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2017/18:1493 Avsaknad av kvalitetsgranskning av polisutbildningen
Liberalerna har under många år lyft upp frågor kring polisutbildningen. Vi är
bekymrade över regeringens utbyggnadstakt, som också har ifrågasatts och
kritiserats av de tre befintliga lärosätena. Jag delar deras uppfattning att
kvaliteten äventyras med den politik regeringen för. Dessutom har vi kritiserat
alla förslag som sänkt kraven för att antas och bli polis. Tvärtom måste kraven
vara skarpa för att rekrytera de bäst lämpade för detta viktiga uppdrag.
En annan fråga som Liberalerna vill betona är kvaliteten på polisutbildningen.
Det räcker inte att endast redovisa antal platser, antal vakanser/avhopp samt
genomströmningsstatistik. Vi vill att regeringen genom Polismyndigheten, men
ännu bättre någon extern aktör, granskar kvaliteten på utbildningen mer
genomgående. De teoretiska momenten och de praktiska momenten måste
granskas. Vi måste kunna ta del av vad polisstudenterna tycker om sin
utbildning men också fånga vad de faktiskt lär sig. Vi behöver också
återupprätta de praktikveckor, så kallade fältveckor, som nu är nere på tre
dagar, att jämföra med både tre och fyra veckor om man går tillbaka några år.
Det är grundläggande för oss att alla studenter ska få del av denna erfarenhet.
Uppdraget att granska kan läggas på Statskontoret eller
Universitetskanslersämbetet, som i dag utövar tillsyn över landets högskole-och
universitetsutbildningar. Eftersom polisutbildningen bedrivs vid tre akademiska
lärosäten skulle detta vara ett naturligt steg. När det gäller de praktiska
momenten skulle man kunna be en extern aktör granska Polismyndighetens del
i utbildningen.
Mot bakgrund av att det saknas en generell och systematisk
kvalitetsutvärderingsmodell för polisutbildningen vill jag fråga justitie- och
inrikesminister Morgan Johansson:

När avser ministern och regeringen att ta initiativ till ett sådant arbete?
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………………………………………
Roger Haddad (L)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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