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Polislönesatsning 2022 (2022-2024) 
 

 

Bakgrund 

Polisregion Stockholm har under 2020-2021 i stor utsträckning använt tilldelade extra 

lönemedel till satsningar på poliser i yttre uniformerad verksamhet samt utredare i jourmiljö.    

      

Polisregion Stockholm har för 2022 tilldelats ca 5,2 miljoner i extra budgetmedel för att 

fördela enligt lönesättning 9§ RALS i polislönesatsningen.  

 Polislönesatsningen 2022 har hanterats separat för att inte störa den individuella 

differentieringen i revisionen som utgår ifrån hur individen förhåller sig till lönekriterierna 

och vad som sagts i de genomförda avstämningssamtalen.  

 

Mot bakgrund av tidigare års satsningar kom parterna överens om att årets polislönesatsning 

skulle ha en bredare träffbild samt vara kopplad till målsättningen om en fortsätt uppvärdering 

av polisyrket. Detta för att säkra Polismyndighetens kompetensförsörjning av poliser på kort 

och lång sikt samt för att ytterligare utveckla polisyrket och polisverksamheten till gagn för 

samhället och medborgarna. 

      

Särskild satsning på Polisregion Stockholm kvarstår 

Som ett led av polislönesatsningen beslutade Polismyndigheten 2021att införa ett månatligt 

fast lönetillägg från och med den 1 april 2022 till polis som är placerad vid Polisregion 

Stockholm, exkl. Gotland, under minst fyra veckor i följd. För detta avsatte Polismyndigheten 

90 mkr av de 360 mkr som fanns nationellt för polislönesatsningar för 2021.  

 

Tillägget beräknas per kalendermånad för heltidsarbetande polis (inkl. polisaspirant) enligt 

nedanstående formel, dock får det inte överstiga 5 000 kronor per kalendermånad. För 

deltidsarbetande polis utbetalas tillägget proportionerligt i förhållande till 

sysselsättningsgraden. 
 

Tilläggets storlek bestäms av kvoten i nedan formel  

 36 000 kronor - [individuell lön] 

                         2 
 

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

                  2 

 

Stockholmstillägget justeras löpande vid förändringar av grundlön. 

 

 



Polislönesatsning 2022 – fördelning 

I fördelningen av polislönesatsningen har det tagits hänsyn till tidigare års satsningar (2020 

och 2021). Utgångspunkten är att de som inte fått någon satsning 2020 och 2021 ska få 2 

300kr och om du har fått en satsning får du som lägst 700kr.  

 

Exempel 1. 

Har medarbetare fått 2 915 kr i satsning år 2020 och 600 kr i satsning 2021 får denna i årets 

satsning 700 kr. 

 

Exempel 2. 

Har medarbetaren fått 0 kr i satsning år 2020 och 1500 kr i satsning år 2021 får denna en 

satsning om (2300–1500) 800 kr 

 

Exempel 3. 

Har medarbetaren inte fått någon satsning alls under år 2020 och 2021 får denna en satsning 

om 2300 kr. 

 

Vissa ingår inte i polislönesatsningen 2022 

De som inte omfattas av satsningen är polisaspiranter, aspirantomgångar 2020 – 2022, de som 

har ett Stockholmstillägg överstigande 2000 kr och tjänstlediga samt där det finns individuella 

orsaker. 

 

Utbetalningen av lönerevisionen och polislönesatsningen sker på marslönen med en 

retroaktivitet t.o.m. mars 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2023 års polislönesatsning har inletts 

Parterna har som gemensam målbild att senast 2024 ha fördubblat gällande ob-tillägg för 

poliser. Ett första steg ska genomföras med stöd av 2023 års extra budgetmedel till 

polislönesatsningar. Inom ramen för detta steg ska tilläggen höjas med 75 procent, vilket 

preliminärt beräknas kosta 300 miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Parterna är mot 

denna bakgrund överens om att tabellen i 18 § ASA/Polis ska ändras enligt följande med 

giltighet från och med den 1 januari 2023: 

 

 
 

Obekväm tid Belopp 

 

Obekvämtids-till- 

lägg A 

Från klockan 12.00 på midsommarafton, julafton 

och nyårsafton till klockan 12.00 på 

midsommardagen, juldagen respektive nyårsdagen: 

 
175,00 kronor 

 

 

 

 

 
Obekvämtids-till- 

lägg B 

Övrig tid (som inte omfattas av ob A) 

I: från klockan 22.00 på dag närmast före 

långfredag, midsommarafton, julafton och 

nyårsafton till klockan 03.00 på dag närmast efter 

annandag påsk, midsommardagen, annandag jul 

respektive nyårsdagen: 

II: (även andra veckoslut än de som anges i I) från 

klockan 22.00 på fredag till klockan 03.00 på lördag 

respektive från klockan 22.00 på lördag till klockan 

03.00 på söndag: 

III: från klockan 03.00 till klockan 06.00: 

 

 

 

 

 

105,00 kronor 

 
Obekvämtids-till- 

lägg C 

Övrig tid (som inte omfattas av ob A eller B) från 

klockan 22.00 på dag närmast före helgdag eller 

lördag till klockan 03.00 på vardag närmast efter 

respektive helgdag eller lördag: 

 

78,75 kronor 

 

Obekvämtids-till- 

lägg D 

Övrig tid (som inte omfattas av ob A, B eller C) 

I: från klockan 19.00 till klockan 22.00 på fredag: 

II: från klockan 22.00 till klockan 03.00: 

 

 
52,50 kronor 

 

 

2024 års polislönesatsning 

Enligt den nationella överenskommelsen kommer ingångslönen för poliser höjas från i snitt 

28 000kr till 31 000kr samt en ytterligare höjning av ob-ersättningen och en översyn av 

övriga rörliga tillägg i ASA-Polis.  
 

 

 

 

 

 


