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Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Genom beslut den 10 1994 bemyndigade regeringen chefenett mars
för Justitiedepartementet tillkalla parlamentarisk kommitté medatt en
uppdrag lämna förslag till hur den centrala polisorganisationenatt
skall organiserad, utvärdering det förändrings-göraattvara en av
arbete pågår inom polisen på regional och lokal nivå attsamtsom
föreslå ordning för grundutbildning poliser.en ny av

Med stöd detta bemyndigande utsågs den 10 1994 lands-av mars
hövdingen Gösta Gunnarsson till kommitténs ordförande. leda-Som

i kommittén utsågsmöter dag riksdagsledamoten Birgersamma
Andersson, socialnämndens ordförande i Sundsvall Susanne
Eberstein, riksdagsledamoten Göthe Knutson, riksdagsledamoten
Lars-Erik Lövdén, riksdagsledamoten Liisa Rulander, borgarrådet
Lennart Rydberg, riksdagsledamoten Karl Gustaf Sjödin för-samt
skolläraren Rose-Marie Skogman.

Som sakkunnig i kommittén utsågs den 24 1994 departe-mars
mentsrådet Claes Kring.

Att biträda kommittén utsågs dag rikspolis-expertersom samma
chefen Björn Eriksson, förbundsordföranden kansli-Gunno Gunnmo,
rådet Håkan Hällman, avdelningsordföranden Anna-Greta Johansson,
rektorn Göran Lindberg, polismästaren Margareta Linderoth,
departementssekreteraren Eva Lindhé, polismästaren Richard
Sevelius, länspolismästaren Hans Wranghult ämnessakkunnigesamt

Öhrström.Mats
Som sekreterare i kommittén utsågs vidare dag hovrätts-samma

NilssonLarsassessorn
Kommittén har antagit års1994 Polisutredning.namnet
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Kommittén får härmed överlämna delbetänkandet Studiemedels-
finansierad polisutbildning.

i juniStockholm 1994

Gösta Gunnarsson

AnderssonBirger Susanne Eberstein Göthe Knutson

Lars-Erik Lövdén Liisa Rulander Lennart Rydberg

Karl Gustaf Sjödin SkogmanRose-Marie

/Lars Nilsson
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Sammanfattning

grundutbildningutredningsuppdragvårtdelDen avsom avserav
första skall vifrågor. För dettvå olikai principbestårpoliser av

igrundutbildning poliserförordningförslag tillframlägga ett aven
skallutbildningenbakgrundpolismanskarriären attmot varaav

utbild-hurskall videt andrastudiemedelsfinansierad. För överväga
samordnas medutsträckning kanPolishögskolan ividningen större

möj-skall därvidövrigt. Vihögskoleväsendet i prövainomutbudet
tillgrundutbildningendelar iteoretiskaförlägga vissaligheterna att

landet.iflera uteorter
Till följd häravförfogande.tid till vårtmycket korthaftVi har en

förslagnågralägga frammöjligtdetvi intehar attansett somnu
övriga högskolan.polisutbildningen med densamordningen avavser

betänkande.vi ifrågor återkommerdessaTill ett senare
polisergrundutbildningordning förförslag rörandeDe aven ny

iutgångspunkt de uttalandenhar allafram,vi lägger somnusom
anställningi andra förarbetendirektiv och sägervåra att somsom

helasamband mederhållas först iochskall kunna sökaspolis att
grundutbildningen avslutats.

inte längregrund i elevernahar alla sinvi sökt lösaproblemDe att
till lösningalternativutbildningen. Ettunderanställdaskall somvara

studiemedels-medordningbyggerochvi diskuterat, enensom
fortsättningsviselevernapolisutbildning, ävenfinansierad är att

dvs.erhålla C-avdragutbildningenunderanställdaskulle menvara
utbildningstiden. dag tillämpashela Iunderavdrag på lönenfullt en

grundkurs Iinledandepolisaspiranterna under denförsådan ordning
deundgårsådan lösningmånader. Medomfattar tio manensom

sineleverna bekostakan ändå låtanämnda problemen, ut-manmen
vårabakgrundemellertidstudiemedel. Vi harviabildning mot av

förslagframläggautreda ochförhindradedirektiv attansett varaoss
ordning.sådanom en

de kravutbildningen vitillantagningendet gällerNär attanser
antagninglämpliga vidpolisanställasgäller för äri dag att somsom

Rikspolisstyrelsen/ankommapolisutbildningen. Det börtill
gälla.skallbesluta vilka kravPolishögskolan närmareatt somom

polisutbildningen.tillinför antagningPersonalkontroll bör ske
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Personalkontrollkungörelsen bör därför ändras så detta bliratt
möjligt.

En elev genomgår utbildning till polis och bedömssom som som
olämplig för fortsatt polisutbildning eller olämplig för kom-som en
mande anställning polis, föreslår vi skall kunna avskiljas frånsom
utbildningen. Bestämmelser detta bör föras in i förordningenom om
utbildning forskningoch inom polisväsendet.

Rikspolisstyrelsen/Polishögskolan skall ha meddela före-rätt att
skrifter i olika studieorganisatoriska frågor. Detta stämmer överens
med vad gäller inom den allmänna högskolan. Föreskrifternasom
kan exempelvis studieuppehâll, begränsningar i antalet tenta-avse
menstillfällen eller bruket uniform under utbildningen.av

regler beträffande bisysslorDe gäller för polisaspirantersom upp-
hör i princip i och elevernamed inte längre skall anställdaatt vara
under utbildningen. Reglerna har hittills tillämpats restriktivt. Elever-

får fortsättningsvis själva för sina verksamheter utanförtana ansvar
utbildningen. Deras bedömningar i sådana frågor återverkar på be-
dömningen deras lämplighet för polisyrket. Polishögskolan skallav
enligt vårt förslag råd i dessa frågor. Rådgivningen bör ha tillge
innehåll det nuvarande skall gälla endast understränga synsättetatt
de tider eleverna genomgår sin praktikutbildning.som

Vi vidare det endast under den tid poliselevärattanser som en
genomgår föreskriven praktikutbildning han skall ha polismans-som
befogenheter. Genom tjänsteföreskrifter bör tillses eleverna inteatt

arbetsuppgifter inte lämpliga med tanke på praktikensärges som
karaktär utbildningsmoment och på elevernas begränsade erfaren-av
het. Det arbetsrättsliga disciplinansvaret för åsidosättande skyldig-av
heter i anställningen bortfaller i och med eleverna inte längre äratt
anställda. det straffrättsligaFör för tjänstefel, det vill sägaansvaret
åsidosättande vid myndighetsutövning vad gäller förav som upp-
giften, medför den ordningen ingen förändring.nya

Under praktikutbildningen eleverna jämställda med arbetstagareär
det gäller skadeståndsansvar och arbetsskadeförsäkring.när Under

övriga delar utbildningen kan innehålla riskfyllda moment,av som
förordar vi tecknar försäkringar eleverna erforder-att staten som ger
ligt skydd.
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Uppdraget1

Regeringen beslutade i 1994 tillsätta parlamentariskattmars en
förslagkommitté med uppgift lämna till hur den centrala polis-att

organiserad.organisationen skall Kommittén skall enligtvara
direktiven också utvärdering det förändringsarbetegöra en av som

polisen regional och lokal nivå. Kommittén skall vidarepågår inom
ordning för grundutbildning poliser. Utrednings-föreslå aven ny

förei sin helhet skall avslutat utgången decemberarbetet vara av
Enligt direktiven skall kommittén härutöver redovisa1995. ett

med förslag till ordning för grundutbildningendelbetänkande en ny av
utgången juni 1994. föreliggande betänkandepoliser före Iav

redovisas förslag till förändringar rörande grundutbildningen av
Kommittén återkommer med förslag på övriga punkter.poliser.

Regeringens direktiv1.1

i regeringens direktiv fördet följande redovisas sammandragI
utredningen dir. 1994:19 i den del de berör grundutbildningen av

i bilaga.poliser. Direktiven i sin helhet redovisas
uppgift fram förslag tillKommittén har till lägga ordning föratt en

grundutbildning för poliser i polismanskarriären ligger i linje medsom
länsramar för finansieringdet budgetsystemet med bl.a. inya av

princip all polisverksamhet inom länen.
bör enligt direktiven RikspolisstyrelsenutgångspunktEn attvara

vid grundutbildningenskall bestämma antalet elever och avdela medel
finansiering Polishögskolans kostnader. Rikspolisstyrelsen skallför av

intagningsnivån bakgrund rörandefastställa mot av en egen prognos
lokala myndigheternas förutsedda behov poliserlänens och de av nya

till intresset hålla såvitt möjligt jämnoch med hänsyn attav en
intagningsnivå mellan åren. Anställning polis skall till skillnadsom

kunna sökas och erhållas först i samband med helafrån i dag att
grundutbildningen avslutas.

Kommittén bör enligt direktiven hur utbildningen vidöverväga
utsträckning kan samordnasPolishögskolan i med utbudet inomstörre

Kommittén därvid möjligheternahögskoleväsendet i övrigt. bör pröva
förlägga vissa teoretiska delar i grundutbildningen till flera orteratt
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i landet.ute
skall kunnaenligt direktiven detMålet bör att systemetnyavara

under budgetåret 1994/95.börja tillämpas
direktiven för komitténsutgångspunkt iYtterligare angessomen

för-den lokala och regionaladecentraliseringen ocharbete är att
fördjupas.polisen skall ligga fast ochankringen inom

anledningKommitténs överväganden med1.2

direktivregeringensav

åretsför poliser har regeringen igrundutbildningendet gällerNär
polisutbildningenhela den grundläggandebudgetproposition uttalat att

skalloch anställning polis kunnastudiemedelsñnansierasskall att som
med utbildningen avslutatserhållas först i sambandsökas och att

Riksdagen har inte haftbil. 84, 109.1993/94:1OO 3 75,prop. s.
bet. 1993/94:JuU19,regeringens uttalandennågon erinran mot

kommittédirektiven detcentral punkt irskr. l993/94z229. En är att
kunna börja tillämpasgrundutbildning poliser skallförsystemet avnya

juli 1994. ställerbudgetår inleds den 1 Dettaredan under det som
eftersom förhållandena förantal frågor snabbt löses,påkrav att ett

grundutbildningen där i fleraeleverna vidPolishögskolansåväl som
fråninte längre anställda redanförändras elevernaavseenden ärnär

sin utbildning medbörjan måste finansierautbildningens utan
iinom högskoleutbildningenfalletstudiemedel på ärsättsamma som

övrigt.
uppgift föreslåmöjligheten lösa dennaVi har övervägt attatt genom

fortsättningsvis skullePolishögskolaneleverna vid ävenatt vara
dvs. helt löneavdragtjänstlediga med C-avdraganställda, varamen

på många enkel ochstudietiden. sådan lösningunder hela En sättvore
ordningenden tänkta medhuvuddelen de problemskulle lösa somav

medför.studiemedelsfinansiering grundutbildningenbland annat av
har vi emellertid kommit till slut-denna lösningEfter ha övervägtatt

sådant förslagutreda och framläggavi förhindradeär ettattsatsen att
utredningsdirek-linje med regeringensinte skulle ligga ieftersom det

heller stå i samklang med regeringenstiv. skulle inte övervägan-Det
utformningenbudgetproposition angående deni årsden 1994 avnya

blandRegeringen konstaterar sålundagrundutbildningen. annat
den lokala polisorga-"Anställning polis iföljande 109:s. som

grundut-först i samband medkunna sökas och erhållasnisationen bör
grundutbildnings-sådan utformningavslutande. Medbildningens en av

bedrivas påvid Polishögskolankan verksamheten sättsystemet samma
nivå tillfälligarelativt jämnvid högskolor ochandra trotsensom
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variationer i fråga efterfrågan poliser från den lokalaom nya
polisorganisationens sida."

När det gäller frågan hur utbildningen vid Polishögskolan iom
utsträckning kan samordnas med utbudet inomstörre högskoleväsendet

i övrigt har inledande diskussioner förts i utredningen. Vi har därvid
kunnat konstatera frågan kräver ingående överväganden vadatt änmer
den begränsade tid tillåtit stått till förfogande för utarbetandesom av
detta delbetänkande. Frågan inte heller sådan karaktärär denattav
måste förlösas genomförande studiemedelsfinansieringatt ett av en
skall möjlig under budgetåret 1994/95. Vi återkommer därförvara
med våra överväganden i denna fråga.

följandeI avsnitt i delbetänkandet redovisas denna bakgrundmot
förslag till lösningar för frågor uppstår vid övergång frånsom en
anställning under studietiden till studiemedelsfinansiering ut-av
bildningen.



åEmm
kärr
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Våra förslagförUtgångspunkter2

polisens verksamhetreformerTidigare2.1 av

reformering polisväsendetstegvisgenomfördes1980-taletUnder aven
årspolisutredning och 1981årsförslag från 1975grundvalpå av

effektiviserareformarbetetihuvudtemapolisberedning. Ett attvar
själv-det lokaladetaljstyrningen och ökaminskapolisen attgenom

bestämmandet.

oktober 1984. Degenomfördes denpolisreformen 1iförstaDet steget
genomfördes då blandförändringarorganisatoriska annatvarsom

1983/842182.rskr.1983/84:JuU16,1983/84:89, bet.följande prop.
Polisstyrelsenstärktes.polisverksamhetenMedborgarinflytandet över-

inriktningenfatta beslutbefogenheterökadefick t.ex.att avom
myndigheten.verksamheten vid

länspolismåstarmodellen,polisorganisation, den s.k.regionalEn ny-
förenades medlänspolischef därTjänsteni län.infördes tre som
distriktet.i detpolismyndighetenpolismästartjänsten vid största

organisatoriskt inomsamladesutbildningsverksamhetencentralaDen-
Rikspolisstyrelsen.underpolishögskolaen

ochnovember 1985genomfördes den 1reformeniandraDet steget
1984/85:JuU18,1984/85:81, bet.följandebland prop.innebar annat

1984/85:164.rskr.
avgörandemyndigheternalokalaregionala och deDe ettgavs-

inomresursfördelningeninriktning ochverksamhetensinflytande över
riktlinjer förallmännafrån deutgångspunktmedpolisväsendet

beslutar.statsmakternaverksamheten som
kallad bas-organisation,grundläggandemed ävenEtt system-

Basorganisa-infördes.friai övrigt s.k.ochorganisation, resurser
omfattade tjänsterBasorganisationenregeringen.beslutadestionen av

oundgängligennyckelfunktionerandraarbetsledande ochmed som
iframgick vidarebasorganisationeni distriktet. Avmåste uppehållas

distriktet. friafinnas i Deskullevilka enheterprincip resursernasom
till de regio-och stodpersonalenövervägande delenomfattade den av

förfogande.polismyndigheternaslokalanala och
desyftade tillinfördesutbildningsordning motEn att svarasomny-

avsnitt 2.2.vidare nedanSeorganisationsformerna.nya
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Genom riksdagsbeslut år 1991 på grundval propositionenett av om
förnyelse inom polisen skedde fortsatt utveckling styrformernaen av

polisen i riktning fortsattinom decentralisering ökadmot samt en
inriktning förebyggande polisarbete prop. 1989/902155, bet.mot
1990/91:JuU1, rskr. l990/9l:1. Huvuddragen i förslagen innebar

polisensbland verksamhet skulle bli preventivt inriktadannat att mer
förebygga och förhindra brott. Som riktlinje förattgenom en

utvecklingen polisverksamheten denna skulle renodlas såattav angavs
polisen i ökad utsträckning kunde koncentrera sig på sin centralaatt

funktion upprätthålla allmän ordning och säkerhet. För stärkaatt att
medborgarinflytandet den lokala polisverksamheten infördesöver
möjligheter inrätta polisnämnder för under den lokala polis-att att

polismyndigheten inomstyrelsen leda delar polisdistriktet.av
juli infördesDen 1 1992 budgetsystem för polisens del medett nytt

ramanslag och ökat inslag mål- och resultatstyrning prop.ett av
1991/92:100 bil. 3,bet. 1991/92:JuU23,rskr.1991/92:230.Inomdet

budgetsystemet har länsstyrelserna tilldelats viktiga uppgifter,nya
främst huvuddelen medlen för polisens verksamhetattgenom av
fördelas 24 länsramar. Varje länsstyrelse har sedan fördela deöver att
tilldelade medlen mellan de polismyndigheterna.egna

Vid halvårsskiftet år 1992 genomfördes reform i frågaäven en om
regionaladen ledningsorganisationen inom polisen bland annatsom

innebar den s.k. länspolismästarmodellen infördes generellt i allaatt
län prop. 1991/92:52, bet. l991/92:JuU9, rskr. 1991/92:124.

