardag som polis i media
– Det här är den låglönesatsning som
och lyft sina lönekrav på gator och torg runt svensk polis så väl behöver. Den kommer att
vara grundbulten i en stabil löneutveckling för alla poliser. Men vi
stannar inte där. Nu tar vi sats för
nya utmaningar, säger Lena Nitz.

”Vi ses för att manifestera
vår fackliga styrka”

Frågor och svar om
manifestationen
Blir manifestationen på
söndag av?
- Absolut! Manifestationen
genomförs som planerat,
fastän förutsättningarna
har ändrats.
Genom att samlas i
Kungsträdgården och visa
hur många vi är som vill
fira denna framgång bäddar vi för nästa steg i den
fortsatta uppvärderingen
av polisyrket.
Hur kan jag följa evenemanget från distans?
- Manifestationen sänds
direkt på vår webb polisforbundet.se mellan
klockan två och fyra på
söndag. Därefter kommer
det att gå att se via webben
i efterhand.

Manifestationen genomförs i Kungsträdgården
på söndag mellan 14 0ch 16.00 som planerat.
Uppgörelsen kommer
bara några dagar innan
Polisförbundets planerade
manifestation för rimliga
polislöner i Kungsträdgården den 24 augusti under
parollen ”25 000 från
start”. Manifestationen
genomförs som planerat,
fastän förutsättningarna
ändrats.
– Nu ses vi i Kungsträdgården för att fira våra
framgångar, manifestera
vår fackliga styrka och för
att blicka framåt. Många

medlemmar har med rätta
varit besvikna över arbetsgivarens och styrande
politikers låga värdering

av deras kompetens.
– Nu tar vi ett viktigt
första steg i att uppvärdera polisyrket. Det här
är den låglönesatsning
som svensk polis så väl
behöver. Men vi stannar
inte där. Nu tar vi sats
för nya utmaningar, säger
förbundsordförande Lena
Nitz.

Innehållet i Fackligt uppdrag produceras av kommunikationsavdelningen på
förbundskansliet där inget
annat anges.
Har du synpunkter på
innehållet eller tips? Mejla:
kommunikation@polisforbundet.se

