
Höjda polislöner i Stockholm  

Nu är det klart vilka funktioner som får del av de öronmärkta pengarna för höjda 

polislöner i region Stockholm. Det handlar om funktioner som är särskilt 

kompetensförsörjningskritiska.  

I Polismyndighetens budgetramar för 2020 är en viss summa pengar avsatta för att höja 

polislöner. De extra budgetmedlen ska användas till särskilt 

kompetensförsörjningskritiska polisiära funktioner. Polismyndigheten beskriver i ett 

nationellt direktiv hur medlen ska fördelas. 

Urvalet i region Stockholm har gjorts utifrån dessa nationella ramar, med beaktande av 

den regionala problembilden, exempelvis gällande hur stort söktrycket brukar vara för 

berörda funktioner samt hur hög personalomsättningen är. Urvalet ligger i linje med 

bedömningen i tidigare avtalsrörelser men med en snävare nationell styrning. 

LPO och jour 

De funktioner som bedömts som särskilt kompetensförsörjningskritiska och ska 

omfattas av den extra satsningen finns på lokalpolisområde och utredningsjour.  

– Jag är trygg med den bedömning som gjorts i regionen. Vi gör nu en riktad satsning 

på att höja polisers löner där det behövs som allra mest. Det är en del i en större helhet 

för att långsiktigt säkerställa tillräckligt med poliser i verksamhetskritiska funktioner i 

regionen. Alla kan inte ta del av denna extra satsning, men alla får naturligtvis del av 

den årliga lönehöjningen genom RALS:en längre fram, säger regionpolischef Mats 

Löfving.  

Berörda funktioner 

I satsningen på höjda löner ingår följande funktioner i region Stockholm: 

 Polis lokalpolisområde eller liknande funktion som bedöms vara nära 

medborgarna och placerade på BF/IGV grupp till minst 50 procent 

 Områdespolis 

 Polis BF med arbetstidsmått PP 5:3 eller VP 5:3 (treskift) 

 Utredare på utredningsjour 

 Utredare mängdbrott på LPO som handlägger anhållet/häktat, det är endast de 

som tar dessa ärenden som avses 

 Gruppchefer på BF/IGV och utredningsjour 

De medarbetare som omfattas av satsningen kommer att få besked om ny individuell lön 

från lönesättande chef inom de närmaste veckorna. Du som medarbetare behöver inte 

göra någonting. 

Målet är att de nya lönerna inklusive retroaktivitet ska betalas ut på decemberlönen 

2020. 



Frågor och svar 

Vad innebär den satsning som nu görs på höjda polislöner? 

I Polismyndighetens budgetramar för 2020 finns ett ekonomiskt utrymme till höjda 

polislöner. Motsvarande medel för 2019 utbetalades till berörda poliser i samband med 

den senaste lönerevisionen. Årets medel ska nu hanteras. 

På grund av rådande pandemi har avtalsrörelsen på hela svenska arbetsmarknaden 

skjutits fram och det är därför oklart när nya centrala löneavtal inom staten kan vara 

klara. Den riktade lönesatsningen om höjda polislöner är alltså inte en del av den årliga 

RALS:en. Information om RALS kommer när centrala löneavtalet är klart. 

Vilka kommer få höjd lön? 

Pengarna ska gå till poliser som uppehåller särskilt kompetensförsörjningskritiska 

polisiära funktioner. Det handlar om polisiära funktioner i basen av kärnverksamheten 

där personalomsättningen över tid legat högre än vad som ger goda förutsättningar för 

en robust verksamhet. Syftet är alltså att höja lönerna i vissa funktioner för att 

därigenom minska den oönskade interna och externa rörligheten. 

Satsningen kommer därför i princip uteslutande att fördelas mellan poliser som är 

placerade vid lokalpolisområdena med arbete huvudsakligen i yttre tjänst eller nära 

medborgarna, eller poliser i jourmiljö. 

Varför riktas pengarna enbart till vissa funktioner? 

Vi kan se en högre personalomsättning i dessa grupper och att förflyttningar sker internt 

inom myndigheten till funktioner där det finns större möjligheter till löneutveckling. 

Med lönesatsningen vill vi öka förutsättningarna att stanna kvar i den yttre 

verksamheten, samt säkerställa den kompetens som behövs där. 

Hur har funktionerna valts ut? 

Ett nationellt direktiv har varit styrande med ramar för hur satsningen ska genomföras 

med brytdatum 2020-09-30 viket innebär att vi utgått ifrån placeringen vid detta datum. 

Under oktober-november har en nationell samordning skett mellan samtliga regioner 

gällande hantering och gränsdragningsfrågor mellan de olika funktionerna. 

Med utgångspunkt från det nationella direktivet, den nationella samordningen samt den 

regionala problembilden har respektive region sedan slutligen beslutat vilka funktioner 

som ingår i satsningen.  



