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Remiss om tillfälliga föreskrifter om utbildning för 
väktare och skyddsvakter 

Er beteckning: A180.117/2020 och A180.126/2020

PMFS 2020:5, FAP 573-2
Länsstyrelsen Östergötland tillstyrker Polismyndighetens förslag till föreskrifter om utbildning 
av väktare med anledning av sjukdomen covid-19 (PMFS 2020:5, FAP 573-2).

PMFS 2020:6, FAP 694-2
Vad gäller förslag till Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av skyddsvakter med 
anledning sjukdomen covid-19 (PMFS 2020:6, FAP 694-2) vill Länsstyrelsen Östergötland 
framföra följande synpunkter.

Enligt 2 kap. 5 § andra stycket PMFS 2017:9 FAP 694-1 ska ”fortbildning vara genomförd 
senast fem år efter att grundutbildning eller förkortad grundutbildning genomförts. Därefter 
ska fortbildning vara genomförd senast vart femte år räknat från att föregående 
fortbildning genomförts”. I förslaget om föreskrifter gällande fortbildning, 3 § PMFS 2020:6 
FAP 694-1, anges att ”en skyddsvakt som ska ha genomfört fortbildning senast ett datum som 
infaller under perioden den 6 april 2020 – den 31 mars 2021 får, utan hinder av vad som 
anges i 2 kap. 5 § andra stycket PMFS 2017:9, FAP 694-1 om skyddsvakter, i stället ha 
genomfört fortbildningen senast den 31 december 2021.” Av 2 kap. 5 § tredje stycket PMFS 
2017:9 FAP 694-1 framgår att ”har ett godkännande som skyddsvakt löpt ut utan att 
fortbildning har genomförts får ett nytt godkännande inte beslutas innan fortbildning har 
genomförts med godkänt resultat.” 

Länsstyrelsen Östergötland konstaterar att det även krävs en ändring av 2 kap. 5 § tredje 
stycket PMFS 2017:9 FAP 694-1, för att länsstyrelsen ska kunna godkänna en skyddsvakt om 
denne inte genomfört fortbildning enligt nu gällande föreskrifter.  

Länsstyrelsen Östergötland tillstyrker Polismyndighetens förslag till föreskrifter om utbildning 
av skyddsvakter med anledning av sjukdomen covid-19 (PMFS 2020:6, FAP 694-2) i övrigt. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Gunilla Hansson med länsjurist Marielle Pettersson som 
föredragande.
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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