Ytterligare ökad decentralisering den majl 1993ett steg mot togs
då, ändring i polisförordningen l984:730, omtrycktgenom en
1993:993, besluta länens indelning i polisdistriktansvaret att om
övergick från regeringen till länsstyrelserna. Samtidigt läns-gavs
styrelserna befogenhet meddela bestämmelser organisationenatt om av
funktionen vakthavande befäl och frågor arbetsfördelningrörom som
och samverkan inom länens polis.

Efter de årens reformer sålundavilar det övergripandesenaste
för såväl verksamhet ekonomi inom länens polis påansvaret som

länsstyrelserna. Dessa har tillse polisverksamheten inomatt att
respektive län bedrivs och utvecklas i enlighet med de mål och
riktlinjer statsmakterna lagt fast och inom de ekonomiskasom ramar

bestämts.som
Som redovisats under avsnitt 1.1 utgångspunkt för kommitténsär en

arbete Rikspolisstyrelsen skall bestämma antalet elever vidatt
grundutbildningen och avdela medel för finansiering Polishög-av
skolans verksamhet. Rikspolisstyrelsen skall fastställa intagningsnivån

bakgrund rörande länens och de lokalamot av en egen prognos
myndigheternas förutsedda behov poliser och med hänsyn tillav nya



Utgångspunkter för våra förslagSOU 1994: 103

möjligt jämn intagningsnivå mellan åren.hålla såvittintresset attav en
dag sökas ochpolis skall till skillnad från i kunnaAnställning er-som

grundutbildningen avslutas.samband med helahållas först i att
alltså ha för fastställa intagnings-Rikspolisstyrelsen skall ansvaret att

samtidigt detgrundutbildningen vid Polishögskolannivån för ärsom
besluta hur mångahar det gällerlänsstyrelserna näransvaret attsom

ställer krav påfinnas i länen.skall Dettapoliser näraensom
Rikspolisstyrelsen förlänsstyrelserna ochsamverkan mellan att

skall bli såvid Polishögskolan välutbildningendimensioneringen av
underskott på utbildadeöverskott ellermöjligt. Detavvägd som

bli konsekvensperiodvis kan kommapoliser att genom-en avsom
studiemedelsfinansieringen bör hållas så lågt det ärförandet somav

förför eleverna och polisenintresse såvälmöjligt. Detta är ett som
och förtroendefull dialoghelhet.samhället i dess Förutom näraen

ocksåRikspolisstyrelsen krävs läns-ochmellan länsstyrelserna att
långsiktigaförutsättningar förså långt möjligt,styrelserna, ges

polisen i länen.tillbedömningar av resurserna

ochPolisutbildningen förr2.2 nu

bedrivits centralt ipoliser har sedan 1967förGrundutbildningen
bestod grundutbildningenårs studieordningEnligt 1967Stockholm. av

konstapelkurs Dennateoretisk utbildning underveckors32
praktikutbildning i Stockholmsåtta veckorsdel följdesteoretiska av

ytterligarevarefter följdei Stockholms län,polisdistrikt och tre
praktikveckakonstapelkurs Enutbildning under II.veckors teoretisk

därefter inompoliser skullekonstapelkurs Allaflyttades tillsenare
obligatorisk vidare-genomgåefter grundutbildningenfem till sju år en

tio veckor.poliskurs,benämnd Assistentkurs/Högreutbildning, om
Grundutbild-grundutbildningen.förändringar iRedan år 1972 gjordes

Därefterteoretisk utbildning.med 40 veckorsinleddesningen ennu
varderaalterneringstjänstgöring med år vidtvåårigföljde ett aven

följdeordningsavdelning. Assistentkursenkriminalavdelning och som
år förkortades till veckor.efter antalett sex

gjordesårs reformer inom polisväsendetsamband med 1985I
poliser.grundutbildningen för Enförändringaromfattande av

organisationen vid de lokaladen förändradeutgångspunkt var
i övrigtuppdelningen i basorganisationpolisdistrikten med samten

ansågssammanhållen utbildningsgångfria En vara enresurser.
tillförasorganisation skulle kommaförutsättning för denna attatt

fullgöra flertalet arbets-effektivt kundepersonal på sättettsom
till polisyrket redanväsentligt denuppgifter. Det att antogssomvar
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fick sådan utbildningfrån början denne allmän be-atten gavs en
hörighet för kvalificerad polisfunktion. Den arbetade inomen som

förstapolisyrket skulle redan under de åren anställningen fåav en
möjlighet till ökad insiktutbildning i de olikasom gav grenarna av

polisens verksamhet och det arbete bedrivs andra samhälls-som av
Som mål för utbildningen polismannen efter dennaattangavsorgan.

period skulle ha fått grundutbildning i princip gjorde deten som
polisstyrelsen utnyttja polismannenmöjligt för arbetskraftatt som

lokala organisationen.vilken enhet helst inom den Inomsom ramen
inledande utbildningen skulle ökad tonvikt läggas påför den studieren

kriminalvård,sociologi, kriminologi, psykologi, ungdomsledningi och
beskrivna utbildningsordningensamhällskunskap. Den har i alltnu

väsentligt bestått oförändrad.
Grundutbildningen poliser enligt 1985 års ordning regleras iav

förordningen utbildning och forskning inom1985:751 polis-om
består inledandeväsendet. Utbildningen grundkurs vid Polis-av en

tio månader Grundkurs Därefter följerhögskolan praktiktjänst-om
månader.göring vid polismyndighet under 18 Under praktik-en

perioden skall aspiranterna tjänstgöra på kriminalavdelning och
ordningsavdelning med minst månader vid vardera avdelningen.sex

skall vidare fullgöra s.k. samhällspraktik två tillAspiranterna en om
Samhällspraktiktjänstgöringen sker vidfyra månader. myndigheter

utanför polisväsendet, exempelvis inom socialtjänsten, exekutions-
åklagare vid domstolar. Polisaspiranterna erhållerväsendet, hos eller

ställning redan efter Grundkurs Under samhållspraktikenpolismans
ställning polisman, bland bakgrundhar de dock inte annat motsom av

rapporteringsskyldighet för brott åvilar polisman. Utbild-den som en
teoretisk del fem månader Grundkursningen avslutas med II.en om

politiskaUnder hösten 1992 enades de partierna innehållet i denom
Med anledning den följ propositionens.k. krisuppgörelsen. andeav om

åtgärder för stabilisera den svenska ekonomin 1992/93:50prop.att
riksdagen beslutat bland det inom Justitiedepartementetshar annat att

treårsperiod skall miljonerområde under 500 kronor.en sparas
fått anslagen förRiksdagsbeslutet har till följd polisväsendet bud-att

Återstodengetåret har minskat med miljoner kronor.1993/94 150 av
besparingar, inom polisväsendetdessa andra beslutade be-samt

regeringen fastsparingar, skall, enligt vad slagit i regleringsbrev för
budgetåret för polisväsendet,1993/94 avseende anslag så förtas ut att
budgetåret 1994/95 skall polisväsendets anslag minskas med 220
miljoner och för budgetåret 1995/96 med miljonerkronor 175 kronor.

under avsnitt 1.2 uttalades i årets budgetpropositionSom nämnts
1993/94: 100 bil. 3, de genomgick utbildning till polisprop. att som

skulle under grundkurs själva finansiera sina studier inom förI ramen
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studiemedelssystemet. Från och med budgetåret 1993/94 har således
polisaspiranterna C-avdrag dvs. fullt avdrag på lönen under
grundkurs aspiranten påbörjarNär sin praktiktjänstgöring erhåller
han full lön. Polisaspiranterna under hela utbildningstiden anställda.är
Anställningen emellertid tidsbegränsad och först efter avslutadär och
godkänd utbildning kan fast anställning erhållas. Regeringen har
vidare i regleringsbrev för budgetåret 1994/95 avseende anslag för
polisväsendet, uttalat Rikspolisstyrelsen i sin planering skall utgåatt
ifrån för grundutbildning poliser kommer in-att nytt systemett attav

under budgetåret l994/95.föras Det innebära blandsägssystemetnya
hela grundutbildningen kommer studiemedelsfinansierasannat att att

med successivt införande med de elever påbörjar sin grundut-som
bildning detta budgetår.

med införandetI och budgetsystem för polisen budgetåretett nyttav
1992/93 infördes efterfrågestyrning från länen det gällernären

till den polisiäraintagningen grundutbildningen se 1991/92: 100prop.
bil. 3 81-83 och 1992/93 bil. 3 81 f.. Intagningen byggers. prop. s.
på länsstyrelsernas anmälningar behovet nyutbildade poliser.om av

konsekvensSystemet i princip samtliga kostnader förär atten av
polisverksamheten, också lönen till poliser och poliser under grund-
utbildning, i det budgetsystemet finansieras länsramarna. Iövernya
detta ligger det länsstyrelserna och polismyndigheterna be-äratt som

hur många poliser skall finnas bakgrund behovetstämmer motsom av
polisiär verksamhet och tillgängligaav av resurser.

2.3 Erfarenheter från genomförandet av

studiemedelsfinansiering i Norge

har sedan och årI Norge halvt infört studiemedels-ett ettman
finansiering den grundläggande polisutbildningen. infördesDenav
samtidigt Politihøgskolen övergick till allmänattsom vara en
högskola. fåFör bild vilka problem detta medför och hur deatt en av
skulle kunna lösas genomförde kommitténs ordförande tillsammans
med sekretariatet och för Polishögskolan besök irepresentant etten

den 6 maj VidNorge 1994. besöket ägde diskussioner med före-rum
trädare för Justis- politidepartementet och Politihøgskolen.og

polisutbildningenDen grundläggande i treårig.Norge Första ochär
tredje året sker teoretisk utbildning. Det andra året innebär praktik-
utbildning. Den norska grundutbildningen poliser liknar alltså denav
svenska vad gäller utbildningens längd och uppdelningen mellan teori
och praktik. norska grundutbildningen förDen poliser emellertidär
sedan och halvt år studiemedelsfinansierad. I Norge harett ett man
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uppstårdel de problemoch löstarbetat meddärför redan somen av
grundutbildning förstudiemedelsñnansieradgenomförandetvid av en

polisutbildningenfinns mellanlikheterMed hänsyn till depoliser. som
tillerfarenheterfanns det intressantaden i Norgei Sverige och att ta

punktform delsammanfattas iföljandedetfrån Norge. I en avvara
håll.redovisats från norsktså deerfarenheterdessa som

bli "vanlig"efteri änPolitihøgskolen Norge strävar att omen --
med andrajämställaspolisexamen kanhögskola såyrkesinriktad att-

sjuksköterske-exempelvis medjämför sighögskoleexamina. Man
utbildningen.

avseendeni alladet kommerPolishögskolereformen innebär utatt-
tidigare.poliserbättre än

uppträderstudenternafördelDet är att mera somnumeraen-
polisaspiranter.mindreochstudenter som

år vidi genomsnitt 23iPolitihøgskolen Norgesökande till ärDe-
fått vissdärigenombra dedetantagningen. Man är attattanser

studier eller yrkesverksam-skaffat sig erfarenhetochlivserfarenhet av
skolgång.avslutadhet efter

tillhan antagitsinformationstudent fårmedsambandI attatt omen-
villkor/förut-vilkainformationfår ocksåpolisutbildningen han om

påbörjar utbildningenför utbildningen. Dengällersättningar somsom
villkoren.princip hadärmed i accepteratanses

tilllämplighetskontroll. Försker vissInför utbildningen att antas-
straffad.i princip intefårutbildningen varaman

förlämplighetstudentsfråganutbildningen kanUnder om en-
ocksånämnd,fråga behandlassådanEnpolistjänst tas somav enupp.

iför tjänstgöringstudenternaslutligt godkännernämnddenär som
nämndensBestämmelserpolitiet lensmannsetaten. samman-omog

lämplig ellerskallför studentkriteriersättning liksom ansesom en
Justis-fastställtssärskilt reglementeolämplig finns i ett ogavsom

politidepartementet.

styrelsePolitihøgskolensfrån utbildningen beslutasAvskiljande av-
politidepartementet.till Justis-överklagasoch kan og

studenterna, ochställs på ärBeträffande de krav avsomsom-
gäller delämplighet,studenternasför bedömningenbetydelse attav -

gäller för polismänkravunderställsmöjligtså långt samma somsom -
därförför studenternabestämmelseallmänhet. generell äri En att

Politiinstruksenpolititjenestemennrikets"Almimmelig intruks for
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gjelder så langt den med nødvendig tillempning for studenterpasser og
Politihøgskolen.vid På detta löses flera de problemsätt ärav som

förknippade med studenterna inte längre anställda i polisväsendetäratt
under studierna vid Poltihøgskolen

Kravet vid utbildningen i princip 100-procentignärvaro är-
närvaro.

finns inga formellaDet krav begränsar möjligheterna tillsom-
bisysslor. Departementet har i och för sig möjlighet begränsa rättenatt

inneha praktikenbisysslor. I har frågan bisysslor inte varitatt om
något problem. Studenterna och begär rådgivning vadges om som

lämpligt och vad olämpligt beträffande bisysslor. De fårär ärsom
mycket tydliga reaktioner.

finns inga formella reglerDet studieuppehåll. Skulle fråganom-
komma hanteras den individuellt och praktiskt.upp

Studenterna får inte sin polislegitimation förrän efter det helaatt-
utbildningen genomgåtts med godkänt resultat. Under praktiken har de
i begränsat politibevisstället med och åligganden be-ett ansvar
gränsade till praktikpolisdistriket och praktiktiden. ordningDetta är en

i Norge också tillämpas inom andra områden, exempelvis inomsom
bevakningstjänst i fjällvärlden.

Studenterna skall använda uniform vid Politihøgskolen under-
utbildningstiden. Härtill förekommer viss vakttjänst vid Politihøg-

för vilketskolen studenterna förutsätter uniform. Studenternanärmast
deltar också i viss patrullering i uniform tillsammans med Oslo-
polisen. Av gradbeteckningen på polisuniforrnstudentens framgår att
det fråga student.är om en

har inga problemMan med de genomgått utbildningen medatt som-
godkänt resultat inte skulle komma få anställning polis. Detatt som

intehar varit någon diskussion detta. I praktiken räknar medom man
alla kommer anställas.att att

uppfattasDet problem studenterna de efter utbild-närett attsom-
ningen skall söka anställning kanske inte kommer söka till deatt
myndigheter där de bäst behövs. Behovet i nordnorge särskiltär ett
problem. Man olika möjligheter tjänsteröverväger därgöraatt mera
attraktiva.

