
Välkommen till S
aco-S 

inom Polisen 

— Ditt stöd på jobbet

Vi kan akademikers frå
gor!

- Polisen behöver akademik
erna

- Akademikernas komp
etens ska tas till vara

 

på bästa sätt

- Lön efter hur just du bi
drar till 

verksamhetens resultat

- Balans mellan jobb och 
fritid

- Andra karriärvägar
 än att bli chef



Det här är Saco-S

Polisens roll i samhället har ändrats. Då måste också Polisens personal
sammansättning hänga med. Som akademiker inom Polisen har du en 
viktig roll. SacoS vill att din insats uppmärksammas och ger resultat. 
Vi inom SacoS vet att akademiker själva vill medverka och kunna utforma 
sitt arbetsliv. Vi jobbar därför för att ge dig inflytande och verktyg så att du 
själv kan påverka dina villkor, lön och löneutveckling. Behöver du stöd och 
råd så finns vi tillgängliga för dig. 

Saco-S föreningen inom Polisen bevakar frågor som är av betydelse för 
medlemmarna på myndigheten. Vi förhandlar med arbetsgivaren, hjälper 
dig om du hamnar i konflikt på arbetsplatsen, kontrollerar att lönerevisionen 
genomförs så som det är tänkt i avtalet, är en länk mellan dig och arbets
givaren och mycket mer. 
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Sacoförbund inom statlig sektor

Akademikerförbundet SSR
Organiserar akademiker inom beteende -
vetenskap, ekonomi, personal vetenskap, 
samhällsvetenskap och socialt arbete. 
www.akademssr.se

Civilekonomerna
Organiserar civilekonomer och 
ekonomer. www.civilekonomerna.se

DIK
Akademikerfacket för kultur och 
kommunikation. www.dik.se

Fysioterapeuterna
Organiserar fysioterapeuter/
sjukgymnaster.  
www.fysioterapeuterna.se

Jusek
Organiserar jurister, ekonomer, 
systemvetare, personalvetare, 
kommunikatörer och samhällsvetare. 
www.jusek.se

Kyrkans Akademikerförbund, 
KyrkA
Organiserar präster, diakoner, 
församlings  pedagoger och alla 
akademiker som har tjänst inom  
kyrkan. www.kyrka.se

Lärarnas Riksförbund, LR
Organiserar behöriga lärare och  
studie- och yrkesvägledare.  
www.lr.se

Naturvetarna
Organiserar naturvetare som 
exempelvis arbetar inom life science, 
jord, skog och miljö, de fysiska 
vetenskaperna, matematik och data.  
www.naturvetarna.se

Reservofficerarna
Organiserar reservofficerare.
www.reservofficerarna.se

Sacoförbundet Trafik och 
Järnväg, TJ
Organiserar tjänstemän vid företag 
i transport sektorn; främst de 
som arbetar med spårtrafik, dess 
infrastruktur och stödfunktioner 
samt buss- och sjötrafik.  
www.tj.nu

Sjöbefälsföreningen
Organiserar befäl och annan personal 
i chefsställning inom sjöfarten.  
www.sjobefalsforeningen.se

SRAT
Organiserar specialister, kvalificerade 
handläggare och chefer inom hälsa, 
kommunikation och förvaltning.
www.srat.se 

Sveriges Arbetsterapeuter
Organiserar arbetsterapeuter. 
www.arbetsterapeuterna.se

Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter är fack- och bransch-
organisationen för alla Sveriges arkitekter. 
www.arkitekt.se

Sveriges Farmaceuter
Organiserar apotekare och receptarier 
samt farmacie magistrar och farmacie 
kandidater. www.sverigesfarmaceuter.se

Sveriges Ingenjörer
Organiserar civil- och högskole -
ingenjörer inom alla yrkesinriktningar.  
www.sverigesingenjorer.se

Sveriges läkarförbund
Organiserar läkare.  
www.lakarforbundet.se 

Sveriges Psykologförbund
Organiserar leg psykologer, de med 
psykolog  examen och fil doktors-
examen i psykologi eller pedagogik.  
www.psykologforbundet.se

Sveriges Skolledarförbund
Organiserar skolledare.  
www.skolledarna.se

Sveriges universitetslärarförbund, 
SULF
Universitetslärarnas, forskarnas och 
doktorandernas fackliga och profes-
sionella organisation. www.sulf.se

Sveriges Veterinärförbund
Organiserar veterinärer.  
www.svf.se 

Tjänstetandläkarna
Organiserar tandläkare.  
www.tjanstetandlakarna.se

Trafik & Järnväg
Saco-förbundet


