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1. Beskrivning
Denna instruktion gäller för Enheten för polisutbildning härefter även benämnd
Polisutbildningen. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av
verksamheten.

2. Bakgrund
Instruktionen fastställer organisationsform och organisatorisk tillhörighet för
Polisutbildningen som en arbetsenhet inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Vidare
anger instruktionen uppdrag samt former för beslutsfattande samt verksamhetens
utvärdering.
Umeå universitet har sedan år 2000 bedrivit grundutbildning för poliser på uppdrag av
Polismyndigheten. År 2015 inrättades ett huvudområde för högskole- och
kandidatexamen benämnt polisiärt arbete vid universitetet. Utbildningen sker på
grundval av en mellan Polismyndigheten och Umeå universitet upprättad
överenskommelse. Polisutbildningen bedriver också vidareutbildning för polispersonal
och andra yrkesgrupper, samt externt finansierad forskning.

3. Instruktion
3.1. Namn
Arbetsenhetens svenska benämning är
Enheten för polisutbildning
Arbetsenhetens engelska benämning är
Police Education Unit

3.2. Organisationsform samt omprövning av
organisationsform
Polisutbildningen organiseras som arbetsenhet.
Samhällsvetenskapliga fakulteten ska senast 2028-12-31 ompröva om verksamheten
fortsatt bör bedrivas i samma form eller om arbetsenheten bör ombildas eller avvecklas.
Samhällsvetenskapliga fakulteten ska senast 2028-06-30, efter samråd med rektor,
informera föreståndaren om närmare kriterier och anvisningar för omprövningen.

3.3. Organisatorisk tillhörighet
Polisutbildningen ingår i Samhällsvetenskapliga fakulteten.

3.4. Organsationsenhetskod
Polisutbildningen har organsationsenhetskod 2050.
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3.5. Föreståndare och forskningsledare
3.5.1.

Föreståndare

Den dagliga verksamheten vid Polisutbildningen leds av en föreståndare som har det övergripande
ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten samt ekonomi- och
personalansvar. Föreståndarskapet är tidsbegränsat där utsedd person förordnas för en definierad
verksamhetsperiod och har sin anställning vid en institution, enhet, eller motsvarande.
Föreståndaren och dennes uppdragstillägg samt mandatperioden fastställs genom beslut av dekan.
Mandatperioden för föreståndaren ska likställas med en mandatperiod för ett prefektförordnande
och ska i normalfallet avse en period om fyra år. Vid ett omförordnande för en andra fyraårsperiod
ska en utvärdering ske där båda parter har rätt att avsluta uppdraget.
Föreståndaren rapporterar till dekan. Föreståndaren ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande regler och riktlinjer vid Umeå universitet samt polisutbildningens
verksamhetsplan, mål och uppdrag. Föreståndaren disponerar medel inom ramen för beslutad
budget. Föreståndaren fattar de beslut som följer av rektors besluts- och delegationsordning och
fakultetens vidaredelegationer. Föreståndaren fattar beslut vid regelbundna och protokollförda
beslutsmöten enligt samma ordning som anges i Arbetsordning för Umeå universitet avseende
prefekten som beslutsfattare.
Föreståndaren beslutar efter samråd med studenter och anställda vilka beredande och/eller
rådgivande organ som ska finnas vid arbetsenheten.
Villkor för föreståndaren ska sättas med utgångspunkt i dokumentet Villkor för uppdraget som
prefekt vid Umeå universitet.

3.5.2 Forskningsledare
Föreståndare utser forskningsledare. Forskningsledarens uppgift är att leda forskning
och utvecklingsarbete i polisiärt arbete.

3.6. Finansiering
Polisutbildningens verksamhet finansieras av uppdragsgivare, fakultetsmedel och externa
forskningsbidrag.

3.7. Facklig samverkan
Facklig samverkan för Polisutbildningen sker vid lokal samverkansgrupp.

3.8. Administrativt stöd
Administrativt stöd för enheten hanteras genom teknisk- administrativ personal anställd vid
enheten eller anställd vid annan institution eller enhet genom överenskommelser.

3.9. Uppdrag
Polisutbildningen har nedanstående uppdrag.



Utbildning på grundnivå: Huvuduppdraget är att grundutbilda poliser inom
huvudområdet polisiärt arbete.
Vidareutbildning: Poliser och andra yrkesgrupper vidareutbildas vid enheten.
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Forskning: Vid Polisutbildningen bedrivs externt finansierad forskning för att skapa
kunskap inom området polisiärt arbete under ledning av forskningsledaren.
Utbildning på avancerad nivå och forskarnivå: Polisutbildningen ska arbeta med att
utveckla huvudområden även för utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

3.10. Uppföljning
Verksamheten följs upp löpande med utgångspunkt från Samhällsvetenskapliga fakultetens rutiner
för planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Se också avsnitt 3.2.

