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PMFS 2020:20
FAP 670-2
Utkom från trycket 
den 29 december 2020

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om 
fortbildning av ordningsvakter med anledning av 
sjukdomen covid-19;

beslutade den 11 december 2020.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 6 och 10 §§ ordnings
vaktsförordningen (1980:589) och beslutar följande allmänna råd. 

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om fortbildning av ordnings
vakter. Bestämmelserna ska med anledning av sjukdomen covid19 under viss 
tid komplettera Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 
2017:12), FAP 6701 om ordningsvakter.

Fortbildning av ordningsvakter
2 § I stället för vad som gäller enligt 4 kap. 4 § andra stycket i Polis myn
dighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12), FAP 6701 om 
ordningsvakter ska Polismyndigheten senast vid årsskiftet 2021/2022 anordna 
fortbildning för ordningsvakter. 

3 § Utan hinder av 4 kap. 4 § första stycket och 5 kap. 1 § första stycket 
andra strecksatsen och andra stycket i Polismyndighetens föreskrifter och all
männa råd (PMFS 2017:12), FAP 6701 om ordningsvakter ska följande gälla. 
 1.  Den som har förordnats som ordningsvakt för tre år och vars förordnan

de upphör att gälla under perioden 1 januari 2021 till och med 31 decem
ber 2023 får förordnas på nytt utan att genomgå fortbildning. Ett sådant 
förordnande får meddelas för högst ett år i taget och maximalt två gång
er. 

 2.  Den som har förordnats som ordningsvakt för ett år och vars förordnande 
upphör att gälla under perioden 1 januari 2021 till och med 31 december 
2021 får förordnas på nytt utan att genomgå fortbildning. Ett sådant för
ordnande får meddelas för högst ett år och maximalt en gång. 

Godkännande avseende kraven på laglydnad och lämplighet som framgår 
av 4 § lagen (1980:578) om ordningsvakter gäller fortfarande. 

Allmänna råd

Fortbildning bör ske tidigast sex månader innan ett förordnande upphör att 
gälla. 
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4 § För en person som senast avslutade en grundutbildning eller fortbildning 
under perioden 1 januari 2016 till och med 31 december 2016 ska, i stället för 
vad som gäller enligt 5 kap. 1 § andra stycket Polismyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd (PMFS 2017:12), FAP 6701 om ordningsvakter följande 
gälla. Har mer än sex år förflutit sedan en ordningsvakt med godkänt resultat 
avslutade en grundutbildning eller fortbildning ska en ny grundutbildning 
genomföras innan ett nytt förordnande får utfärdas. 

5 § Utan hinder av 4 kap. 4 § första stycket och 5 kap. 2 § första strecksatsen 
Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12), FAP 6701 
om ordningsvakter ska följande gälla. 
 1.  Den som har förordnats för säkerhetskontroll enligt 2 a eller 2 b §§ lagen 

(1980:578) om ordningsvakter för tre år och vars förordnande upphör att 
gälla under perioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2023 får 
förordnas på nytt utan att genomgå fortbildning. Ett sådant förordnande 
får meddelas för högst ett år och maximalt två gånger. 

 2.  Den som har förordnats för säkerhetskontroll enligt 2 a eller 2 b §§ lagen 
(1980:578) om ordningsvakter för ett år och vars förordnande upphör att 
gälla under perioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2021 får 
förordnas på nytt utan att genomgå fortbildning. Ett sådant förordnande 
får meddelas för högst ett år och maximalt en gång.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2021 och 
upphör att gälla den 31 december 2026.  

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG
Linda Alén 
(Rättsavdelningen) 
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