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Partsgemensam överenskommelse om fortsatt polislönesatsning och
uppvärdering av polisyrket

Gemensam läges- och målbild

Polismyndigheten och Polisförbundet är överens om att det krävs en fortsatt uppvär-
dering av polisyrket för att säkra Polismyndighetens kompetensförsörjning av poliser
på kort och lång sikt samt för att ytterligare utveckla polisyrket och polisverksam-
heten till gagn för samhället och medborgarna.

För att nå dessa mål krävs att Polismyndigheten är en attraktiv arbetsgivare som i än
större omfattning kan rekrytera, motivera, utveckla och behålla den polisiära kompe-
tens som behövs nu och framöver.

Detta innebär att såväl ingångslöner, löneutveckling kopplat till erfarenhet och ut-
veckling av den polisiära kompetensen samt ersättningar knutna till yrkets krav på
tillgänglighet, flexibilitet, ansvar och befogenheter måste höjas markant under de
närmaste åren.

Det fortsatta arbetet med uppvärderingen av polisyrket ska särskilt beakta behovet av
aktiva åtgärder ur ettjämställdhetsperspektiv där osakliga och oskäliga löneskillnader
finns eller riskerar att uppstå.

Parterna konstaterar att vi har en gemensam lägesbild över vilka utmaningar vi står
inför samt en gemensam målbild över hur vi under den närmaste treårsperioden ska
hantera dessa utmaningar genom nedan identifierade satsningar. Ytterligare identifi-
erade behov som kan uppkomma behöver i första hand omhändertas i perspektivet
efter 2024.
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Polislönerna behöver därför fortsatt höjas i relation till löner för andra yrkesgrupper
på arbetsmarbiaden. De av riksdagen aviserade polislönesatsningarna på 1,2 miljar-
der för perioden 2022-2024 är en grundförutsättning för att detta arbete ska kunna
genomföras. I korthet innebär satsningarna att

• den polisiära kompetensen i verksamheten måste fortsätta att uppvärderas
lönemässigt i relation till andra yrkesgmpper. Det regionala och avdel-
ningsvisa arbete som nu tar vid ska ha som utgångspunkt att med grund i
en gemensam lägesbild uppvärdera erfarenhet och kompetens i polisyrket
som helhet. Detta innebär att för 2022 tillförs regioner och avdelningar hela
årets polislönesatsning på 400 miljoner för att fortsätta satsningen utifrån
behoven i den regionala och avdelningsvisa lägesbilden och med stöd av de
särskilda skrivningar kring en bred uppvärdering av den polisiära kompe-
tensen som återfinns i denna överenskommelse.

en tydlig uppvärdering av arbetstidsberoende ersättningar ska genomföras
kopplat till polisyrkets krav på tillgänglighet och flexibilitet. Det irmebär att
målsättningen under 2023 samt 2024 är att enligt nuvarande modell dub-
blera tilläggen för polisers arbete på obekväm arbetstid samt att markant
höja andra arbetstidsberoende ersättningar. Nationellt avsätts därför minst
300 miljoner för detta arbete under 2023 samt ytterligare minst 150 miljoner
under 2024.

den polisiära grundkompetensen tydligt uppvärderas för att kunna rekrytera
tillräckligt många kvalificerade och motiverade till polisyrket framöver.
Detta ska ske genom att under 2023 och 2024 markant höja ingångslönen
med målsättningen att ingångslönen för en polis från 2024 inte ska under-
stiga 31 000 kronor. Nationellt avsätts under 2023 och 2024 därför minst
150 miljoner kronor för detta arbete.

regioner och avdelningar, efter en partsgemensam nationell avstämning,
tillförs kvarstående medel för året 2023 (som mest 100 miljoner) och för
året 2024 (som mest 100 miljoner) för att fortsätta satsningen på att behålla
och utveckla den polisiära kompetensen utifrån en partsgemensam reg-
ional- och avdelningsvis behovs- och lägesbild med hänsyn tagen till det
ekonomiska utfallet av tidigare genomförda satsningar.

Den polisiära kompetensen

Den polisiära kompetensen sett ur ett samhällsperspektiv behöver uppvärderas utifrån
ett för staten grundläggande ställningstagande kring vikten och behovet av utbildning,
kompetens, mandat, befogenheter, ansvar och skyldigheter i polisyrket. Den fortsatta
uppvärderingen är därför särskilt kopplad till verksamhetens behov av den polisiära
kompetensen till gagn för verksamheten och av betydelse för dess utveckling. Detta
ställningstagande är direkt avgörande för att Polismyndigheten ska kunna rekrytera
tillräckligt många motiverade och lämpliga sökande till polisyrket.