Reglement for Politihøgskolen, § 2 Ordensreglement for studenter vedsamt
Politihøgskolens grunnutdanning, 1.1 .
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ekonomisk ersättning, delsutbildningen havill underStudenterna-
vilken bisysslapraktiken inte kan hade ianledningmed att somav

vakttjänstgöringvissde fullgöranledninghelst, dels med att m.m.av

praktiken i NorgeSärskilt om

förbättringenreformen imed NorgelyckadeDet mest avanses vara-
praktik.sin De"går studenterna ärbra" görpraktiken. Det när

från de "gamla"finns vissambitiösa. Dockochvetgiriga oroen
dem istudiemedelsfinansierade" skall"depoliserna att om

löneutveckling.få snabbareoch/ellerkarriären en

praktikenheter, i normal-finns 16polisdistrikt. Detfinns 54I Norge-
lensmannskontor. Detoch någrapolitikammerbeståendefallet enav

praktiken. De harpraksisveiledere underhovedveilederefinns 29 samt
höguppgiften. innebärersättning för Detsärskildochsärskilt ansvar

eftertraktat. Dessutomoch därförpraktikmyndighet ärstatus att vara
bland innebärändamålet vilketförsärskildafår annat attresurserman

olika slag.utrustningdet gällerlångt frammeliggakan när avman

praktikutbildningen medförutbildningsplandetaljeradharMan en-
hindraoch för"högskolemässig"densyfte attgöra attatt mer
Genomoch utnyttjasenbartstudenterna ettresurs.som enses som

hållakanpraktikmyndighetermed särskildasystem sammanman
på såpraktikutbildningen ochunder sättistudenterna ävengrupper

högskoleutbildning.dess karaktärförstärka av

andra samhälls-tjänstgöring inominnefattarPraktikutbildningen-
tystnads-studenterna dentjänstgöring omfattassådanVidsektorer. av

rapporteringsskyldighetoch derasför arbetsställetgällerplikt somsom
då inte.polisman gäller

med syftepraktiktjänstgöringsinskriverStudenterna överrapport-
till andra studenter.och intryckförmedla kunskaperbl.a. att
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överväganden förslagoch3

Allmänt1

Övergången studiemedelsfinansiering i vilkettill medsystemett
erhållas först efterpolis skall kunna sökas ochanställning som

medför situationgodkänd grundutbildninggenomgången och att en ny
måste lösas för detidentifierat antal frågorVi haruppstår. attett som

förså bra möjligtfungeraskall kunna sättettsystemet somnya
övrigt.för samhället iPolishögskolansåväl eleverna, som

krav måste ställas på elevernabehöver lösasfrågorDe rör somsom
den löpande lämplighetspröv-rekryteringen, frågor hurredan vid om

avskiljanden från utbildningen skall kunnaoch eventuellaningen hur
regleringprestationskrav mäste ställas, hurgenomföras, vilka ensom

myndighetsställningfrågan elevernasbisysslor kan ske,tillåtna omav
under praktik-befogenheter i första handdärmed ochoch ansvar

skadestånds- och försäkringsfrågor.frågan vissaperioden liksom om
och förslag beträffanderedovisas våra övervägandenföljande avsnittI

frågor.dessa

särskilda frågorna3.2 De

polisutbildningentillAntagningen3.2. 1

anställning polisi dag gäller förFörslag: krav ärDe somsom
polisutbildningen. börför antagning till Detlämpliga kravsom

Rikspolisstyrelsen/Polis-fortsättningsvis sak föräven vara en
skall gälla.vilka kravhögskolan beslutanärmareatt somom

så personalkontroll kanPersonalkontrollkungörelsen ändras att
polisutbildningen.tillden skallgöras antasav som

Polisutbildningen

utbildning forskning inomochförordningen 1985:751I 2 § om
får antagningRikspolisstyrelsen beslutaföreskrivspolisväsendet att om
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till utbildning polisman. Vidare följer 13 § instruktionen försom av
Rikspolisstyrelsen 1989:773 styrelsen får meddela föreskrifteratt om

rekryteringsverksamhetenbland inom polisväsendet.annat
Rikspolisstyrelsen beslutar alltså enligt bemyndigande vilka kravom

skall gälla för anställning polis och för antagning tillsom som
polisutbildningen. För närvarande har bland följande kravannat
uppställts på sökandena polisaspirantersom

körkort för bilo

simkunnigheto

omdöme och stabilt psykegotto

är fylldaminst 20 under antagningsåreto vara

ha minst års arbetslivserfarenhetett0

känd för ordentligt levnadssätt pålitlighetoch0 vara

ha allmänmotsvarande behörighet till grundläggande högskole-o
utbildning

god fysik innebärande för polisyrket lämplig kroppsbyggnad,o
uppfylla allmänna hälsokrav, normalt färgseende, fullgod hörsel

vissa krav synskärpa.samt

anställning polisman finnsFör härutöver vissa särskilda kravsom upp-
ställda. En polisman skall enligt kap.4 2 § lagen 1976:600 om
offentlig anställning svensk medborgare. Från juliden 1 1994vara
kommer denna lag lag offentlig anställningersättasatt av en ny om
SFS 1994:260, 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr.prop.
1993/94:257. motsvarande finnsEn regel intagen i den lagensnya

myndighet5 Den i dag tillsätter tjänst har vidare möjlighetsom en
ställa krav på läkarintyg arbetsuppgifterna sådana detäratt attom

ställs särskilda krav den anställdes fysiska 6 § anställ-status
ningsförordningen 1965:601. 1965 års anställningsförordning ersätts
från den juli 19941 förordning, Anställningsförordningenav en ny
1994:373. Motsvarande bestämmelser finns intagna i den nya
förordningens beträffande5 § anställningar medför särskildasom
krav. Rikspolisstyrelsen har med stöd därav uppställt vissa fysiska

införkrav anställningen. I personalkontrollkungörelsen 1969:446
stadgas beträffande den innehar eller tillträda sådanatt som avses en
tjänst vid myndighet betydelse för totalförsvaret förär elleren som av
rikets säkerhet i övrigt får uppgifter polisregister inhämtas beträf-ur
fande denne.
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högskolanDen allmärma

regeringen eller myndighetgäller, såvida intehögskolanInom som
anord-föreskrivit den högskolabestämmerregeringen annat, att som

behörighetsvillkor skall gälla förvilkautbildning avgör attsomennar
möjligt med hänsyn tillutbildningen. Så långt detbli till ärantagen

uppställs i högskolelagen skall högskolornakvalitetskravdet tasom
uppfyller behörighetskraven för studiernasökande sedeemot som

högskolelagenförsta stycket 1992:1434.kap. § och 2 §4 1
för tillföreskrivs vidare blihögskoleförordningenI att att antagen
sökanden har allmänhögskoleutbildning krävsgrundläggande atten

den särskilda behörighet kanhögskolebehörighet och dessutom som
högskolakrav på särskilda förkunskaperföreskriven. De som envara

för den aktuella utbildningen. Dessaskall relevantauppställer vara
ellervillkor betingas utbildningenkrav får andrasärskilda avse som av

förbereder föryrkesområde utbildningenbetydelse för detär somav
högskoleförordningen 1993:100.och 68 kap. 2se

övervägandenUtredningens

uppställda gällerfinns redan i dag krav närSom nämnts somovan
vårkrav bör enligtanställas polisaspirant. Dessanågon skall som

formellt bortfaller emellertid deprincip inte sänkas. Rentmening i
utbild-anställningsförhållandet i och medknutna tillkrav är attsom

Eftersomkopplad till anställning.ningen inte längre skall ut-envara
anställning polishand syftar till framtidabildningen i första ärsomen
vid anställningmotsvarande krav gällerdet naturligt ävenatt ensom

På detta område behöverinför tillträde till utbildningen.uppställs
medföra någratill den ordningen inte kommaövergången attnya

i så Rikspolis-i det dagförändringar sak. Som nämnts ärstörre att
tillfår besluta antagningbemyndigandestyrelsen med stöd omav

lämpligt Rikspolisstyrelsen/Enligt vår mening detutbildningen. är att
föreskrifterfortsättningsvis får meddela sådanaPolishögskolan även

ordningregeringens bemyndigande. Dettamed stöd är somenav
gäller för den allmänna högskolan.vadmot som numerasvarar

bestämmelsernasärskild uppmärksamhetfråga kräverEn är omsom
för kontrollenpersonalkontroll. framgått förutsättningSom ärovan en

bli anställd. personal-den skall kontrolleras eller skall Enäratt som
i sambandmed bestämmelser alltid skekontroll kommer nuvarande att

anställning polis eftermed eleven söker och erhålleratt genom-som
på denna grundutbildning. Någon ökad risk förförd att personer som

inom poliskåren medför denolämpliga kommer hamnaattanses som
emellertid ifrågasättas detutbildningsordningen inte. Det kan omnya

i tidigare skede,lämpligare personalkontrollen skerinte ettattvore
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innan den sökande till utbildningen. Om detredan kanantas antas att
kommer förklaras olämpligden sökande bör denne enligt våratt som

mening inte tillåtas genomföra utbildningen jfr nedan under avsnitt
möjlighet till personalkontroll redan i3.2.2. En samband med an-

tagningen till utbildningen kräver ändring i personal-görsatt en
kontrollkungörelsen.

kan formerna förI sammanhanget personalkontrollen förnänmas att
närvarande föremål för utredning i ordning. Underär annan somma-

SÄPO-kommittén SÄPO,år 1990 lämnade sitt slutbetänkanderen
Säkerhetspolisens arbetsmetoder, personalkontroll och meddelarfrihet

betänkandet föreslogs delvis formerSOU 1990:51. I förnya
anledning Sverigespersonalkontrollen. l ansökan inträde i denav om

Europeiska Unionen EU har det olämpligt lägga framansetts att
SÄPO-kommitténsförslag på grundval förslag, eftersom kom-av

mitténs förslag skiljer sig från motsvarande förfaranden i många andra
länder i Regeringen har därför i beslut denVästeuropa. 24 juniett

dir. 1993:81 tillkallat särskild utredare med uppgift1993 redo-atten
förslag ligger i linje med vad tillämpasvisa i andraett som som

länder. Avsikten parlamentarisk beredning därefter skall skeär att en
förslag.den särskilde utredarens Utredningsarbetet beräknasav vara

utgångenavslutat före oktober 1994. Detta arbete torde dock inteav
påverka våra ställningstaganden.

Sammanfattningsvis vi kravde i dag gäller förattanser som
anställning polis lämpliga krav för antagning till polis-ärsom som
utbildningen. Vi föreslår Rikspolisstyrelsen/Polishögskolan fåratt
besluta vilka krav skall gälla. Vi förelâr vidare attom som per-
sonalkontrollkungörelsen ändras så personalkontroll kan utförasatt

skall genomgå polisutbildningen redan ide samband medsom
antagningen till utbildningen.

Lämplighet3.2.2 och avskiljande

Förslag: elev vid polisutbildningenEn bedöms olämp-som som
lig för fortsatt utbildning eller för kommande anställningen

polis skall kunna skiljas från utbildningen. Bestämmelsersom
detta förs in i förordningen utbildning och forskningom om

inom polisväsendet.

Polisutbildningen

polisaspirant vid Polishögskolan i dag anställd. avskiljandeEn Ettär
från utbildningen kräver därför anställningen upphör enligt be-att
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arbetsrättsliga lagstiftningen. Anställningen understämmelserna i den
form provanställning. Ett förordnandeutbildningstiden sker i av en

polisaspirant meddelas gälla tills vidare, dock längsttjänst attsomen
genomgåtts. Tjänstergrundutbildningen har polis-till dess att som

Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen fördelartillsättsaspirant av
och länsstyrelsen beslutar placering vidpolisaspiranterna länen om

Rikspolisstyrelsen får vidare, efterpolismyndighet inom länet.viss
ansökningsförfarande förordnalänsstyrelsen,samråd med utan en

vid polismyndighetpolisaspirant polisassistentfärdigutbildad ensom
polisförordningen 1984:730. I den anställ-4a 11 §§se samt nya

kraftträder i den juli 1994,ningsförordningen 1994:373, l sägssom
anställning får begränsas till gälla tillsi bland9 § attannat att en

anställs för före-till viss tidpunkt arbetstagarenvidare längst när enen
aspirantutbildning eller utbildning vidtidsbestämdskriven, annan

myndigheten.
1985:751 utbildning och forskning inom2 § förordningenI om

Rikspolisstyrelsenutbildningsförordningen stadgaspolisväsendet att
vid Polishögskolan och därvid beslutarbedriver central utbildning

examination. Med stödutbildningsplaner, betyg ochbland annat om
fastställtRikspolisstyrelsen den 16 december 1991förordningen harav

föreskrivs bland följ ande:utbildningsplan. utbildningsplanenI annaten

lámplighetsbedömning under Delprov och förnyade6 ochBetygavsn.
prov

dokument skall framgå de på vilka be-kursplan eller andraAv prov
grundas. skall vidare framgå underkänttygssättningen skall Det om

skiljapå medför frågan kan väckasresultat att attett om enprov
utbildningen.studerande från

under lämplighetsbedömning

lämplighet används endast omdömet lämplig eller ickefrågaI om
polisyrket konti-lämplig. studerandes lämplighet för följsDen upp

nuerligt under utbildningstiden. Fråga förklara polisaspi-attom en
lämplig eller icke lämplig rektor för Polishögskolan,avgörsrant av

Underinte följer Rikspolisstyrelsens arbetsordning.annatom av
förklarasutbildningstiden den studerande provanställd. Denär som

skiljs därmed frånicke lämplig från sin anställning ochsägs ut-upp
bildningen.

myndighet beslutar tillsätta tjänst provanställningDen genomsom en
anställningens upphörande 7 kap. 11 § och 15 kap.beslutar även om

offentlig anställning. bestämmelserlagen 1976:600 Dessa1 § om
juli 1994 den lagen 1994:260upphör gälla den 1 näratt nya om
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motsvarande bestämmelseri kraft. Någraanställning träderoffentlig
anställningsförordningen 1994:373,den lagen. Ifinns inte i somnya

anställning skallfrågorgälla, i 3 §samtidigt börjar prövassägs att om
bli anställd ellerkan kommadär arbetstagarenmyndighetden attav

fall.särskilt angivnai vissaanställd,är utom
tillämpas verksförordningen SFSregeringenmyndigheter underFör

Rikspolis-instruktion förförordningen jfr 15 §§100, 11987: samtse
skall skiljande frånverksförordningenEnligtstyrelsen 1989:773. an-

personalan-personliga förhållandengrundställning på prövas av enav
i frågaföreskrivs dock undantagregelsvarsnämnd. Från denna om

provanställning se 19 §.
polisutbildningen följer 30 §frånavskiljandebeslutFör ett avom

för Rikspolisstyrelseninstruktionverksförordningen och 15 § att
till regeringen.överklagasbeslutet kan

högskolaninom den allmännaAvskiljande

undervisningen vid högskolanfrånskilja studentMöjligheten att en
bestämmelse i dåvarandejuli 1987infördes från den 1 genom en

bil. bet.1986/87: 100 10,1987:201,10 § SFShögskolelagens prop.a
efterDessförinnan saknades detrskr. 1986/87: 155.1986/87UbU: 15,

möjlighethelt lagligårs högskolereformgenomförandet 1977 attenav
fannsVad däremothögskolestuderande från utbildningen.skilja som

disciplinär påföljdsåsommöjligheter avstängasedan tidigare att envar
från utbildningen.studerande viss tidden en

frånskilja studenterreglering för kunnaBehovet ut-attav en
Syftetvårdyrkesutbildningarna.inomansågsbildningen störstvara

avskilja studerandemöjlighetskapamed regleringen attatt envar
deliv och hälsa förfara förbedömdesvilka utgöra personer somen

aktualiseradesBehovet däravunder utbildningen.i kontakt medkom
vårdinrätt-på sjukhus och andraden praktikfrämst i samband med

