
2023-01-13 
 1 (2) 

   
    

    

Polismyndigheten  

Sektionen för grundutbildningen 

  

Grundutbildninge 

 

Sektionen för Grundutbildning  

ss(skriva HR ko 

   

  

 

 

 

 

Postadress 

Polismyndigheten 
HR-avdelningen 
Box 12256 
102 26 Stockholm 

Besöksadress 

Polhemsgatan 30 
Stockholm 

Telefon 

114 14 

Webbplats 

polisen.se 

E-post 

polisutbildningen@polisen.se  

 

 

Information om tilläggsbeslut till utbildningsplanen  

 

 

Bakgrund 

Polismyndigheten har tagit ett beslut om tillägg till utbildningsplanen.        

Tilläggsbeslutet reglerar studieuppehåll, studieavbrott och underkänd på 

grundutbildningen till polisman. 

 

Vilka omfattas av tilläggsbeslutet 

Beslutet berör samtliga studenter oavsett termin som tar ett studieuppehåll, 

studieavbrott eller blir underkänd i en kurs eller delkurs från 16 januari 2023. 

Beslutet omfattar inte tidigare studieavbrott eller de studenter som före 16 ja-

nuari 2023 inte har uppnått godkänt resultat efter sex (6) examinationstillfällen 

i en kurs eller delkurs. 

 

Studieuppehåll  

Lärosätena besluta om studieuppehåll för maximalt en termin eller högst sex 

månader. Därefter skall ansökan om studieuppehåll underställas till Polis- 

myndigheten för beslut. Polismyndigheten är restriktiv med att bevilja ytterli-

gare studieuppehåll och det ska föreligga särskilda skäl. Oavsett skälen för ett     

studieuppehåll görs en prövning i varje enskilt fall. Vid återkomst efter från-

varo görs en bedömning om studenten kan tillgodogöra sig utbildningen,   

tidigare prestationer och studieresultat beaktas.  

 

Från och med höstterminen 2023 övertar Polismyndigheten hanteringen av 

samtliga studieuppehåll.  

 

Studieavbrott 

Den student som: 

- anmäler till lärosätet att denne vill avbryta sina studier registreras som ett 

studieavbrott, 

- ej deltar i utbildningen utan att ett studieuppehåll beviljas, ej avhörts eller 

inkommit med efterfrågade underlag, anses efter sex veckor ha avbrutit sina 

studier och registreras som ett studieavbrott.    

 

Vid registrerat studieavbrott inträder en spärrtid på tre år som innebär att man 

under spärrtiden inte är behörig att på nytt antas till grundutbildningen till    

polisman. 
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Underkänd alternativt avskild från utbildning 

Polismyndigheten har beslutat att studenter vid polisutbildningen erbjuds 

maximalt sex (6) examinationstillfällen i en kurs eller delkurs, vilket avser 

både teoretiska och praktiska ämnen/moment. Den student som inte uppnått 

kraven för ett godkänt betyg i en kurs eller delkurs efter sex erbjudna 

provtillfällen är underkänd. Det får till följd att studenten inte kan fortsätta 

studera på grundutbildningen till polisman. 

 

Enligt Förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman har Polis- 

myndigheten rätt att avskilja en student från polisprogrammet. Detta kan ske 

om en student gör dig skyldig till ett brott, missbrukar alkohol, narkotika eller 

andra illegala substanser, inte kan inneha säkerhetsskyddad befattning eller på 

annat sätt anses olämplig.  

 

Blir en student avskild eller underkänd på grundutbildningen till polisman kan 

man inte antas till polisutbildningen igen.  

  

Polismyndigheten passar på att önska Er fortsatt lycka till med   

studierna och Ni ska veta att ni är både efterlängtade och behövda 

ute i polisverksamheten.  
 

Hälsningar, 

HR-kompetens  

Sektionen för Grundutbildning 


