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Nya lärosäten för polisutbildning
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1

Uppdraget

I regeringsbeslut den 20 juli 2017 (dnr Ju2017/06177/PO) har Polismyndigheten fått
följande uppdrag:
Polismyndigheten ska undersöka förutsättningarna att etablera polisutbildning vid ytterligare två lärosäten i landet, ett i västra Sverige och ett i södra Sverige.
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Bakgrund

I syfte att säkerställa utbildningsplatser i enlighet med Polismyndighetens behov fattade
regeringen i december 2017 beslut om att ge Malmö universitet i uppdrag att bedriva polisutbildning. Utbildningen startar i januari 2019 och därmed finns det fyra lärosäten i landet
som bedriver polisutbildning.
Polismyndigheten har därefter undersökt förutsättningarna att etablera polisutbildning vid
ytterligare ett lärosäte i västra Sverige.1
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Slutsats

Polismyndigheten bedömer, utifrån nu kända fakta, att behovet av och förutsättningarna för
utbildning av poliser vid ett femte lärosäte i västra Sverige finns. Polismyndigheten undersöker därför möjligheten att etablera ett lärosäte i västra Sverige, med utbildningsstart våren
eller hösten 2019. Skälet till Polismyndighetens bedömning är att nuvarande lärosäten
meddelat att de inte kan möta Polismyndighetens behov av utbildningsplatser i den takt
myndigheten efterfrågar.
Sverige behöver fler poliser och genom att utöka antalet polisutbildningar kan fler personer
från fler platser i landet söka sig till och genomföra utbildningen. Genom lokalisering av
polisutbildning i ytterligare delar av landet kan nya målgrupper attraheras. Det möjliggör
också att färdigutbildade poliser i större utsträckning väljer att arbeta kvar i närområdet.
Ett femte lärosäte minskar också polisens sårbarhet när det gäller att säkerställa polisiär
kompetens efter behov och kan dessutom bidra till att stimulera utvecklingen av polisutbildningen som helhet. Det ger även förutsättningar för att utöka antalet distansutbildningsplatser i önskvärd takt.
Etablering av nya lärosäten innebär nya kostnader och investeringar samt förutsätter att
ytterligare resurser tas i anspråk från Polismyndigheten.
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Arbetet har genomförts genom kartläggning av och diskussioner med nuvarande lärosäten
kring deras förmåga att utöka antalet campus- och distansutbildningsplatser, analys av
sökandemönster, analys av kostnader vid investering i nytt lärosäte samt genom kontakter med
de lärosäten i västra Sverige som är intresserade av och har förutsättningar för att bedriva
polisutbildning.
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