Vidare bedömdesingick i utbildningen.regelmässigtningar attsom
berättigade krav på kunnalärarutbildningen fannsi frågadet attom

förskolebarn ochutbildningen, såstuderande frånskilja olämpliga att
Även fall ansågs deti andrarimligt skydd.skolelever fick attett

på skydd studeran-hade befogade kravhögskolelärare och elever mot
möjlighetmåste finnasvisat klara våldstendenser. Detde även ensom

grundergodautbildningenskilja sådana frånatt sompersoner
Ävenoch hälsa.livkunde bedömas fara för omvara en annan persons

lärarutbildning-vård- ochinomsåledes bedömdesbehovet störstvara
utbildningartill vissaingen begränsninggjordes utan av-arna,

utbildningartillämpliga på allaskiljandemöjligheterna blev generellt
högskolan.inom
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kriterier uppställdes för avskiljandeDe överfördes till denettsom
högskolelagen 1992:1434 i samband med 1993 års reformernya

högskolan 1992/93:1, bet. 1992/93:UbU3,inom prop. rskr. 1992/
93:103. I motiven uttalades bestämmelserna i den högskole-att nya

motsvarade årslagens 4 kap. 6 § 10 § i 1977 högskolelag och atta
i innebörden inte åsyftats.några ändringar

sålunda ske student liderAvskiljande kan psykisk störning,om en av
missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet. Som ytterligare förutsättning för avskiljandeen
gäller det bedöms föreligga påtaglig risk studenten kanattatt en

värdefullskada eller egendom underkomma att annan person
Riskbedömningen skall så långt möjligtutbildningen. ske efter

objektiva grunder. det exempelvis gäller avskiljandeNär på grund av
brottslighet skall det, utifrån bedömning den aktuella brottslig-en av

påtagligfinnas risk utbildningenheten, störsatt atten genom
studenten skadar eller värdefull egendom. inteDet ärpersonannan

förhållandet sigenbart det i studenten begått brott skallavsett att att
ligga till grund för avskiljande. förarbetenakunna I nämnsett som

exempel våldsbrottslighet vilken ofta riktas till vilka stu-mot personer
denten har relationer. Om så varit fallet torde ofta risken förnära
brott studenten endast kommer i ytlig kontakt medmot personer som
under utbildningen kunna bedömas så begränsad avskiljan-att ettsom

inte bör komma i fråga.de
bestämmelserna avskiljande meddelas i förordningenDe närmare om

avskiljande från1987:915 studerande högskoleutbildning.om av
avskiljande särskiltFrågor Högskolansprövas ettom av organ,

avskiljandenämnd, efter rektor elleranmälan rektorav annan av
utsedd. Nämnden består fem ledamöter där ordföranden har domar-av
erfarenhet. de övriga ledamöterna skall psykiatrisktAv sak-en vara
kunnig, två ha särskild insikt i högskoleförhållanden företrädasamt en
allmänna intressen. Nämnden har möjlighet interimistiskt avskiljaatt

student i avvaktan på den slutliga prövningen. Nämndens besluten om
avskiljande kan studenten överklagas till kammarrätten 4 kap. §7av
högskolelagen. Högskolan alltså inte i och kanärendet inteär part
heller överklaga beslut gått skolanett emot.som

Utredningens överväganden

Vid antagning till utbildning inom den allmänna högskolan ären en
viktig utgångspunkt studenten till utbildningatt antas en som ger
denne möjlighet söka sig vidare på fri arbetsmarknad. Föratt ut en
vissa utbildningar yrkesvalet begränsat för Beroendeandra.är änmer

utbildningens och innehåll valmöjligheternapå på arbetsmark-ärart
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eller mindredärföreller mindre Detocksånaden ärstora. mermer
faktiskt verkautbildningen kommereftersannolikt studenten attatt

underinriktad på. Redanutbildningensådant yrke ärinom ut-ett som
studentolika skälemellertid ärkan detbildningen antas att merenav

yrke.framtida anställning inomförlämpligmindreeller avsetten
i de flesta falldet dockdet gäller finnsutbildningvilken ettOavsett

olikamellan medväljaeller arbetsgivareyrkesområdenolikaantal att
högskolans delinnebär föranställas. Dettaskallpå den attkrav som

utbildningen påfrån genomförastudenthindrasvåraredet är attatt en
yrkesroll eller hosin vissidenne integrundenden att enpassar en

möjligt före-i stället harVadarbetsgivare.speciell ansetts attsom
lämplig förintestudent ärkanskriva utestängaär att somenman

i fråga.utbildningen
iåtskillnad flera gångerdennaRiksdagen hartillmotioner sattsI

motionärerna mot.harårs riksmötetill 1993/94motionerfråga. I
förut-nuvarandesärskilt på depekatoch Ub604l993/94:Ub693 att

ihändersig på vadgrundaravskiljande endastförsättningarna som
för sig intei ochföreteelser ärutbildningssituationen och att som

diskvalifice-likväl kanavskilja studentförtillräckligt att varaengrava
yrkesbehörighet. Dettalegitimation eller sägskommanderande för en

motionernavårdyrken. Iundervisnings- och sägsframför alltgälla
avskiljande studenterlagstiftningenorimligtdetvidare är attatt avom

yrkesrollen.kommandetill denkopplingsaknar
sig utskottet instämmal993/94:UbUl6betänkande bet.sitt sägerI

patienternai första handsyfte, nämligen värnai motionärernas att om
det gäller kunnauttalar ocksåUtskotteteller attatt geperson.annan

framtida yrkes-lämpligheten försignaler till studententydliga enom
ochstudent lärareförfarahur börFrågan närutövning. en avmanom

kommande yrkeför sittsåsom olämpligledning bedömshögskolans
utbildningarnaåsyftadedesärskilt viktig. Inom närmastsomanges

kliniska Ut-praktiskt-pedagogiska respektiveförekommer moment.
godkännandetdet gällerhögskolanserinrarskottet när avansvarom

enligt utskottetsådanagenomgångna Detefter ärstudenter moment.
studentenocksågodkändarimligt förutsätta attattatt angerprov
Utskottetyrkesverksamheten.lämplig för den kommandebedöms som

Avskiljande-utvärderingregeringen i samband medatt avenanser
devidgamöjligheternaverksamhet börnämndens även överväga att

de itillgodoseförför avskiljandeförutsättningarnagällande att
i vilkenundersökaocksåsyftena. Regeringen börmotionerna nämnda

ellerkliniskaunderkännautsträckning högskolorna att provgenom
olämpliga förbedömtsförmå studentermotsvarande söker somsom

utbildningen. Riksdagenavbrytaavsedda yrkesverksamhetenden att
1993/941308.uttalanden rskr.godtog utskottets
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i denna delöverväganden ärför vårautgångspunktviktig attEn
perspektiv, ipolis,tillgrundutbildningensyftet med sett statensur

skall anställassådanautbildninghandförsta är somatt personerge
motivuttalanden direktiv utgårvåraSåväl tidigarepoliser. somsom

förhåller detmotsvarandeförhållande. På sättgrundläggandedettafrån
polisutbildningentillsöker sigperspektiv. Deelevernassig sett somur

polisyrketspecifikt yrketillsyftarutbildningtillsöker sig ettsomen -
arbetsgivare Iendafinnsdär detområde staten.inom ett en --

demonopolställning gentemotrealiteten har närmast ny-staten en
tilldendärförkanDet sägaseleverna. antasutexaminerade att som

utbildning.tillyrketillmycketlikapolisutbildningen ettantas som en
detspecifikt yrketillsyftar ärpolisutbildningenmed ettochI att

specificeradeochklarareställermotiveralättare att meratt uppman
kan ochlämplighetenbedömninglämplighet. Enpå elevernaskrav av
förlämplighetensiktemening inte bara ut-vårenligtbör ta

för denlämplighetensikte påden måstebildningen, även tautan
ochavslutadföljer pånormaltvilkenpolismananställning ensom

såledespolis börlämpliginteutbildning. Den ärgodkänd somsom
anmärk-intei sigPolishögskolan. Detvid ärutbildninggenomgåinte

fåinte böryrkelämpliga förinte är ettningsvärt an-att sompersoner
polisyrket dettagäller tvärtdet ärNärdetta yrke.inomställning om

grund-ochväsentligamycketharyrketeftersomviktigtsärskilt
helhet.i desssamhälletoch förför medborgarnafunktionerläggande

gällernågotpolisman oavsettlämplighet ärpåKravet omsomsom
anställningsökaväljerinteväljer ellerenskilde eleven attden som

Även kandelvisutbildningenmedsyfte ettelevenspolis. varaom
lämpligför sigändå i ochskall denne attbli polis,än varaannat att

frågapolisutbildningen. En ärgenomgåför fåbli polis omannanatt
bliinteöverhuvudtagethanuttalat attförvägelev i att avsersomen

skullemeningEnligt vårpolisutbildningen.tillskallpolis alls antas
poliser.utbildaövergripande målutbildningensstridadetta attmot -

möjlighetnågonbehövsintedet atthävdasskulle kunnaDet att
för denlämpligbedömsinteutbildningenfrånskilja elev varasomen

kunnaändå knappastskullepolis. Denneyrkesrollenkommande som
möjlighetutbildning. Engenomfördefteranställningpåräkna någon

utbildningenfrånolämpligedenskiljaskedetidigareredan i ettatt
möjlighetsådanHarfördelar.flerahamåste dock sägas man en

praktikutbildningsinsamband medielevenrisken förminskar att
verksamhet iför polisenseller stort.andraskada förorsakar personer

1984/85:81och821983:15280, Ju1979:6 Dsbl.a. SOUSe prop.s.s.
30.s.
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Ur samhällsekonomisk synvinkel det dåligt utnyttjandeettvore av
utbildningsresurserna låta elev genomföra utbildningatt en en som
med säkerhet inte kommer någon framtida För denstor att nytta.ge
enskilde eleven innebär fullföljande utbildningen därpåett utanav
följande anställning nackdelar i form ökad skuldsättning för studie-av
medel. kanDet principiella skäl finnasäven anledning attav mera

i fråga de kunskaper och färdighetersätta inom polisut-om som ges
bildningen inte i möjligaste mån skall förbehållas de personer som
sedermera skall verka inom yrket. Dessa kunskaper kan, deom
utnyttjas fel och fel tänkas kommasätt till användningav personer,
i verksamheter där de kan vålla skada. På sikt finns det däri-stor

risk för det allmänna förtroendet för polisen och dessattgenom en
verksamhet kan minska.

Övervägande skäl talar således enligt vår mening för det skall fin-att
möjlighet redan under utbildningen avskilja elev inteattnas en en som

bedöms lämplig för kommande anställning polisman.som en som
Under avsnitt 3.2.3 3.2.5 diskuteras vissa situationer där elevens-
lämplighet kan komma till bedömning. Avskiljandet blir därmedupp

reaktion elev bedöms olämplig inte bara förmoten ut-en som som
bildningen för det kommande yrket.även Den skisserade ord-utan nu
ningen innebär i sak inte någon principiell skillnad vad redanmot som
idag gäller för skiljande polisaspirant från anställningen ochav en
utbildningen. De materiella förutsättningarna förnärmare avskilj andet

utbildats i praxis torde därför i huvudsak komma bestå oför-attsom
ändrade.

Den rättsliga regleringen avskiljandetav

I och med kopplingen till anställning upphör kommer hela detatt en
regelkomplex idag reglerar förfarandet vid avskiljande inte längresom

tillämpligt. Det bör därför införas någon form regleringatt vara av
området.

8 kap. 3 § regeringsformen RF stadgar föreskrifter för-att om
hållandet mellan enskilda och det allmänna, gäller åligganden försom
enskilda eller i övrigt ingrepp i enskildas personliga elleravser
ekonomiska förhållanden, meddelas lag. Enligt §7genom samma
kapitel kan regeringen, efter bemyndigande i lag, förordninggenom

hinder 3 § meddela föreskrifter bland undervisningutan annatav om
och utbildning se 7 § första stycket 6 RF. I samband med tidigare
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lagstiftningsärendenz regerings-innebörduttalandenhar gjorts attav
föreskriftermeddelarregeringenhindrarintebestämmelserformens att

1993 års hög-propositionen tillutbildning. Ifrånavskiljandeom
25,1992/93:1 sägsoch högskolor prop.Universitetskolereform, s.

frånhuvudmaneller kommunharhögskoleväsende stat somatt ett som
reglering i lag,någonkräversynpunkt intekonstitutionell attmenrent

fastläggasändå böroch villkorenmålengrundläggandede av
medskatteñnansieradehögskolornatanke ärmed samtriksdagen att

för landet.betydelsederasbeaktande av
något krav påalltså intedetsynvinkel finnskonstitutionellstriktUr

finns före-dagavskilja elever. Imöjligheternareglering i lag attaven
offentlig-arbets-i denpolisutbildningenfrånavskiljandeskrifter om

Detutbildningsplanen.fastställdai denlagstiftningenrättsliga samt
anledningfinnasrättssäkerhetsskälskäl ochprincipiella ävenkan avav

möjlighetenförbör gällaföreskriftermeddelar deregeringen somatt
lämpligendettaFörfattningstekniskt sker attavskiljande.till genom

utbildningsförordning.årsi 1985dettabestämmelserför in omman
skallpolisutbildningenvidelevföreslår viSammanfattningsvis att en

förolämpligbedömsdenneutbildningenfrånskiljaskunna somom
polis.anställningkommandeförutbildning ellerfortsatt somen

utbildningsförordningen.in idettaBestämmelser tasom

prestationskravoch3.2.3 Närvaro m.m.

före-meddelafårRikspolisstyrelsen/PolishögskolanFörslag:
på obligato-såsom kravstudieorganisatoriska frågor,skrifter i

begränsningar i antaletstudieuppehåll, tentamens-risk närvaro,
uniform.och brukettillfällen av

obligatoriskprincipii tjänstensker närvaronutbildning ärVid somen
andravid månganärvaropliktengäller förpå sätt somsamma

tillkopplingutbildninganställningsförhållanden. För utan enen
och det ärgaranti för elevernasdenna närvaro,bortfalleranställning

villdennesjälvstuderandetill den avgöraprincipstället ii att omupp
därför denbörEnligt vår meningej.undervisningen ellerdelta i nya

utbildarenregleringinnefattautbildningsordningen engersomen
mederforderligbedömssäkerställa denmöjlighet närvaroatt somsom

2 regerings-anledningföljdlagstiftning medangående1975:8Se avprop.
angående1981/82:193normgivningbestämmelserformens samt prop.om

högskolan.studerande viddisciplinbestämmelser förförformernabl.a.
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hänsyn till utbildningen. En fråga det därutöver finnsärannan om
behov bestämmelser syftar till säkerställa tillfreds-attav som en
ställande genomströmning och eleverna kan slutföra studierna ochatt
examineras inom beräknad tid. Detta viktigt såväl för elevernaär som
för Polishögskolan. Skolan kan nämligen få svårlösta organisatoriska
problem eleverna inte genomför utbildningen på beräknad tid,om av
olika anledningar studieuppehåll eller på kommergör i otaktsättannat
med studierna.