För att Polismyndigheten dessutom på ett tillfredsställande sätt ska kunna utföra och
utveckla sitt uppdrag och svara mot de krav som uppdragsgivaren, samhället och
medborgarna har, krävs också en kontinuerlig, hållbar och förutsägbar uppvärdering
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av polisyrket som svarar mot utvecklingen av den polisiära kompetensen som sker
genom utbildning, erfarenhet, ökat ansvar och ökade befogenheter under yrkeslivet.

Arbetet med den fortsatta uppvärderingen av polisyrket och utvecklingen av den po-
lisiära kompetensen behöver därför lägga fokus på åtgärder som dels ger goda förut-
sättningar för att rekrytera poliser, dels ger goda förutsättningar att behålla och ut-
veckla poliser i sin yrkesroll över tid.

Denna partsgemensamma överenskommelse kring de fortsatta polislönesatsningarna
för de kommande tre åren ger goda förutsättningar för en tydlig och reell uppvärde-
ring av den polisiära kompetensen och tydliggör dess värde och betydelse för polis-
verksamhetens utveckling. Överenskommelsen bidrar därigenom till att skapa förut-
sättningar för att nå Polismyndighetens tillväxtmål och att bygga grunden för att ut-
veckla polisyrket både kompetens- och lönemässigt för att vara ett framtidsyrke.

Övergripande plan for åren 2022-2024
Parterna är överens om att de aviserade medlen för en fortsatt polislönesatsning för
åren 2022-2024 i olika steg tydligt behöver adressera de grundläggande utmaning-
arna i att rekrytera, behålla och utveckla den polisiära kompetensen. Denna plan be-
skrivs övergripande i denna överenskommelse men tydliggörs i bilaga l till denna
överenskommelse.

Process och förutsättningar

Parterna är överens om att även det fortsatta arbetet utifrån denna överenskommelse
måste utgå ifrån ett partsgemensamt arbete där bland annat gemensamma läges- och
målbilder samt behov och utmaningar tas fram på regions- och avdelningsnivå. Detta
partsgemensamma arbete är en förutsättning för att skapa en överenskommelse som
ger möjlighet till långsiktighet, förutsägbarhet och hållbarhet i uppvärderingen av po-
lisyrket.

För att på bästa sätt omhänderta det arbete som nu behöver inledas är det av vikt att
detta arbete ges tydlig prioritet i verksamheten, såväl nationellt som regionalt och
avdelningsvis genom att forum skapas med liknande sammansättning som utgjort
grunden för den nationella arbetsgruppen som arbetat fram denna överenskommelse.
Utgångspunkt och ram för detta arbete är en partsgemensam överenskommelse även
på regional/avdelningsnivå, vilket förutsätter en gemensam process där parterna steg
för steg kommer överens om aktuell lägesbild, önskad målbild samt medel för att nå
dit utifrån denna övergripande överenskommelse.

En mer detaljerad plan för hur denna process ska gå till samt närmare beskrivning av
tidsplan, arbetsformer, förutsättningar och målsättningar tydliggörs i bilaga 2 till
denna överenskommelse.

Parterna gör vidare bedömningen att den nationella arbetsgruppens arbete bör fort-
sätta även efter det att den övergripande målsättningen nu är formulerad. Detta dels
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för att bistå regionerna i det arbete som nu tar vid, dels för att fortsätta arbetet med
att utveckla och tydliggöra behov samt mål och medel för fortsatt uppvärdering av
polisyrket tiden efter 2024. Särskilt fokus här ska läggas på

• att partsgemensamt se över om och hur arbetet med en partsgemensam sys-
tematik för karriär- och utvecklingsvägar kan understödja den långsiktiga
satsningen på att uppvärdera polisyrket och den polisiära kompetensen.

att partsgemensamt undersöka möjligheten att skapa ytterligare incitament
utöver nuvarande system för arbetstidsberoende ersättningar för att behålla
och utveckla sådan erfarenhet och polisiär kompetens som gagnar verksam-
hetens behov.

• att partsgemensamt även undersöka möjligheterna att i nuvarande modell
utöka omfattningen för under vilka tider tillägg för arbete på obekväm tid
ersätts.

att partsgemensamt ta fram en uppdaterad nationell läges- och behovsbild
för tiden efter 2024, dels utifrån de satsningar som görs under 2022-2024,
dels utifrån den utveckling av den polisiära kompetens som verksamheten
har behov av på längre sikt.

Anders Thomberg
Rikspolischef
Polismyndigheten
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