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Framtidens polisutbildning
Detta är Högskoleverkets yttrande över slutbetänkandet Framtidens
polisutbildning (SOU 2008:39), remitterad av Justitiedepartementet under
beteckningen Ju2008/3540/PO. Yttrandet gäller i enlighet med remissen även
delbetänkandet Framtidens Polis (SOU 2007:39).
Utredningen föreslår att dagens polisutbildning blir en högskoleutbildning, och
att den förlängs från två till tre år. Högskoleverket har ingenting att anföra mot de
bedömningar som utredningen och dess referensgrupp gör om den utökade
komplexiteten i polisyrket och det bredare utbildningsbehovet. En akademisering
av polisutbildningen är en rimlig förändring i en strävan att fördjupa polisers
kunskaper om etik, betydelsen av sociala olikheter, krishantering och beteendemönster för såväl brottsoffer och förövare.
Högskoleverket ser inte heller några skäl att ifrågasätta utredningens bedömning
att en grundutbildning och en specialistutbildning – mot polisexamen respektive
specialistpolisexamen – kommer att tillgodose behovet av kompetens på olika
nivåer inom polisverksamheten.
Det är också lätt att samtycka med en av utredningens slutsatser att poliser inte
bör utbildas i en isolerad miljö, utan som en del i en utbildningsmiljö som präglas
av mångfald. Att integrera polisutbildningen i befintliga universitet och högskolor
är därmed det rimliga alternativet. En fråga av betydelse är om utbildningen ska
vara kvar under Rikspolisstyrelsens huvudmannaskap eller fullt ut bli en del av det
högskolesystem som lyder under utbildningsdepartementet. Det senare innebär att
utbildningen kommer att stå under Högskoleverkets tillsyn och omfattas av verkets
utvärderingar och uppföljningar. Det bör poängteras att vilket huvudmannaskap
regeringen än beslutar om så kommer Rikspolisstyrelsens inflytande över
utbildningen att kvarstå, direkt eller indirekt. Högskoleverket kommer att behöva
använda Rikspolisstyrelsens expertis och regelverk för att kunna göra kvalitetsutvärderingar av polisutbildningen.
Högskoleverkets enda invändning gäller de av utredningens förslag som gäller
antagningen till polisutbildningen och den kommande anställningen som polis.
Utredningen föreslår ett överintag i förhållande till behoven för att skapa en

konkurrens om tjänsterna. Syftet skulle alltså vara att genom konkurrens och
utslagning säkerställa att polistjänsterna går till de mest lämpade. Utredningen
nämner ingenting om någon bredare arbetsmarknad för utbildade poliser utöver
de olika arbetsuppgifterna inom polisverksamheten. Ett kalkylerat överintag eller
en helt oreglerad dimensionering av polisutbildning skulle därmed innebära att vi
bygger in en viss arbetslöshet bland utbildade poliser. Inom högskolans yrkesutbildningar används lämpliga urvalsmetoder och antagningskrav, i kombination
med kvalitet i utbildningarna, för att alla som genomgår utbildningen ska ha
erforderlig kunskap, lämplighet och kompetens. Detta är naturligtvis det
förfarande som Högskoleverket förordar.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Anders Flodström efter
föredragning av utredaren Thomas Furusten i närvaro av huvudsekreteraren Lena
Adamson, informationschefen Eva Ferndahl och tf. avdelningschefen Lennart
Ståhle.
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