Polisutbildningen

För polisutbildningen regleras i dag många interna utbildnings-mera
organisatoriska frågor via bestämmelser i utbildningsplanen eller i
kursplaner. fastställs Rikspolisstyrelsen/PolishögskolanDessa enligtav
bemyndigande i förordningen 1985:751 utbildning forskningochom
inom polisväsendet.

utbildningsplanenI bland bestämmelser betyg ochannatges om
examination. Avsnitt 6 i utbildningsplanen 1991-12-16 behandlar
frågor betyg och lämplighetsbedömning:om

Under rubriken "Delprov och förnyade prov" bland annat:anges

skall framgå"Det underkänt resultat medförettom prov
frågan kan väckas skilja studerande från utbildningenatt attom en

studerandeEn inte blivit godkänd i vid ordinarieettsom prov
provtillfälle har genomgå förnyat gång.rätt Denatt prov en som

gånger genomgått förnyat i skilda har inte tillämnentre rätttreprov
förnyat i fjärde ämne."ettprov

Under rubriken för"Krav tillträde " bland annat:anges

till praktikutbildningen dels lägst betyget godkänd i ochvart ett av-
betygsämnena i grundkurs dels polisaspiranten förklarats lämp-att
lig,

till grundkurs II dels lägst betyget godkänd praktikutbildningen,-
dels föreskrivna minimitider fullgjorts, dels polisaspirantenatt att
förklarats lämplig,

för godkänd grundutbildning dels lägst betyget godkänd i ochvart-
betygsämnena i utbildningen inklusive praktikutbildningen,ett av

dels polisaspiranten förklarats lämplig polis.att som

Den allmänna högskolan

Inom den allmänna högskolan det universitetet eller högskolan självär
beslutar studieorganisationen. I högskoleförordningensom om anges

endast grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i formatt av
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för dessa skall finnasutbildningsprogram och detkurser och att
respektive utbildningsplaner. Vidare de olikakursplaner momentanges

innehålla kap. högskoleförordningenplanerna skall se 7som
fråga således faller inom för vad högskolan1993: 100. En som ramen

själv kan reglera i vilken utsträckning videller universitetet är närvaro
förutsättsundervisningen skall obligatorisk eller ej. Det vidare,vara

författningstexten,direkt kommit till uttryck i varjedetta attattutan
högskola själv fattar beslut eventuella begräns-universitet och om

genomgå tentamina och genomföra praktikperioderningar i rätten att
f..l992l93zl 43prop. s.

beskrivas hur hithörande frågor reglerats videxempel kanSom en
juristutbildningen vid Uppsala universitet.universitetsutbildning,

innehållså upplagd kursernas bygger varandra.Utbildningen är att
studiesociala skäl har det inte det kan krävasAv attansetts av

tidigare kurser avklarade. kravstudenten alla skall Deatt vara som
till studenten skall god-uppställts för tillträde kursnästa är att vara

i inteföregående kurser studenten denkänd i alla samt attutom en,
fullgjort de obligatoriska Någonavklarade kursen har momenten.

förgenomföra tentamina finns närvarande inte.begränsning i rätten att
avbryter sinaStudieuppehåll söks och beviljas särskilt. Den som

vidarestudier anmäla studieuppehåll förlorar läsarätten attutan att
därefter endastjuris kandidat-programmet. Studierna kaninom

Studieuppehåll kan beviljas sociala elleråterupptas i mån plats.av av
omständigheter yrkes-medicinska skäl eller på grund andra somav

militärtjänstgöring.verksamhet eller

Utredningens överväganden

för högskolan efter 1993 års reformden ordningen den allmännaI nya
universitetet/högskolandet i mycket utsträckning tillär attstor upp

skall frågor kan karakteriserasbestämma vad gälla isom som som
policyfrågor. polisutbildningens del gäller för"interna" För närvaran-

princip motsvarande frihet för Rikspolisstyrelsen/Polishögskolande i
förmeddela föreskrifter. ordningen polisutbildningenDenatt nya

vår intebehöver enligt mening medföra någon förändring på denna
punkt.

Polishögskolan har i dag högre gäller de studerandeskrav detnär
genomströmning vid utbildningen vad i allmänhet gäller inomän som
den allmänna högskolan. den mån sådana föreskrifter fortsätt-I även
ningsvis erforderliga, finns det alltså inte något hinder mot attanses
ställa sådana krav.upp

detta kunnaVad gäller kravet på vid undervisningen tordenärvaro
föreskrift vilken meddelaslösas på motsvarande nämligensätt, som en
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fråga iutbildningen. redan dagDetanordnar ärden en somsomav
Rikspolisstyrelsen/Polishögskolan harvadin undertorde falla

före-exempelvismeddela föreskrifter Genommöjlighet attatt om.
för skall godkännaskrävs elevenvisst måttskriva närvaro attatt ett av

erforderliga garantier för elevernasuppnås närvaro.på kursen,
syftar till iföreskrivas reglermotsvarande kanPå sätt attsom

sammanhällna ubildningen splittras.förhindra denmånmöjligaste att
beträffande studieuppehållsådan regleringpåexempelEtt m.m.en

beträffandeFöreskrifter kan meddelasangivenfinns ävenovan.
utbildningen.hela eller delaruniform underexempelvis bruket avav

ordnings-här kan bli aktuellafrågorMånga de är typenavsomav
hand bli föremålanställningsförhållande, i sistaioch kan,frågor ett

ordningen bortfaller dennaåtgärder. I dendisciplinäraför nya
där det kan tänkas finnas behovde sällsynta fallsanktionsmöjlighet. I

ske inom för lämplig-kan dettamöjlighet att ramenreagera,av en
hetsprövningen.

Rikspolisstyrelsen/Polishögskolanföreslår viSammanfattningsvis att
studieuppehåll med fleraföreskriftermeddelafår närvaro, ut-om

bildningsorganisatoriska frågor.

Bisysslor3.2.4

råd beträffande vilkaPolishögskolan skall elevernaFörslag: ge
under utbildning tillolämpliga för elevverksamheter är ensom

för sittochfår själva sakenElevernapolis. avgöra ta ansvar
gällarestriktivapraktiktiden börUnder synsättbeslut. samma

uppmjukning.i övrigt skeri dag, enmensom

förbudanställning LOA innehålleroffentlig1976:600Lagen ettom
får arbetstagarebisysslor. Enligt lagenförtroendeskadligas.k.mot en

kaneller verksamhetanställning eller uppdraginneha utövainte som
opartiskhet iarbetstagarestill hans ellerrubba förtroendet annan

kap. §.anseende 6 1skada myndighetenstjänsteutövningen eller
med lagredovisats kommer den lagentidigare ersättasSom att en ny

återfinns itidigare regleringenjuli1994:260 den 1 1994. DenSFS
lagens 7sakligt oförändrad i denstort sett nya

myndig-föreskrivs1965:601anställningsförordningen37 §I att en
vilka bisysslorarbetstagarnalämpligt informerahet skall på sätt om

myndighetens bedömande inteenligtbisyssla äreller slag somav
offentlig anställning. Myndighetenmed 6 kap. § lagenförenliga 1 om

beskedhonom skriftligtarbetstagare lämnavidare på begäranskall av
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bisyssla enligt myndighetens bedömande förenlighuruvida viss medär
bestämmelse. Sådant besked lämnas den myndighetnämnda av som

fråga tjänster regeringen tillsätter lämnastjänsten. Itillsätter om som
Rikspolisstyrelsen 8 kap. § polisförordningen 1984:730.besked 4av

juli 1994 1965 års förordning Anställningsför-Den 1 ersätts av
bestämmelser finns1994:373. Motsvarande i denordningen nya

och 12 §§.förordningens 11
alltså skyldig själv klart för sig bi-anställdeDen göraär att om en

förtroendeskadlig och därmed förbjuden. anställde måstesyssla Denär
den slutliga bedömningen och det juridiskaockså själv göra ta ansvaret

ha förtroendeskadlig bisyssla kan bedömasför sitt beslut. Att en som
disciplinpåföljd itjänsteförseelse och leda till form varning elleren av

fallallvarliga kan uppsägning eller avskedande kommalöneavdrag. I
det kollektivavtal följeri fråga. kan vissaDet nämnas ävenatt attav

bisysslor förtroendeskadliga kan förbjudna, nämligenandra än vara
bisysslor och konkurrensbisysslor.arbetshindrande

gäller bedöma bisysslas tillåtlighet bör särskilddetNär att en
beträffande bisysslor kan påverkaförsiktighet iakttagas allmän-som

förtroende för tjänstemän eller myndigheter har ellerhetens som mer
utpräglat maktutövande eller rättsskipande uppgifter.mindre Den

uppgifterbeskaffenheten myndighetens och tjänstemannensnärmare av
alltså betydelse för bedömningen vilken riskhar ärstor somen av

acceptabel. Endast förhållandevis avlägsna risker bör godtas om
myndigheten har typiskt maktutövande funktioner. Av betydelsesett

i mån tjänstemannens arbetsuppgifter eller mindrevadäven ärär mer
kvalificerade.

Polisen polisens verksamhet form offentlig verksamhetoch är en av
skall för allmänhetens ständigai hög grad och ochär utsattvarasom

granskning. arbetsdomstolens praxis har särskilt angivitskritiska I att
innehållet i polisverksamheten i utsträckning innefattarstörstasom-

enskildamyndighetsutövning och har vissa inslagäven rätts-mot av
uppgifter sådant det måste ställasskipande kravär att stora att-

förtroende för polisensallmänhetens opartiskhet kan upprätthållas.
kan det riskgradengenerellt för förtroendeskada påRent sägas att en

bisysslor höggrund det gäller polismän, och endast småär när attav
sådan förtroendeskadarisker för bör accepteras.

Utredningens överväganden

vår uppfattning måste den påEnligt polismans tillstränga rättsyn en
redovisatsbisysslor gälla fortsättningsvis. Den måsteävensom ovan

därmed utgångspunkten för diskussionen reglering påvara om en
område. Syftetpolisutbildningens med sådan reglering är atten



Överväganden och förslag 1994:103sou36

för polisverksarnheten.förtroendeallmänhetensupprätthålla
förtroende för polisväsendetallmänhetensrisk förNågon större att

poliselevi fall däruppkommaknappastskadas torde änannat en upp-
utåtsådan situation denneeller ipå sådantträder sätt att settett en

falletpolisverksamhet. Dettasamhällets närdel ärframstår avsom en
polismyndighet och kommerpraktikutbildning vidgenomgåreleven en

i polisens reguljära arbetedeltagandeallmänheten undermedi kontakt
allmänheten då kan eller harrealistisktintepå fältet. Det är anta attatt

polis-och den anställdeåtskillnad mellan elevenanledning göraatt
vår meningsaknas det enligtpraktikutbildningenUnder an-mannen.

elev underåtskillnad mellanbisysslehänseendeiledning göra ut-att en
polisman.bildning och en

vår mening inte anled-finns det enligtdettakonsekvensSom aven
då poliselevunder den tidning anlägga synsättsträngaatt ensamma

den tid elevenfältet, exempelvis underverksamhet påiinte deltar som
ferierna. RiskenPolishögskolan eller undervidgenomgår utbildning

för polisvä-fall uppfattasi dessaför eleven representantatt som en
anledningdärför intefinnsmindre. Det göratordesendet attvara

utbildningenvid sidangäller verksamheterbedömning vad avsamma
praktikutbildning.då eleven fullgör sintideravseddaunder somnu

sigfår ökade möjlighetereleverna ägnamedför såledesDetta attatt
jämfört med i dag.utbildningenvid sidanverksamheterandra av

förbjudaegentlig möjlighetinte någonfinns detFormellt attsett en
sig visstjänst elleranställning ellerinneha ägnaelev att en

kopplingen tilltill polis,utbildningenverksamhet vid sidan när nuav
redan i begreppetliggaupphör. kananställning Detta sägasen

verksamhetdet frågai sigbisyssla. ärBegreppet att somom enanger
i vissa fallmyndighet ochvidställningutförs vid sidan somenav en

genomgårelevställningen. Denmyndigheten ellerkan skada ut-som
aspektställning.sådan En ärtill polis har intebildning attannanen

förbjuda elevernalämpligtframstår mindreprincipielltdet attsett som
övergångenför utbildningen vidkostnaderminska sinasökaatt egna

utbildningen.studiemedelsfinansieringfrån lön till av
förbjudafinns möjlighetdet inte längreförhållandetDet attatt en

emellertid inteverksamheter behövervissasigelev ägnaatt
polisutbild-fritt för eleverna viddärför skalldetinnebära att vara

enskilde elevensläggas på denfår i ställetså. Detningen göraatt
bör underi frågan. Polishögskolanavgörandetsjälv fattaattansvar

vilkaför eleverna får vetskaputbildningstiden ha attett omansvar
lämpligabedöms mindreeller verksamhetersysselsättningar somsom

lämna råd ochpolismannen. Skolan harblivandeför eleven/den att
viss verk-den elev vill sigdetupplysningar, ägnaär ensommen

vill dettaställning till han eller honsjälv fårsamhet görata omsom
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vidtillämpasordningmotsvarandeEnför beslutet.och att ta ansvar
möj-begränsarreglersaknardäripolisutbildningen Norge somman
vilkarådgivninghandfastfår därElevernabisysslor.tillligheterna om

lämpliga.kanintevilkaochkanverksamheter anses varasomsom
egentliga problem.någraha vållatintedärfråganpraktikenI synes

påmåttkaneleven sägasläggs ettytterstDet varasomansvar
i detutbildninggenomfördEfterpolisman.lämplighetdennes nyasom

polismyn-vidsökasskall kunnaanställningavsiktenär enattsystemet
grad deni högliggeranställningsfrâgangrund förTilldighet.

framstårmyndigheten. Detlämplighetsbedömning görs som enavsom
verksamhetviss ärsigelev ägnatsjälvklarhet somatt ensomen

särskilteljest,lägei änkommerpolisyrket sämremedoförenlig ett om
i detta.olämpligadetpåpekandenfåtttidigaredenne om

polisutbildningenvidvi elevernaföreslårSammanfattningsvis att
olikasigvillutsträckning de ägnavilkenifårsjälva avgöra

bedöms inomhandlandeElevernasskolan.verksamheter ramenutom
i dessaelevernaråd tillskallSkolanlämplighetsprövningen.för ge

fortsättningsvisbörpå bisysslorrådande strängafrågor. Den synen
i övrigtmedan detpraktikutbildningfullgör sintid elevernadenavse

uppmjukning.sker en

Myndighetsställning3.2.5 m.m.

den tidunderpolismanpoliselev ställningfårFörslag: En som
arbets-praktikutbildning. Detföreskrivengenomgårhansom

straffrättsligadetFörupphör.disciplinansvareträttsliga an-
förändring.ingenordningendenmedförsvaret nya

befogenheterPolismans

befattningshavareblandförundantagpolisman annatmed vissaEn är,
polismyndighet. Det ärhosSäkerhetspolisen, tjänstemanhos en

andrapolisman 4 §medvadbestämmerregeringen avsessomsom
skallRegleringen1984:387.polislagenstycket somansesvem somav

polis-inte barasåledesgällerochtillämplighethar generellpolisman
förekommer,polismandär begreppetfallalla andralagen, ävenutan

1984:730polisförordningenrättegångsbalken,reglernaexempelvis i
polis-iskjutvapenanvändandel969:84kungörelsenoch avom

fullständigerhållerSverigeipolismän ärbehörighetDentjänsten. som
i 23 §bestämmelserGenomhänseende.begränsad i någotinteoch

befogenheterdevissafunktionärerantaldockpolislagen ett avges
frågaväsentligenpolisman. Det ärtillkommer omenannarssom
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i eller mindre utsträckningstörre fullgör uppgifterpersoner som av
polisiär Som exempel kan tjänstemän vid Kustbevak-natur. anges
ningen, skyddsvakter jakt- fisketillsyningsmän.ochsamt

kap.I l 2 § polisförordningen 1984:730 vad medanges som avses
begreppet polisman.

