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Barnombudsmannens synpunkter 

Barnombudsmannen är positiv till att det tas fram en gemensam 

introduktionsutbildning för statsanställda. Det kan höja kvaliteten i staten och 

därmed på sikt leda till ökat förtroende för staten och dess myndigheter och 

därmed även stärka demokratin i Sverige. Särskilt för mindre myndigheter är det 

positivt med att en gemensam utbildning tas fram då det är svårt att med knappa 

resurser ta fram och underhålla ett eget utbildningsprogram. Barnombudsmannen 

ser däremot ett problem om utbildningen görs obligatorisk för alla anställda i 

staten då nyttan av utbildningen sannolikt inte är så hög för anställda med lång 

erfarenhet av statlig förvaltning. 

 

Nedan följer Barnombudsmannen synpunkter på delar av slutbetänkandet 

7 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen 
 

7.3. 1 Utbildningen ska vara gemensam för hela statsförvaltningen 

Barnombudsmannen avstyrker att utbildningen ska vara gemensam i sin helhet 

för hela statsförvaltningen. Nyttan av utbildningen kan bli låg för anställda som 

redan har en lång erfarenhet och goda kunskaper och statsförvaltning. Det kan 

också finnas behov av att anpassa utbildningen till olika typer av myndigheter för 

att nyttan av den ska bli så hög som möjligt. 

7.3.2 Utbildningen ska vara obligatorisk 

Barnombudsmannen avstyrker att utbildningen ska vara obligatorisk för alla 

anställda i staten. Varje enskild funktionell arbetsgivare bör besluta om 

utbildningen ska vara obligatorisk för myndigheten anställda, i linje med den 

arbetsgivarpolitiska delegeringen. 

7.7.4 Andra undantag från skyldigheten att delta 

Barnombudsmannen avstyrker förslaget att den myndighet som tillhandahåller 

utbildningen ska vara den som medger undantag från att delta. Detta bör istället 

ligga på den funktionella arbetsgivaren. Skälen för detta är flera. Bland annat är 

den funktionella arbetsgivaren sannolikt bäst skickad att bedöma om undantag 

ska medges. Det finns även fall där sekretess kring anställdas personuppgifter 
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riskerar att röjas om beslutet liggen hos en annan myndighet än den funktionella 

arbetsgivaren. 

 

9. Grundutbildningens form 

 

9.2 En kombination av självstudier och fysiska träffar 

Barnombudsmannen avstyrker förslaget om att delar av utbildningen ska 

genomföras som fysiska träffar. Med de erfarenheter många myndigheter har 

efter ett år med distansarbete borde det stå klart att en utbildning av det slag som 

förslås kan genomföras på distans i sin helhet. Många universitetsutbildningar 

som genomförs på distans har sedan länge genomförts helt utan fysiska träffar 

och de är i regel mer omfattande än de tio timmar som anges för utbildningen i 

slutbetänkandet. 

9.4.3 Förslag om att handledare anordnar och leder mötena 

Barnombudsmannen ser inte nyttan av att utse handledare för en utbildning av 

den omfattning som föreslås. Det vore lämpligare att respektive myndighet utser 

en erfaren medarbetare att handleda eller vara mentor åt de nyanställda som ska 

genomgå utbildningen. 

I övrigt har Barnombudsmannen inga synpunkter på slutbetänkandet. 

 

    

Beslut i detta ärende har fattats av barnombudsmannen Elisabeth Dahlin. 
Föredragande har varit avdelningschefen Erik Henriksson. 
 
 

 

 

Elisabeth Dahlin 
Barnombudsman  Erik Henriksson 
   Avdelningschef 
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