 

Kommer alla medarbetare inom de funktioner som beslutats att få höjd lön? 

Satsningen ska enligt direktivet vara framåtsyftande och, som tidigare sagts utgår ifrån 

bilden den sista september 2020, ska träffa dem som enligt arbetsgivarens bedömning 

med hög grad av sannolikhet kommer att uppehålla dessa funktioner under en inte 

obetydlig tid framöver. 

Satsningen ska alltså inte träffa dem som under året har lämnat eller, såvitt känt, är på 

väg att lämna en särskilt kompetensförsörjningskritisk polisiär funktion för en annan 

funktion som inte på samma sätt betraktas som särskilt kompetensförsörjningskritisk. 

En förutsättning är att lönekriterierna är uppfyllda.  

Vilken summa är aktuell för en enskild medarbetare? 

Eftersom det rör sig om en strukturell höjning har regionen utifrån analys och beredning 

valt att ge samma summa (ca 2900 kr) till alla individer som berörs. Detta innebär att 

individuell lönesättning kvarstår. 

När kommer pengarna att finnas i plånboken och vad innebär det? 

De nya lönerna kommer att betalas ut med retroaktivitet från 1 januari i år, alternativt 

om man redan fått ny lön under året från det datum man senast under 2020 fick ny lön. 

Målet är att de nya lönerna inklusive retroaktivitet ska betalas ut på decemberlönen 

2020. 

Retroaktiviteten kan medföra att en större summa utbetalas på en och samma gång, 

vilket kan föranleda en märkbar engångsskatt. För detta finns möjlighet att ansöka om 

skattejämkning hos Skatteverket, alternativt regleras det i samband med deklarationen 

nästa år. 

Varför riktas pengarna enbart till vissa delar och inte på andra inom 

myndigheten som också gör ett bra jobb? 

Vi kan se att förflyttningar sker internt inom myndigheten till funktioner där det finns 

större möjligheter till löneutveckling. Med en strukturell lönesatsning vill vi öka 

förutsättningarna att göra karriär i den yttre verksamheten, samt säkerställa den viktiga 

kompetens som behövs där. Bedömningen är även att ett ökat löneläge i dessa 

funktioner kommer bidra till att uppvärdera polisyrket. 



Är det här en del av den årliga lönerevisionen? 

Nej. Medlen kommer att fördelas enligt 9 § RALS, dvs. vid annat tillfälle än 

lönerevision. Detta innebär att polisregionerna utifrån de nationella direktiven fattar 

beslut om fördelningen. 

I Polismyndighetens budgetramar för 2020 finns ett ekonomiskt utrymme till höjda 

polislöner. Motsvarande medel för 2019 utbetalades till berörda poliser i samband med 

den senaste lönerevisionen. Årets medel har ännu inte betalats ut. Det är dessa som nu 

hanteras. 

Detta bland annat mot bakgrund av att det i nuläget inte är känt om och i så fall när årets 

lönerevision kommer att äga rum. På grund av rådande pandemi har avtalsrörelsen på 

hela svenska arbetsmarknaden skjutits fram och det är därför oklart när nya centrala 

löneavtal inom staten kan vara klara. 

Förra året ingick de extra budgetmedlen i lönerevisionen. Varför har 

Polismyndigheten nu valt att fatta ett ensidigt beslut utan ATO? 

På grund av rådande pandemi har vi ett annorlunda läge i år. Parterna inom industrin 

kom i våras överens om att förlänga det så kallade industriavtalet med sju månader. 

Industriavtalets normerande roll för lönesättningen på hela arbetsmarknaden innebär i 

sin tur att vi i nuläget inte vet om det överhuvudtaget blir någon lönerevision vid 

Polismyndigheten i år. Lönemedlen behöver samtidigt delas ut före årsskiftet. Därför 

utgår myndigheten i år från s.k. paragraf 9 lönesättning. I den paragrafen finns 

bestämmelser kring hur vi ska informera arbetstagarorganisationerna. 

Varför läggs pengarna bara på grundlöner? 

Det har pågått diskussioner i myndigheten om att exempelvis justera ob-tillägget istället 

för att lägga pengarna på grundlöner. Frågan är komplicerad och kräver vidare analys. 

Förändringar av ob-tillägget kan dessutom bara åstadkommas genom att arbetsgivaren 

och arbetstagarorganisationerna kommer överens i ett kollektivavtal. Frågan kommer att 

fortsatt diskuteras med arbetstagarorganisationerna framåt. 

Kommer fler omfattas av satsningen för motsvarande budgetmedel för 2021? 

Myndigheten och regionen kommer följa upp utfallet av årets satsning och utifrån det 

kommer strategiska diskussioner föras om hur kommande medel kan göra bäst nytta. 

 

 

 