Med polisman vid tillämpning lag eller författningavses av annan
tjänsteman hos Rikspolisstyrelsen deltar i sådan polisverk-som

samhet leds Rikspolisstyrelsen,som av
2. länspolismästare, biträdande länspolismästare, polismästare,

polisöverintendent, polisintendent, polissekreterare polischefs-samt
aspirant har genomgått polischefskurs l polischefsutbild-som av
ningen samt

kommissarie, inspektör, polisassistent polisaspirantsamt som
har genomgått grundkurs vid Polishögskolanl med godkänt resultat.

Om tjänsteman i första stycket inte uppehålleren som avses
tjänsten polisman, tillämpas dock inte bestämmelsersom om
polisman på honom. Detsamma gäller polisaspirant fullgören som
samhällspraktik under grundutbildningen.

Polisaspiranter skall alltså ha genomgått grundkurs ettårig,ärsom
med godkänt resultat innan de får ställning polisman. Densom som
omfattas polismansbegreppet har fullt alla de befogenheterutav som
tillkommer polisman och bär straffrättsligt och disciplinärten ansvar
för sina handlingar. Polismansbegreppet i dag alltså i princip enhet-är
ligt och odelbart. Vid övergången till studiemedelsfinansierad ut-en
bildning kommer dessa frågor behöva regleras sätt änatt annat som
gäller i dag.

utbildningensFör kvalitet det vikt elevenär understor attav
praktikutbildningen tillfälle och uppträda polismanattges agera som
på fältet. Sett elevens synvinkel praktikutbildningen möjlighetur ger
till tillämpning och fördjupning de förvärvade kunskaperna liksomav

fördjupad förståelse för polisens roll och polisverksamheten. Setten
utbildarens synvinkel praktiken goda möjligheter bedömaattur ger

elevens lämplighet för det kommande polisyrket. Det därför fleraär ur
aspekter väsentligt eleven de befogenheter polismanatt ge som som

Åerfordras för syftet med praktiken skall uppnås. andra sidan kanatt
det diskuteras befogenheterna i alla avseenden behöverom vara
fullständiga.

Det har polisaspiranter under praktiktjänstgöring på sinasagts att
håll betraktats arbetskraftstillskott eleveränettsom snarare som som
skall läras i sitt framtida yrke. Det sig självt sådansäger attupp en
inställning kan leda till praktiktjänstgöringen får innehållatt ett som

mindre lyckat från utbildningssynpunkt.är Enligt vår mening detär
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hand justi förstapraktikutbildningens syfte är attbetonaviktigt attatt
tidunder dennaskallElevernautbildningen.del gesavenvara

böranställningen. Dekommandeinför denfärdigheterochkunskaper
svårt slag ellerarbetsuppgifter ärtilldelasdärför inte avsomsom av

erfarenhet.ellerkunskapsärskildorsak krävernågon annan
arbetsuppgifterfördel demeningvårenligtdärförDet omenvore

medkundepraktiken bättreunderelevernaåläggs anpassassom
deltaförförutsättningarutbildningsbehov ochelevernas atttillhänsyn

tjänstgö-vilkenuppgifternalåtaochpolisarbetet, typi styrasatt avav
utbildningen. Upp-hunnit ilångt elevenoch huraktuellring ärsom

naturligtdärmedsvårighetsgrad kanomfattning och ettgifternas
möjligheterDettakompetens. ävenmed elevens atti taktökassätt ger

färdig-ochkunskaperenskilde elevensdenefteruppgifternaanpassa
aktuellt.börnormalt intedettaheter, settäven varaom

frågalösa dennabakgrund övervägt attdennaVi har att genommot
de skullepolismansbefogenheterbegränsadeföreslå elevernaatt ges -
befogen-därtill knutnamedpolismänhänseendeni vissa somanses

denanföraslösning kansådani andra. Motinte attheter enmen
gäller i dag.polismansbegreppenhetligadetstridaskulle mot som

svår-framståskulle detsynvinkelallmänhetensSärskilt somsett ut
behörig vidtaintepolisman, ärvarför attförståeligt annan,enmenen

Ävenpolisman.tillkommernormalt settåtgärderde urensom
Ombli svår tillämpa.ordningsådansynvinkel kan attpoliselevens en

befogad,för sigi ochtjänsteåtgärd ärexempelvis vidtareleven somen
laglig-såväl åtgärdenskanbefogenheter,utanför elevensgårsommen

den härMotifrågasättas.för åtgärdenelevenshet ansvarsom
begränsadeordning medbedömningengjorthar vibakgrunden att en
eleverlösning. Delämpligframstårintebefogenheter somensom

polismansbefogen-fullahasåledespraktikutbildning börsinfullgör
heter.

så långtpraktikenunderuppgifterelevernassäkerställaFör attatt
anpassas vi förordatutbildningssyftet på dettill sättmöjligt somsom

ireglerarföreskrifterstället utarbetasdet iföreslår vi att somovan,
i olikaskall deltapraktikenunderelevernautsträckningvilken som

föreskrifter kansådanapolismyndigheten. Genomarbetsuppgifter inom
arbetsuppgiftertilldelaselevernautsträckning förebyggai attstorman

med tankelämpligaintesituationerråka in i ärriskerareller att som
erfarenhet.begränsadepå deras

ingripaskyldighetochbefogenheterdag fullahar ipolisman attEn
tjänstefripolismantjänstgöring. En ärsininomsåväl utom somsom

all-denföringripasjälvmantskyldigbland att tryggaär attannat
polisdistrikt där haninom det ärsäkerhetenochordningenmänna

Vi1984:730.polisförordningenstycket 2första8 §anställd kap.5
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har tidigare betonat praktikens karaktär utbildning och vikten attav av
tilldelas uppgiftereleverna anpassade efter utbildningssyftet.ärsom

konsekvens detta viSom de befogenheter och skyldig-atten av anser
heter tillkommer polisman inte skall gälla för eleverna i annatsom en
fall de faktiskt deltar i praktikutbildningen. Elevernas polis-än när

såledesmansbefogenheter skall gälla endast under den begränsade
tidsperiod de fullgör sin praktikutbildning vid polismyndighet.som en

bakgrund bland den nämndaMot regeln skyldighet förannat av om en
polisman ingripa tjänsten, vi vidare polismansbe-att utom attanser

inte skall gälla för tidfogenheterna den tid eleven deltaränannan som
polismyndighetens arbete enligt gällandei arbetsscheman o.d. En

alltså polismanpoliselev endast under de tider hanär äratt anse som
tjänst", det vill deltar i den praktik följer utbildnings-säga som av

och föreskrifter för utbildningen.plan andra
Författningstekniskt löses frågan lämpligen ändrarattgenom man

polisförordningendefinitionen i skall polisman,somav vem anses som
så definitionen också innefattar videlever Polishögskolanatt som
fullgör schemalagd utbildning under föreskriven praktikutbildning.
Med denna lösning behörigheten oberoende hur utbildningen ochär av
dess olika ingående disponerade. Skulle behov uppståärmoment av

utbildningen,förändra exempelvis förändra praktikens omfattningatt
förläggningeller dess i tiden, kan detta ske bestämmelsernautan att

behörigheten behöver påverkas.om
finns punkt i fråga polismansbegreppetDet och dessen om

vi särskilt villverkningar beröra. I 9 § polislagen 1984:387 ochsom
kap. polisförordningen5 5 § 1984:730 finns bestämmelser om

rapporteringsskyldighet. Enligt bestämmelserna skall polisman, nären
fårhan kännedom brott under allmänthör åtal,ett rapporteraom som

brottet till sin förman. vissa situationer kan polismannen lämna såI
kallad rapporteftergift. Rapporteringsskyldigheten betydelseär storav
för förtroendet för polisens verksamhet upprätthålls. Skyldighetenatt

brott givetvis endast brott polismannen fåratt rapportera avser som
kännedom under den tid han anställd polis och innebärärom som som
inte denne i samband med anställningens början skyldigäratt att

brott eventuelltde han sedan tidigare kan ha fåttrapportera som
kännedom om.

När det gäller elever under praktikutbildning kan iär sättassom
fråga de skall ha skyldighet brott polis-att rapporteraom samma som

särskilt befogenheteri allmänhet, deras och skyldighetermän om som
knutna till de i tjänst". därvidpolismän "är De skulleär omväx-att

respektive inte skyldiga brott.lande Våratt rapporteravara vara
grundläggande uppfattning det väsentligt eleverna underär äratt att

i så utsträckning möjligt jämställs övrigapraktiktiden medstor som
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under förutsättningar. Vide får verkapolismän och att samma menar
ha särskildapunkt inte finns skäl regler. Detdet på dennadock attatt

eleven faktiskt deltar i praktik-under den tiddärför barablir som
omfattas polismannens skyldigheterhan skallutbildningen avsom

den enskilde eleven kan det möjligen fram-polislagen. Förenligt 9 §
skyldighet beträffande brottinte ha sådanologisktstå att en somsom

då iunder tid han deltar praktikutbild-får kännedomhan änom annan
han får så han anställs polisman.skyldighetningen, snartsom somen

inte innebära någon egentlig skillnad. Attdet dockrealiteten behöverI
skyldighet brott innebärhar formellpoliseleven inte att rapporteraen

förhindrad det. Enligt vårhan skullesjälvfallet inte göraattatt vara
bli polis kannaturligt det på dendetuppfattning är att attsom avser

kan krävas andrai vissa hänseenden vadhögre kravställas än som av
grundläggande uppgifter i samhälletpolisensEn är attavpersoner.

ordning och säkerhet §polislagen 1984:387.upprätthålla allmän se 1
för sedermera skallsjälvklarhet dentorde dåDet som ansesvara en

han får kännedompolis anmäla brottlämplig att ett som om.som

Disciplinansvar m.m.

offentlig anställninginnehåller lagen 1976:600polismänFör om
föreskrivsdisciplinansvar. 10 kap. l §regler ILOA att enom

disciplinpåföljd han uppsåtligen ellerfår åläggasarbetstagare avom
i anställning ochåsido vad åligger honom hansoaktsamhet sätter som

Disciplinpåföljderna varning och löneavdragringa.felet inte ärär
Frågor disciplinansvar Rikspolisstyrelsen§.10 kap. 2 prövas avom

Vid Rikspolisstyrelsen finnspolisförordningen 1984:730.8 kap. 3 §
personalansvarsnämnd behandlar bland frågorannat omsomen

verksförordningen 1987:100, jfr § Riks-disciplinansvar 19 § 15
instruktion. ärenden gäller disciplinansvar be-polisstyrelsens I som

rikspolischefen, ärendet skallnämndens ordförande, normaltslutar om
disciplinansvarpersonalansvarsnämnden. Beslut över-upptas omav

förhållandettill domstol, vanligen Arbetsdomstolen. Detklagas att en
i disciplinär ordning inte något hinderförseelse prövats utgör mot en

straffrättslig prövning dock hinderstraffrättslig prövning. En utgör
disciplinär prövning kap. § LOA. beskrivna14 3 Demot nuen

disciplinansvar överförts i huvudsak oförändrade tillreglerna harom
1994:260 offentlig anställning träder i kraftden lagen om somnya

14 §§.den juli 1994 se -21l
genomgår utbildning till polis torde diskussioneneleverFör som om

sanktioner med anledning begångna felaktigheter kunnabehovet avav
under praktiktiden.till felaktigheter Detbegränsas ägt ärsom rum

ställningtid eleverna enligt vårt förslag harendast under denna som
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polisman och i den egenskapen kan komma i tjänsten vidta åt-attsom
gärder påverkar andra. Vad gäller felaktigheter faller inomsom som

straffrättsliga områdetdet innebär övergången till den ordningennya
skillnad.ingen Eleverna på allmänt gäller underkastadeär sätt som
enligt 20 kap. brottsbalken för1 § tjänstefel. straffrättsligaDetansvar

här knutet till begreppet myndighetsutövning. Den eleväransvaret
under sin praktik med stöd sin behörighet polisman begårsom av som

felaktigheter vid myndighetsutövning således straffrättsligt ansvarigär
därför.

övergångenEn skillnad till den ordningen medför, är attsom nya
eleverna, i och med de inte längre anställs, inte heller omfattasatt av
reglerna disciplinansvar. Det förhållandet det inomärattom ramen
för polismyndighets verksamhet de fullgör praktikutbildningenen

inte innebära någon skillnad jfrtorde SOU 1992:60 146. Vads. som
alltså bortfaller möjlighet eleven sanktion riktadär att mot etten ge en
felaktigt beteende. sanktion den felandeEn har naturligtvis sinmot
betydelse det fråga felaktigheter begåtts inomnär är om som ramen
för fortgående anställning. I sådana fall kan arbetsgivaren behövaen

tillgång tillha sanktionsmöjlighet för förmå den anställdeatt atten
vidta rättelse. Ur allmän synvinkel torde det emellertid vara mer
väsentligt den drabbats felaktigheten kan hållas skadeslösatt som av
i förhållande till samhället. fråga behandlasDenna nedan.närmare
Enligt vår mening det däremot mindre vikt det i avseddaär av om nu
fall också finns möjlighet den felande. Visar det sigatt moten reagera

eleven begått fel kommer detta naturligtvis påverka bedöm-att ett att
ningen dennes lämplighet för polisyrket. allvarligareI fall kan detav
kanske helt omöjliggöra kommande anställning polis. Ytterli-en som

reaktionsmöjlighet eleven inte godkänns på detär att ut-gare en
bildningsmoment där felaktigheten begåtts. finnsDet detta sätt
fortfarande möjlighet förebygga framtida felaktigheter, ochatten man
uppnår mål med disciplinåtgärd.samma som en

Sammanfattningsvis föreslår vi eleverna får ställning polis-att som
under tid de fullgör föreskriven praktikutbildning samt attman som

bestämmelser detta förs in i polisförordningen. Elevernas straff-om
rättsliga för tjänsteåtgärder under praktiken består medan detansvar
arbetsrättsliga disciplinära bortfaller.ansvaret
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försäkringsfrågorSkadestånds- och3.2.6

praktikperioden poliseleven jämställdUnderFörslag: somanses
arbetsskade-skadeståndsrättens ochinommed arbetstagare

delar utbildningen börområde. Under andraförsäkringens av
för erforderligt skydd.försäkringarstaten svaragenom

Skadestånd

prin-regler det s.k.införande intogs i lagenskadeståndslagensVid om
orsakats iför skadorarbetsgivarensdvs.cipalansvaret, somansvar

till lagstiftningenm.fl. motiven prop.arbetstagare Itjänsten av
sades avsågsbetraktelsesättf. detoch 6334771975:5 att soms.s.

