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Svar på remiss gällande en gemensam utbildning inom 
statsförvaltningen  
 

I betänkandet SOU2020:40 finns fyra förslag att ta ställning till  

1. Förslag till lag om en gemensam utbildning inom statsförvaltningen 

2. Förslag till lag om ändring i offentlighets och sekretesslagen 

3. Förslag till förordning om införlivande av en grundutbildning inom statsförvaltningen 

4. Förslag till förordningen om ändring i förordningen (2007:8279 med instruktion för Statskontoret) 

Trafikverket ställer sig frågande till en obligatorisk utbildning som ska lagstadgas, dock anser vi att 

gemensamma kompetensutvecklingsinsatser inom statsförvaltningen är ett bra förslag. De större 

myndigheterna har idag har en introduktionsutbildning där en del av denna introduktion handlar om att vara 

statsanställd. Vi ser ett värde i att det föreslagna rådets rekommendation på innehåll skulle gagna alla 

myndigheter men vi ser stora svårigheter att göra den obligatorisk för samtliga statsanställda. 

Vi ställer oss frågande till förslaget om att grundutbildningen ska ske via fysiska träffar. Både utifrån det ”nya 

normala” och med tanke på att vi som myndighet ska fortsätta att sänka våra resekostnader. Detta skulle även 

slå hårt mot de myndigheter som har schemalagd personal samt finns spridda över hela landet. Vi anser att 

det viktiga är vilken kompetens man önskar uppnå och hur detta kan mätas.  Utifrån detta bör lämpliga 

kompetensutvecklingsmetoder tas fram.  

Om detta förslag skulle få genomslag förespråkar Trafikverket att regeringen bekostar grundutbildningen och 

myndigheterna bekostar sin personals löne- och resekostnader om sådana uppstår.  

Trafikverket anser inte att utbildningen ska var obligatorisk för alla. Varje myndighet bör få avgöra vilka 

medarbetare inom respektive organisation utbildningen ska var obligatorisk för. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Erixon. Föredragande har varit HR-direktör, Niclas 

Lamberg. Samråd har skett med avdelningschef kompetensförsörjning, Hans Celander, HR. I den slutliga 

handläggningen har HR-strateg Emma Mattson, HR-strateg Bisse Frid, samt HR-strateg Sheila Höglund 

deltagit. 
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