
 

Kontakt 
Telefon: 010-470 03 00 
E-post: registrator@uhr.se 

Postadress 
Universitets- och högskolerådet 
Box 4030, SE-171 04 Solna 

Besöksadress 
Solna strandväg 132B 
171 54 Solna 

www.uhr.se 
Organisationsnummer: 
202100-6487 

 

 

 

Generaldirektörens beslut 
Datum: 2021-04-08 

Diarienummer: 1.2.3-00041-2021 
 
 

 
 

Yttrande över förslag till gemensam 
utbildning inom statsförvaltningen (SOU 
2020:40) 

Universitets- och högskolerådet (UHR) välkomnar förslaget på en gemensam 

introduktionsutbildning för statsanställda och att en lag införs för att 

säkerställa stabilitet, hållbarhet samt långsiktighet. Introduktionsutbildningen 

bör som utgångspunkt vara obligatoriskt för alla anställda i statliga 

förvaltningsmyndigheter, domstolar och myndigheter som lyder under 

riksdagen. Det ska dock vara respektive myndighet som fattar beslut om 

undantag från att genomföra utbildningen. Undantagen kan exempelvis handla 

om praktikanter, kortare och tillfälliga anställningar eller medarbetarens 

uppdrag. Myndigheten anser att nyanställda bör prioriteras att genomföra 

utbildningen. 

UHR delar betänkandets förslag om att introduktionsutbildningen kan byggas 

upp runt de fyra nämnda delmomenten och de åtta vägledande principerna för 

tillitsbaserad styrning samt att innehållet ska vara samma för alla som 

genomför den. Varje myndighet har sen ett ansvara att anpassa sina egna 

introduktionsutbildningar så att centraliseringen blir effektiv. UHR anser dock 

att det finns en dimension som inte tas upp i betänkandet. I det föreslagna 

innehållet i utbildningen bör även de rättigheter man har som statsanställd tas 

med. 

UHR ser överlag positivt på förslagen om hur och i vilken omfattning 

grundutbildningen ska genomföras samt hur den ska initieras. Kombinationen 

av en elektronisk del och fysiska möten med gruppdiskussioner är bra. UHR ser 

med fördel att en del av gruppdiskussionerna kan ske digitalt för att öka 

effektivitet och minska klimatavtrycket i form av färre resor. Det är rimligen till 

extra nytta för myndigheter utanför storstadsregionerna. 

UHR ser positivt på förslaget att de kunskaper deltagarna erhåller från 
utbildningen stöds genom kontinuerlig fortbildning. Fortlöpande 
kompetensutbildning har ett viktigt syfte. Det handlar om att upprätthålla och 
utveckla de kunskaper samt erfarenheter som deltagarna har fått från 
grundutbildningen. UHR delar uppfattningen om att 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna ska tillhandahålla denna 
fortbildning. De som arrangerar utbildningen ska erbjudas ett sammanhållet 
och likartat stöd där bland annat instuderingsmaterial och diskussionsfrågor 
kan ingå. 

UHR anser därtill att aktuella nyheter inom statsförvaltningens styrning bör 

finnas med som material i detta underlag. 
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För övrigt föreslår UHR att innehållet i grundutbildning och fortbildning är 

tillgängligt för allmänheten. Målgruppen är statsanställda, och därmed ska 

innehållet riktas till dem. Detta ska vara tydligt skrivet och väl kommunicerat i 

de plattformar där grundutbildningen finns tillgänglig. 

UHR tycker det är positivt med en gemensam teknisk lärplattfom med ett 

tydligt utpekat förvaltningsansvar. 

Beslut 
Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektör Maria Linna 

Angestav efter föredragning av HR-chef Monica Welmer och i närvaro av 

tillförordnad avdelningschef för den administrativa avdelningen Antonella 

Vukoje.  

 

Maria Linna Angestav* 

 

 

Monica Welmer, föredragande* 

 

 

*Påskrivet exemplar finns i PDF-format. 
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