tillämpas i frågabordefråga arbetstagaretillämpas i även omom
utfört arbete för det allmännasvållatsskador somav personersom

den enskilda sektorn,iräkning typstort sett mensomsammaav
offentligrättsligt tvång. Somfrivilligt på grunddetinte gjort utan av

vidareMotsvarande principer bordevärnpliktiga.nämndesexempel
fack-såsom grundskolor,elever vid läroanstalteri frågatillämpas om

högskolor Skolan elleruniversitet,gymnasier,skolor, motsvaran-etc.
elev vållat skadaskadeståndsansvaråläggasskulle där kunna närde en

för sigför skolans räkning i ochsådant arbeteunder utförande somav
arbetskraft, exempelvis städ-anförtros anställdhade kunnatlika väl

isamtidigt utgjort ledreparationsarbeten. Att arbetetochnings- ett ut-
hinder tillämpasades det vidare, intebildningen borde, utgöra mot att

fråga i vissaborde komma iprincipalansvar. liknandeEttett ansvar
utbildningssyfte, undertjänadedå arbetsuppgiften uteslutandefall ett

uppenbara likheterutåt företeddeförutsättning verksamheten settatt
på detta eleveni arbetslivet. Exempelmed vad förekom är attsom

maskineller vid handhavandetunder laborationvållar skada av enen
vållade i andraBeträffande de skador elevernaverkstad.i skolans som

skulleexempel under och skolutflyktertillsammanhang, raster man
Motsvarande tordeeleverna med arbetstagare.inte likställa synsätt

tidbeträffande skador elever orsakar undertillämpaskunna somsom
skolelev under praktiskpraktikutbildning. Omeleven fullgör en
led i sin utbildning utförarbetslivsorientering eller i fallannat ettsom

därvid skador, bör eleven likställasutanför skolan och orsakararbete
m.fl.för jfrhos den han arbetar Bengtssonmed arbetstagare somen ,

arbetsgivaren och inteuppl., 246. alltsåSkadeståndsrätt 3 Det ärs.
förekommer"principal". praktikenbör Iskolan anses somsom

träffar avtal medvarigenom skolornas huvudmänöverenskommelser
för handlandeskolan elevernasarbetsgivarna övertar ansvaretattom
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i detta hänseende.
kan det för praktik vid icke-statligaDet arbetsplatsernämnas att

finns särskild reglering i förordningen 1982:1077 ersättningen om
allmänna medel för skador orsakade studerande vid statligaav av

högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser. I
förordningen lämnas vissa bestämmelser formerna förnärmare om
skaderegleringen och ersättningens storlek.

sida arbetstagarens skadeståndsansvarEn de begräns-ärannan av
ningar enligt kap. skadeståndslagen4 1 § gäller för arbetstagarenssom
personliga skadeståndsansvar. Enligt lagrummet arbetstagareår en
ansvarig för skador han vållar fel eller försummelse isom genom
tjänsten endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till
handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes
intresse och övriga omständigheter. Denna begränsning står i samband
med reglerna arbetsgivarens Görs arbetsgivarna i stor ut-om ansvar.
sträckning ansvariga för sådana skador arbetsplatserna arbets-som

vållar, kan arbetstagarna i huvudsak befrias från skadestånds-tagarna
bördan. skadelidandes intresse ändock tillgodosett.Den Bestämmel-är

tillämplig såväl arbetsgivaren eller tredje kräver arbets-är närsen man
skadeståndpå arbetstagaren återkräver honomnärtagaren som av

skadestånd frånutgivet arbetsgivaren.

Utredningens överväganden

Vad gäller skadeståndsansvaret för praktikelever bör de alltså
jämställas med arbetstagare. eleverna vid polisutbildningenFör
innebär detta de skall jämställda med arbetstagare hos denatt anses
myndighet fullgördär de sin praktik, dvs. de jämställs med polisperso-

Övergångennal i allmänhet vid den myndighet där de tjänstgör. till
den ordningen medför därför inte behov någon särskild regle-nya av
ring i del.denna

frågaEn gäller skadeståndsansvaret under den resterandeannan
utbildningstiden, dvs. under den del utbildningen då elevernaav
befinner sig vid Polishögskolan. Enligt gällande regler har eleverna i
vissa särskilt utpekade situationer särskilda föreskrifter jäm-genom
ställts med arbetstagare. följerMotsatsvis de i hänseende inteatt annat
bör jämställda med arbetstagare de får själva bäraanses som -

för sina handlingar jfr Hellner, Skadeståndsrätt 4 uppl.,ansvaret
118. Det kan ifrågasättas det inte behövs någon reglering förs. om

dessa situationer. för utbildningenInom finns flera olikaramen
innebär särskilda risker för såväl eleven själv förmoment som som

vårandra. Enligt mening bör det därför tillskapas någon form av
skydd för eleverna i avsedda fall. En lösning Rikspolis-är attnu
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täckeransvarsförsäkringtecknarstyrelsen/Polishögskolan somen
skador.uppkommande

Försäkringar

harförsäkringsskydd elevernavilketsammanhangeti ärfrågaEn som
utbildningen.underbör haeller

denföreskrivsarbetsskadeförsäkring att1976:380lagen somI om
arbetsskadaförförsäkradi riketverksamhet här äriförvärvsarbetar

utbildninggenomgårdengällerFörsäkringen ävenenligt lagen. som
arbetsskada.försärskild riskmedförenadutbildningenmån ärdeni

meddelakanregeringen bestämmermyndighetellerRegeringen som
§Enligt 2stycket.andraförsta och§kap. lföreskrifter 1närmare

ocharbetsskadeförsäkring1977:284förordningenstycketandra om
denarbetsskadeförsäkringen ävengällerpersonskadeskyddstatligt som

förberedandeyrkesutbildning ellergenomgårskolpliktfullgjordefter
iårskurshögreellerårskurs 7genomgårellerutbildning,sådan

motsvarandegymnasieskolan elleryrkesskola,särskolansgrundskolan,
iunderförsäkringengällerfall momentnämndautbildning. I nu

tillellermedutför arbete överensstämmerdå elevenutbildningen som
4 §.förvärvsarbete sevidutförsvanligensådantliknarsin art som

principiskolpliktfullgjordefteryrkesutbildningMed begreppet avses
förvärvsarbete.tillsyftarutbildningprivatelleroffentligall som

regelmässigtpraxisipraktikanterochlärlingarOavlönade somanses
arbetstagare.

statligt1977:265enligt lagengällerandravissaFör omgrupper
ekonomisk skada sättutgår förersättningpersonskadeskydd somatt

arbetsskadeförsäkringen.enligtgällervadmedlikvärdigtär som
militärtjänst,undernågondrabbarskadortillämpligLagen är som

kriminalvårdsanstaltvistelseräddningstjänst ochcivilförsvarstjänst,

m.m.

övervägandenUtredningens

lagstift-tillämpamöjlighetarbetsskadeförsäkring attLagen engerom
Arbetsskadeförsäkringen ärutbildningar.riskfylldasärskiltpåningen

tillämplig under stämmerlagstiftninggällande momentenligt som
vidutförsvanligensådantliknartill sinellermed artöverens som

omfattasPolishögskolanvidelevernainnebärDettaförvärvsarbete. att
praktik-de fullgörperioderunder dearbetsskadeförsäkring somav

skydd.motsvarandetider saknasandraUnderutbildning.
olikainnehållerpolisutbildningenfrågaiknappastkan sättas attDet

skadorförriskerna ärsådana stora.till sin är attnaturmoment som
fordonsutbildningvapenutbildning, samtexempel kan nämnasSom
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vissa inslag i den fysiska träningen. Vi därför det finnsattanser
anledning det inte borde tillskapasöverväga försäkrings-att ettom
skydd för eleverna omfattar deäven utbildningenmomentsom av som
inte täcks arbetsskadeförsäkringen. Detta kan ske antingenav genom

ändring i lagstiftningen arbetsskadeförsäkring, elleren om attgenom
utbildningsanordnaren Rikspolisstyrelsen/Polishögskolan tecknar en
försäkring omfattar de avsedda i utbildningen.momentensom

Sammanfattningsvis föreslår vi försäkringaratt staten genom ger
eleverna skydd skydd bortfaller beträffandeett motsvararsom som
skadestånd och arbetsskadeförsäkring. Detta skydd behöver inte om-
fatta de tider då eleverna fullgör praktikutbildning, eftersom de då
jämställs med arbetstagare.
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Bilaga

Kommittédirektiv

1994:19Dir.
polisorganisationencentraladenUtredning m.m.om

1994:19Dir.

1994.10regeringssammanträdedenvidBeslut mars

uppdragetSammanfattning av

tillförslagför lämnatillkallaskommittéparlamentariskt attEn sammansatt
organiserad.skallpolisorganisationenhur den centrala vara

förändringsarbeteutvärdering detocksåKommittén skall somgöra aven
nivá.regional lokalpolisen ochpågår inom

grundutbildningförordningföreslåocksåfallerInom uppdraget att nyen
poliser.av

Bakgrund

utvecklingTidigare

polisväsendetrefomieringgenomfördes stegvisUnder 1980-talet aven
års1981polisutredning och1975 årsfrångrundval förslagav

poliseneffektiviserai reformarbetethuvudtemapolisberedning. Ett attvar
självbestämmandet.lokaladetaljstyrningen öka detminska ochattgenom

förnyelsepropositionenår 1991pâ grundvalriksdagsbeslutGenom omav
ipoliseninomutveckling styrformemafortsattpolisen skeddeinom aven

inriktningökaddecentralisering motfortsattriktning samtmot en
rskr.l990/91:JuU1,1989/902155, bet.polisarbete prop.förebyggande

1990/91:1.
meddelpolisensförinfördes budgetsystemjuli 1992Den l ett nytt

resultatstyming prop.ochmâl-ökat inslagochramanslag ett av
det1991/92:230. Inomrskr.l99ll92zJuU23,bet.1991/92100 bil. nya
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uppgifter,tilldelats viktiga främstbudgetsystemethar länsstyrelserna genom
polisens fördelas 24för verksamhethuvuddelen medlen överatt av

fördela tilldelade medlenVarje har sedan delänsramar. länsstyrelse att
mellan de polismyndigheterna.egna

dengenomfördes reform i frågaVid halvårsskiftet är 1992 även omen
inom polisen innebar den s.k.regionala ledningsorganisationen bl.a. attsom

1991/92152, bet.ilänspolismästarmodellen infördes alla län prop.
l99l/92zluU9, 1991/922124.rskr,

1993 då,majdecentralisering den lYtterligare ökad togsett steg mot
1993:993,polisförordningen 19841730, omtrycktändring igenom en

övergick frånpolisdistriktindelning ibesluta länensansvaret att om
Samtidigt länsstyrelsernabefogenhetregeringen till lärtsstyrelserna. attgavs

befälorganisationen funktionen vakthavandemeddela bestämmelserom av
inom polis.arbetsfördelning och samverkan länensfrågoroch rörsomotn

vilar sålunda övergripandeEfter årens reformer detde ansvaretsenaste
ekonomi inom polis länsstyrelserna.såväl länensför verksamhet som

bedrivsinom respektive ochpolisverksamheten länDessahar tillseatt att
riktlinjer fastochmål och statsmakternalagtutvecklas i enlighet med de som

inom ekonomiskaden bestämts.somram

Den centrala polisurganisationen

genomföraregeringen RikspolisstyrelsenI juni 1992 uppdrog att en
enligtRikspolisstyrelsen skulleorganisationensdenöversyn av egna

centraladirektiven förändringar denbl.a. belysa behovet avav
ochförändraderollpolisorganisationen. bakgrund denDet skulle skemot av

polisotnrádet ochdet länsstyrelser fåttökade landets somansvar som
tilläggsdirektivblivit Genomföljden införandet budgetsystem.nyttettav av

också utreda huri december Rikspolisstyrelsen1992 uppdrogs att
omorganiserasRikskriminalpolisen polisen kunnaregionala skulleoch den

brottslighet ochi syfte ekonomiskeffektivisera bekämpningenatt annanav
kvalificerad brottslighet.

iRikspolisstyrelsen 1993 sina övervägandenredovisade i enmars
avsnitti olikabehandlasRPS 1993:3. Iöversynsrappon rapportenrapport

ochorganisation, register-Rikspolisstyrelsens uppgifter och
vidverksamhetendataverksamheten vid Rikspolisstyrelsen,

regionalaFörvaltningskontoret denKronoberg samt
uppgifter ochRikskriminalpolisenskriminalpolisverksamheten och

organisation.
sigi framtidenEnligt Rikspolisstyrelsen ägnaböröversynsrapporten tre

administration ochutveckling,huvudomrâden, tillsynnämligen och
förredogörsförvaltning operativa polisuppgifter. I närmarerapportensamt

arbetsmässigt.hur organisatoriskt ochdetta skall kunna ske
föreslårkritninalpolisverksamhetenNär centraladet särskilt gäller den
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Rikspolisstyrelsen Rikskriminalpolisens roll och uppgifter i allt väsentligtatt
förblir oförändrade. Rikspolisstyrelsen redovisar i det sammanhangetockså

olikaför- och nackdelar med modeller det gäller den regionalanär
organisationen resursfördelningen för ekonomiskoch bekämpandet av
brottslighet.

I maj 1993 regeringen särskild RPS-utredningenuppdrog utredareen
vissa kompletteringar till den organisationsöversyngöraatt som

Rikspolisstyrelsen genomfört. Kompletteringarna skulle den centralaavse
polisorganisationen, i statsmaktsperspektiv, i EG-perspektiv.dels delsett ett

RPS-utredningen i oktober 1993 betänkandet Den centralaavlämnade
polisorganisationen SOU 1993:92. I betänkandetföreslås den centralaatt
polisorganisationen liksom hittills skall bestå endaav en
förvaltningsmyndighet i sig innehåller såväl Rikskriminalpolisensom som

RikskriminalpolisenSäkerhetspolisen. och Säkerhetspolisenskall heltvara
självständiga i polisoperativa frågor. Förvaltningsdelen centraladenav
myndigheten sig påskall koncentrera verksfunktionema ekonomi- och--
personaladministration, uppföljning utvärdering,tillsyn, och teknisk
utveckling på helt hittills. För markerasätt änett annat attm.m. --
betydelsen dessa uppgifter, och för stryka under de utgöratt attav en
mycket väsentlig polisorganisationen,del den centrala bör myndighetenav
enligt RPS-utredningen benämnas Polisverket. visar också enligtDet
utredningen myndighetensuppgift inte polisen i riket. Somäratt styraatt en
följd för Polisverket tjänstetitelndetta bör chefen ha generaldirektör.av
Polisverket enligt utredningsförslagetbör ha lekmannastyrelse meden
generaldirektören ordförande. Därigenom får Rikskriminalpolisen ochsom
Säkerhetspolisen erforderligadet lekmannainflytandet. Den nya
organisationen föreslås träda i kraft juliden l 1994.

Rikspolisstyrelsens ochRPS-utredningensbetänkandeharöversynssrapport
dels behandlats vid hearing inom Justitiedepartementet, delsen
remissbehandlats.

Rationaliseringsarbete läneninom m.m.

Polisens verksamhet pá lokal nivå föremål utredningsarbeteför visstär
den parlamentariskt Trygghetsutredningen 1993:5,Jusammansattagenom

dir. 1993:37. Utredningen ihar uppdrag rollfördelningen mellanöveratt se
polisen, kommunerna enskildaoch det skapa trygghetnär gäller motatt
brott, särskilt vardagsbrottslighet,och ordningsstömingar. Utredningen skall
enligt direktiven bl.a. olika för rollkommunernapröva vägar störreatt ge en

detnär gäller inom för det polisiära verksamhetsområdetskapaatt ramen
trygghet för brott. Utredningens arbete skallutsättas avslutatmot att vara
före utgången 1995. Ett delbetänkande skall enligt direktivenav mars
redovisas före utgången juni 1994.av

En omständighet betydelse för polisväsendetsorganisation ochstorav
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verksamhet de besparingarär och rationaliseringar under kommandeårsom
skall ske inom polisverksamheten.

