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Polismyndigheten 

Polisregion Stockholm 

 

  

Polisregion Stockholms polislönesatsning 2021 

Bakgrund 

Polisregion Stockholm har tilldelats ca 3 miljoner i extra budgetmedel för 

att fördela enligt lönesättning 9§ RALS i polislönesatsningen för 2021. Efter 

samordning i RSLG kommer dessa medel fördelas enligt nedan 4 punkter. 

Lönebildningen i Polismyndigheten ska utifrån ett kompetensförsörjnings-

perspektiv bidra till ändamålsenliga lönestrukturer och utifrån ett skicklig-

hets- och resultatperspektiv bidra till goda arbetsinsatser i förhållande till 

verksamhetens mål. 

De nya nivåerna ska differentieras utifrån skicklighet och resultat men det 

ska också tas hänsyn till en ändamålsenlig lönebild där ett väl hävdat löne-

läge ska vägas in. 

Särskild satsning på polisregion Stockholm 

Polismyndigheten har beslutat att införa ett månatligt fast lönetillägg från 

och med den 1 april 2022 till polis som är placerad vid Polisregion Stock-

holm, exkl. Gotland, under minst fyra veckor i följd (alltså även till dem 

som är kommenderade till region Stockholm under minst fyra veckor). Till-

ägget beräknas per kalendermånad för heltidsarbetande polis (inkl. polisa-

spirant) enligt nedanstående formel, dock får det inte överstiga 5 000 kronor 

per kalendermånad. För deltidsarbetande polis utbetalas tillägget proportion-

erligt i förhållande till sysselsättningsgraden.  

 

Tilläggets storlek bestäms av kvoten i nedan formel (dock högst 5000 kr) 

36 000 kronor - [individuell lön] 

                       2 

Exempel: 36 000 kronor – 28 000 kr   =4 000 kr, Lön + tillägg = 32 000 kr 

                                 2 

Stockholmstillägget kommer att justeras efter lönerevision, satsningar och 

löpande vid förändringar av grundlön. 
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Polislönesatsning 2021 - fördelning 

1. Fortsatt satsning mot BF/IGV och jour  

De funktioner som avses här är de funktioner som omfattades av polislöne-

satsningen 2020 och riktar sig nu endast till individer som tillkommit till 

dessa funktioner och som hade funktionen den 31 december 2021. I och 

med det vidmakthålls den satsning som gjordes 2020 mot de funktioner som 

då var och även fortsättningsvis är mest kompetensförsörjningskritiska. 

Funktionerna som avses är polis ingripande, polis lokalpolisområde, polis 

område, utredare som hanterar anhållet och häktat placerade på LPO, utre-

dare placerade på utredningsjour samt gruppchefer BF/IGV och jourverk-

samhet. Satsningen omfattar även de som är under provanställning. Det vill 

säga provanställda polisassistenter som ännu inte uppnått 6 månaders an-

ställning. Tilldelning sker individuellt utifrån prestation och placering i lö-

nebild.  

2. Karriär och utvecklingsvägar (KUV) 

Den 1 november 2021 gjordes den första inplaceringen i KUV avseende 

funktionerna polis lokalpolisområde, polis område och polis ingripande. De 

medarbetare som omfattas av den här satsningen är de som inplacerades i 

medarbetarnivå 3 och 4 (M3 och M4) och fortfarande upprätthöll funktionen 

31 december 2021. Tilldelning sker individuellt utifrån prestation och place-

ring i lönebild.  

3. Gruppchefer 

Här avses samtliga gruppchefer förutom de som var gruppchef och var före-

mål för satsning inom polislönesatsningen 2020 eller den fortsatta sats-

ningen mot BF/IGV och jour enligt punkt 1. Här avses också tillförordnade 

gruppchefer. I behovsfångsten identifierades att lönebilden för gruppchefer 

ligger för nära obefordrade poliser vilket utgör ett problem vid chefsförsörj-

ning. För att ta del av satsningen ska man vara placerad i funktionen den 31 

december 2021. Tilldelning sker individuellt utifrån prestation och placering 

i lönebild.  

4. Återstående medel till övriga kompetensförsörjningskritiska 

funktioner/individer 

En fördelning av medel till PO och enheter att fördela på kompetensförsörj-

ningskritiska funktioner/individer. Tilldelning sker individuellt utifrån pre-

station och placering i lönebild.  

Regional samordning 

Regional samordning mellan polisområden och enheter kommer att ske lö-

pande. 


