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Intresseanmälan att få starta polisutbildning
vid Högskolan i Halmstad
Den 2 maj 2018 bjöds samtliga lärosäten i Västsverige in till Rikspolischefen Anders Thornberg och
Polismyndigheten. Vid sammanträden gavs en uppdatering om en eventuell femte polisutbildning
och ett erbjudande att inkomma med en intresseanmälan om att eventuellt få starta polisutbildning
till den 15 maj 2018.
Högskolan i Halmstad har under 2017 aviserat intresse om att erbjuda polisutbildning. Den 18 maj
2017 skickades en fördjupad beskrivning av förutsättningarna, Prospekt för polisutbildning vid
Högskolan i Halmstad, för att starta en utbildning redan hösten 2018, undertecknad av Högskolan
i Halmstad, Länsstyrelsen i Hallands län, Region Halland, Halmstads kommun och Halmstads
garnison.
Högskolan i Halmstad ställer sig fortsatt mycket positiv till att få bedriva en polisutbildning. Högskolan har mycket goda förutsättningar för att ge denna utbildning på distans med hög kvalitet och stor
attraktivitet. Det finns god lärarkompetens på plats inom akademiska ämnen relevanta för utbildningen. Det finns specialkompetens inom viktiga områden t ex digitalisering, IT-forensik och informationssäkerhet samt risk- och kriskommunikation. Högskolan är ett attraktivt lärosäte som attraherar
studenter från hela Västsverige, men också stora delar av Skåne. Totalt är cirka 75 % av Högskolans
studenter från andra län än Hallands län.
Högskolan har ett gott samarbete med Polismyndigheten lokalt. Det bedrivs redan nu polisutbildning
i Halmstad inom ramen för myndighetens vidareutbildning. Genom samarbete med Fortifikationsverket och Halmstads garnison har Högskolan den infrastruktur som behövs för att kunna genomföra
de praktiska inslagen i utbildningen Halmstad, vilket ger låga investeringskostnader och kort startsträcka för utbildningen. Halmstad är dessutom en stor utbildningsort i Sverige för Försvarsmakten,
vilket ger goda möjligheter för samarbeten och synergier med polisutbildningen. Halmstad har genom
detta upplägg, fördelar för bedrivande av polisutbildning genom en god pedagogisk och logistisk
situation.
Sammantaget gör detta att Högskolan i Halmstad kan starta en polisutbildning så tidigt som vårterminen 2019. Vår bedömning är att vi initialt kan ta emot åtminstone 130 studenter inom ramen för
en distansutbildning och som successivt kan utökas antingen som distans eller campus om möjligheten ges. Vi är också öppna för en diskussion kring möjligheten att erbjuda delar av utbildningen
under sommaren, vilket skulle kunna förkorta utbildningstiden med 10 veckor eller mer.

Den fördjupade beskrivningen ”Prospekt för polisutbildning vid Högskolan i Halmstad”, som skickades till
Polismyndigheten tidigare, har uppdaterats och biläggs denna intresseanmälan. Den redogör mer i detalj för
resurser i form av befintlig kompetens, pågående samverkansprojekt, material, infrastruktur mm. Önskar ni
en utförligare ansökan kommer Högskolan att tillhandahålla en sådan utifrån era anvisningar och instruktioner. Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i prospektet.
• Högskolan har god lärarkompetens på plats inom de akademiska ämnen som är relevanta för utbildningen och har en lång erfarenhet av att framgångsrikt bedriva yrkesrelaterade utbildningar med hög samhällsrelevans och kvalitet, som kombinerar teoretiska studier med praktiska inslag. Högskolan bedriver redan
idag vidareutbildning för såväl Polismyndigheten som Försvarsmakten.
• Högskolan har specialkompetens och forskning inom viktiga områden såsom olika aspekter av digitalisering, IT-forensik, informationssäkerhet, biometrisk identifiering, ledarskap och grupprocesser, risk- och
kriskommunikation, migration och integration och mental träning. Inom IT-forensik finns redan ett väl
upparbetat samarbete med Polismyndigheten. Inom biometrisk identifiering finns samarbete med Nationellt Forensiskt centrum i Linköping.
• Högskolan erbjuder en attraktiv sammanhållen studiemiljö av hög kvalitet, med flera nya och högteknologiska lärande- och samverkansmiljöer. Högskolan utmärker sig särskilt genom sitt Digitala Laborativa
Centrum för framtidens lärmiljöer kopplat till digitalisering.
• Högskolan har en tydlig samverkanprofil där samtliga utbildningsprogram har samverkansinslag. Det
finns en lång erfarenhet av uppdragsutbildning inom en rad olika områden. Högskolan blev nyligen
utnämnd till ett Riksidrottsuniversitet vilket är resultatet av ett nära samarbete med Riksidrottsförbundet.
• Högskolan är ett attraktivt val bland studenter och attraherar studenter från västra och sydvästra Sverige
(Göteborg med omnejd, övriga delar av Västra Götaland, Malmö med omnejd och nordvästra Skåne,
Halland samt grannkommunerna i västra Småland). Merparten, ca 75 %, av Högskolans studenter
kommer från andra län än Halland. Cirka sex procent av studenterna är internationella från hela världen.
Högskolan har en av de högsta andelarna av studenter från icke-akademiska hem i landet.
• Genom samarbete med Fortifikationsverket och Halmstad garnison finns tillgång till fysiska miljöer för
praktiska inslag i utbildningen såsom skjutning, fordonskörning och fysisk träning. Halmstad är dessutom
den största utbildningsorten i Sverige för Försvarsmakten med ca 6800 studenter per/år genom bl.a.
Försvarsmaktens Tekniska Skola, Militärhögskolan Halmstad och verksamhet kopplat till Luftvärnsregementet, vilket ger goda möjligheter för samarbeten och synergier med en polisutbildning.

• Polisområdets ledning samt en rad polisiära specialfunktioner finns i Halmstad, vilket ger en närhet
till den operativa verksamheten och vice versa. Polisområde Halland har redan idag en polisstation på
campusområdet, vilken kan nyttjas inom ramen för en polisutbildning. Polisvidareutbildning sker redan
idag i Halmstad t ex bedrivs utbildning av Särskild Polistaktik och utbildning av Romeokonceptet.
• Det finns mycket goda kommunikationsmöjligheter från Göteborg och Malmö med tåg varje timme
eller oftare och en restid på lite drygt en timme från båda städerna.
• Halmstad är en attraktiv kommun för att bo och studera i med ett stort utbud av enklare boenden
med god tillgänglighet under vår- och höstterminerna, vilket lämpar sig bra för att erbjuda en attraktiv
distansutbildning.
• Länsstyrelsen i Halland har en väl utvecklad tvärsektoriell aktörssamverkan inom en rad områden som
berör polisverksamheten, såsom brottsförebyggande arbete, social hållbarhet, civil krishantering och
civilt försvar. Som ett exempel deltar varje år närmare 2000 personer i Länsstyrelsens utbildningar inom
området våld i nära relation.
• Det finns redan ett väl utvecklat samarbete mellan offentliga aktörer såsom Hallands kommuner, Länsstyrelsen i Hallands län, Polisområde Halland, Region Halland, Halmstads garnison och Högskolan i
Halmstad. Det finns en välfungerande myndighetssamverkan inom krisberedskap som koordineras av
Länsstyrelsen i Hallands län.
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