Sålunda har riksdagen med anledning regeringens propositionav om
åtgärderför stabiliseraden svenskaekonomin beslutat sammanlagt500att att
miljoner kronor skall inom Justitiedepartementetsarbetsområde.sparas
Besparingarna kommer genomföras huvudsakligenatt genom
rationaliseringar inom polisens område under treårsperiod prop.en
1992/9350, bet. 1992/93:FiU1, bet. l992/93:JuU2y, rskr. 1992/93: 134.
Totalt uppgår besparingarnaför polisväsendettill 575 miljoner kronor.

l 1993 års budgetproposition prop. 1992/932100bil. 3 69 anförs atts.
Rikspolisstyrelsen bör i rationaliseringsarbetet och tillmotor attvara se
statsmaktemas intentioner fullföljs inom polisorganisationen. Därvid bör
beaktas de uttalanden justitieutskottet gjorde vid behandlingensom av
propositionen åtgärder för stabiliseraden svenskaekonomin se bet.attom
1992/93:JuU2y innebäroch besparingarna polisens område iattsom
huvudsakbör administrativa funktioner.avse

Regeringen har i planeringsdirektiven för polisväsendet för budgetåret
1993/94uppdragit länsstyrelserna utarbeta plan för rationaliseringaratt en
inom länenspolis tidenunder budgetåret1995/96 inom för dent.o.m. ramen
fördelning besparingarna Rikspolisstyrelsenbeslutar Regeringenav som om.
har vidare uppdragit Rikspolisstyrelsen följa rationaliseringsarbetetnäraatt
och bl.a. granska rationaliseringsplaner.länsstyrelsernas Rikspolisstyrelsen
skall två gånger året vid behov tillsamt avrapporteraom annars
Justitiedepartementethur rationaliseringsarbetet inom polisen fortskrider.
Sammaorganisation för rationaliseringsarbetetskall, enligt vad regeringen
har anfört i 1994 års budgetproposition. tillämpas under budgetåret
1994/95.

I sin anslagsframställning för budgetåret 1994/95 konstaterar
Rikspolisstyrelsen det i samtliga län pågårstrukturöversyner olika slagatt av
och flertalet länsstyrelser fatta beslut polisorganisationenatt attavser om
under hösten 1993. RikspolisstyrelsensAv sammanställning framgår att
somliga länsstyrelser minskabeslutat antalet polisdistrikt eller göraatt att
länet till polisdistrikt.enda åter iAndra har princip tagit ställning förett att
behålla nuvarande organisation.

Regeringen har den 27 januari 1994 till Rikspolisstyrelsenöverlämnat en
skrivelse från Riksåklagaren angåendekonsekvensernaför åklagarväsendet

polisens rationaliseringsarbete. Skrivelsen skall ibeaktas det fortsattaav
rationaliseringsarbetet.

Regeringen ihar december 1993 beslutat två utredningar inomom ramen
för kommittéväsendet rörande myndighetssamverkanvid igränskontroll ett
EU-perspektiv respektive former för narkotikabekämpning i ettnya m.m.
EU-perspektiv. Utredningsdirektiven bygger bl.a. på denatt
brottsbekämpande verksamheten effektiviserasskall ökadgenom en
samverkanmellan berörda myndigheter, såsompolisen och tullen.



SOU 1994: 103 Bilaga 51

poliserGrundutbildning av

1985:751förordningenipoliser regleras omGrundutbildningen av
två kurseringårutbildningenpolisväsendet.Iinomforskningochutbildning
2 femgrundkursochtio månadergrundkurs 1Polishögskolan, omvid om

då de18 månaderpraktikperiodfinnsMellan kursernamånader. omen
befogenhetpolismanspolismyndighet medvidpoliserna tjänstgörblivande

infördesutbildningsordningenrefererade somDentjänsteställning.och nu
varitväsentligtdärefter i alltoch harpolisreform1980-taletsiledett

oförändrad.
Frångrundutbildning.godkändeftererhållspolismananställningFast som

beträffandestudiemedelsfmansiering1993/94 tillämpasbudgetåretmedoch
polisväsendet ärinomvisserligen anställdadâEleverna är mengrundkurs

studiemedelssystemet.studier inomsinafinansierartjänstlediga och
budgetåretpolisenförbudgetsysteminförandetmedI och ett nyttav

intagningendet gällerefterfrågestyrning från länennär1992/93 infördes en
81-83 och100bil.31991/92:grundutbildningen sepolisiäratill den s.prop.

länsstyrelsernasintagningen bygger81 f..1992/93:lO0 bil.3 s.prop.
konsekvensSystemetärpoliser.nyutbildadebehovetanmälningar enavom

tillockså lönenpolisverksamheten,församtliga kostnaderprincipiattav
liggerdetta1finansieras länsramarna.överi budgetsystemetpoliser, det nya

mångahurbestämmerpolismyndigheternaochlänsstyrelsernadet är somatt
verksamhetochpolisiärbakgrund behovetfinnaspoliser skall mot avavsom

tillgängliga resurser.av

utredningBehov av en

rationaliseringsarbetetpolisorganisationenochcentraladenFrågorna omom
ijustitieutskottriksdagenstagitspolisorganisation harinom länens upp av

Riksdagensfrånpolisenrörandebehandlingensambandmed rapportav en
förslagdeföreslår1993/94:JuU8 utskottetbetänkandet attrevisorer. 1 som

parlamentariskRikspolisstyrelsen behandlasbeträffandelagts fram enav
detutvärderingenligt utskottet även göraUtredningen börutredning. aven

nivå.lokalregional ochskerinom polisenförändringsarbete nusom
justitieutskottetsmedi enlighetbeslutati 1993Riksdagen har december

1993/94:68.förslag rskr.
polisorganisation harlänensrationaliseringsarbetet inommedI samband

regelverketiändringarvissaframkommit behov göravidare attav
frånskrivelseiredovisats bl.a.polisen. Detta harbeträffande en

iLänsstyrelsenfråni1993 ochRikspolisstyrelsen i december rapporten
polisen iorganisation förochverksamhetförslag tillStockholms län med

Ändringarna 1984:387polislageniföreskrifternagäller bl.a. omlänet.
kommitténbehandlasfrågaDenna börpolisnämnder.ochpolisstyrelser av

förändringsarbetet.utvärderingenberördai sambandmed den avnyss
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kommittén anpassningenockså bör anförtrosEn fråga är avsom
till det budgetsystemetmed bl.a.grundutbildningssystemetinom polisen nyali svårt förenavisar det kanlänsramar. Erfarenheterna attatt vara

intagningsnivå vidjämnefterfrågestyrningen med behovet av en
frågakontinuitet imed behovetPolishögskolan och omav
litetOm länsstyrelsernaanmälerendast behovutbildningsorganisationen. ett

bli frånutbildningsplatser lägre vadnyrekryteringar, änkan antalet somav
Om det á andra sidan in fler elever än vadönskvärt.andra synpunkter är tas

i läge efterkan komma där det,det anmäldabehovet, ettmotsvarar mansom
nyutbildade polismän i länenavslutande, placeras flera änutbildningens ut

Frågan liggersig ha råd med.polismyndighetervad länsstyrelseroch anser
övriga uppgifter ändåkommitténsvisserligen något vid sidan är avmenom

polisutbildningens betydelsefråntillsådanbeskaffenhet, med hänsyn stora
parlamentariskbedrivas iutredningsarbetet börallmänna synpunkter, att

form.

Utredningsuppdraget

utgångspunkterAllmänna

områdeunder år.på polisensreforrnarbeteharEtt betydande ägt senarerum
nivåntill regionalaoch lokalaförts denför verksamhetenhar överAnsvaret

förvaltningsmyndighetcentral harRikspolisstyrelsensrollinom polisen. som
uppgifter och befogenheterdelvis förändras i takt meddärmedkommit attatt

varit riksdagensutvecklingen hardecentraliserats.En utgångspunkt förhar
polisenförnyelse prop.år grundval propositionenbeslut 1991 om avav

äger1990/9121. Dettabeslut1989/90:155, bet. l990/91:JuU1,rskr.
arbete.utgångspunktför utredningensgiltighet bör i principoch vara en

arbetsuppgiftermåsteochpolisorganisationensuppbyggnadDen centrala
nivå.bedrivs regional och lokalpolisverksamhetspeglas denmot som

därförnivå och inom länen börVerksamhet organisation på centraloch
måste till de kravi Bl.a. hänsynsåvitt möjligt bedömas sammanhang. tasett

resultatorienteradeföljer mål- ochdet styrsystemet.som av nya,
decentraliseringenochkommitténs börEn utgångspunktför arbete attvara

polisen skall ligga fast ochregionala förankringen inomden lokala och
frånkommittén utgåpolisverksamheten börfördjupas. När det gäller en

närpolisverksamhetpolisverksamhetfortsatt inriktning förebyggande ochmot
utvecklingkvarterspolisverksamhetdvs. utvecklad samt avenen

effektiviteten det gällerkriminalpolisverksamheten för öka när attatt
brottslighet, inteorganiseradeller ochbekämpa internationell annars grov
våldsbrottslighet.ekonomisk brottslighet ochnarkotikabrottslighet,minst

polissamarbetet,särskiltinternationellaOckså utveckla detbehovet attav
i förutsättningarna för utredningsarbetet.inom för EU, ingårramen

inom polisen drivs vidare vidDet förändringsarbetetviktär stor attav



Bilaga 531031994;sou

7

ochrationaliseramedarbetetpågående attDetkommittéarbetet.sidan av EU-tillverksamhetenförverksamheten, att anpassaeffektivisera
ochriktlinjerstatsmakternastillgodoseförochellerförhållanden att

intentionerdemedenligheti somfortsättaskallpolisenförprioriteringar
beslutat.hartidigareriksdagochregering

ochkommittéersamtligatilldirektivregeringensgällabörkommitténFör
angående1984:5,dir.inriktningutredningsförslagensutredaresärskilda om redovisa1988:43dir. attsamtutredningsverksamhet omiEG-aspekter

1992:50.dir.konsekvenserregionalpolitiska

polisorganisatiønencentralaDen

denbakgrunduppgifter mot avvilkatillförslag somlämnaKommittén bör
centraladenankommaskallframtideniutvecklingenbeskrivnanyss organiseras.skallidennahur stortpolisorganisationen samt

operativacentraladeverksfunktionernasåväl sommål börEtt attvara Bådei dag.effektivitet änmedbedrivas störreskall kunnafunktionerna
underverksamhetbedriverSäkerhetspolisenRikskriminalpolisen och en

hurövervägasärskiltKommittén börförutsättningar.polisiäraspeciella
Naturligtvisutvecklas.kunnaskallenheterdessaöveri och tillsyneninsynen

tilladministrationenminskningbeslutriksdagens avocksåskall enom
utredningsarbetet.präglaverksamhetoperativförmån för

överlämnasbörövervägandenkommitténsförunderlagSom ett
betänkande,RPS-utredningensochöversynsrapportRikspolisstyrelsens

ochremissyttranden annathearingen samtnämndafrån denprotokollet
genomförakunnaocksåsjälvgivetvisKommittén bördessa.rörandematerial

lämplig.bedömsfaktainsamlingdenochutredningarde som
utredningsuppdragetingå iintebörorganisationinreRikskriminalpolisens

nödvändiggörEU etttillnännandeSverigestillbl.a.med hänsyn att
anstå.kaninteutvecklingsarbeteomedelbart som

därmedochdataverksamhetenochregister-vidarefalleruppdragetUtanför
vidtelekommunikationsfrágorochradio-sammanhängande

Rikspolisstyrelsen.
utanförfallerorganisationochställningverksamhet.Säkerhetspolisens

uppdraget.

polisorganisationLänens

skerförändringsarbetedetutvärdering somKommittén bör göra aven
slutsatservilkainriktasbör somUtvärderingennivå.lokalregional och

långutvecklingenledning förtillrationaliseringsverksamhetenkandrasav givnaDenpolisen.organisation inomochverksamhetgällersikt detnär
förformernafördjupaochutvecklaytterligareskallmålsättningen attvara

strukturdecentraliseradförpolisen inomstyrningledning och enramenav
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och regional och lokal förankring.en
Utredningen bör även belysa de konsekvenserförändringsarbetethaft

polisens samverkan med rättsväsendet i övrigt och då främst
åklagarväsendet.

Kommittén bör överväga de organisatoriskaoch verksamhetsmässigaom
reformerna inom polisen bör föranleda förändringaratt i frågagörs ompolisväsendetschefsstruktur. Här kan det finnas skäl övervägasådantatt somexempelvis Chefsrekrytering, karriärvägar och tillsättning polischefer. Enav
utgångspunkt skall självfallet polisverksamhetenatt skallvara ledas avkvalificerade chefer med hög kompetens, såväl i fråga omverksamhetsledningoch verksamhetsutveckling detnär gäller polisiärasom
och juridiska frågor.

I uppdraget ligger överväga vilka författningsändringar,att i första hand
lagändringar, lämpligen bör göras bakgrundsom förändringsarbetet.mot av
Hit hör bl.a. reglerna polisstyrelsemasoch polisnämndemasom ställning och
sammansättning hur ledamöter isamt dessa Somom utses. nämntsorgan

kommer länsstyrelser välja olikaovan modelleratt för länsorganisationen.
länsstyrelserVissa minskar antalet polisdistrikt medan andra behåller

Översynennuvarandeorganisation. regelverket bör görasmedbeaktandeav
de förändrade behov olikaav modeller skapar, bl.a. sådanabehov somuppkommer då polisen i vissa län organiserasi endapolismyndighet. Enen

ledstjäma vid översynen bör nämnts den lokala och regionalasom attvara
förankringen polisen måste säkerställas liksomav regelverket detatt när
gäller organisatoriska och administrativa frågor bör så enkeltvara sommöjligt.

Grundutbildning poliserav

Kommittén bör lägga fram förslag till ordningett för grundutbildningen avpoliser i polismanskarriären ligger i linje med det budgetsystemetsom nya
med bl.a. länsramar för finansiering i princip all polisverksamhet inomav
länen.

En utgångspunkt bör Rikspolisstyrelsen skallatt bestämmavara antalet
grundutbildningenelever vid och avdela medel för finansiering avPolishögskolanskostnader. Rikspolisstyrelsenskall fastställa intagningsnivån

bakgrundmot rörande länensav ochen egen de lokalaprognos
myndigheternasförutseddabehov poliser och hänsynmed till intressetav nya

hålla såvitt möjligt jämnatt intagningsnivåav mellan åren.en Anställning
polis skall till skillnad från i dagsom kunna sökas och erhållas först i

sambandmed hela grundutbildningenatt avslutas.
Kommittén bör överväga hur utbildningen vid, Polishögskolan i större

utsträckning kan samordnas med utbudet inom högskoleväsendet övrigt.i
Kommittén bör därvid möjligheternapröva att förlägga vissateoretiskadelar
i grundutbildningen till flera i i landet.orter ute
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gällerdetövrigti närförändringarföreslå deockså kunnaKommittén bör
polismän,medpolisväsendetförsörjaföroch attgrundutbildningen systemet

eller depoliseninomförändringsarbetetbakgrundbehövaskan mot avsom
polisen.bli ställdaförutseskanframtidenförkrav som

underbörja tillämpasskall kunnadet systemetMålet bör att nyavara
1994/95.budgetåret

Övrig

meddelbetänkanderedovisajuni 1994utgången ettbör föreKommittén av
övrigt fårOckså ipoliser.grundutbildningförordningtillförslag aven ny
skallUtredningsarbetetdelbetänkanden.iarbete varasittredovisakommittén

1995.decemberutgångenföreavslutat av

Justitiedepartementet
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