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Helsingborgs tingsrätt har anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande 

och får med anledning av detta framföra följande synpunkter.  

 

Tingsrätten ställer sig positiv till att det tas fram en gemensam utbildning 

inom statsförvaltningen. En sådan kan vara ett bra komplement till den 

interna utbildning som redan idag genomförs hos de flesta statliga 

myndigheter.  

Tingsrätten ställer sig dock tveksam till att utbildningen lagregleras (avsnitt 

7.4). Utifrån såväl kostnads- som behovsaspekten ifrågasätter tingsrätten 

också att utbildningen ska vara obligatorisk i den utsträckning som föreslås. 

I stället bör det vara upp till varje myndighet att bestämma vilka 

medarbetare som ska delta i utbildningen (se avsnitt 7.3). För det fall att 

utbildningen ska vara obligatorisk i den föreslagna utsträckningen bör det 

finnas större möjligheter att göra undantag än vad förslaget medger. 

Tingsrätten ställer sig positiv till att ordinarie domare undantas från 

skyldigheten att delta i den gemensamma utbildningen, men anser att även 

fiskaler och assessorer bör undantas (se avsnitt 7.6.5). I likhet med ordinarie 

domare dömer fiskaler och assessorer självständigt och genomgår/har 

genomgått utbildning inom flera av de föreslagna områdena.  

Tingsrätten ifrågasätter även behovet av detaljreglera utbildningens 

genomförande (se förslagets 13 – 15 §§ [2021:xx] förordning om införande av 

en grundutbildning inom statsförvaltningen). Detaljreglering riskerar leda 

till en lagstiftning, om sådan införs, som inte är hållbar över tid och som inte 

är tillräckligt flexibel. Om bestämmelser om detta införs bör det i vart fall 

inte föreskrivas att utbildningen också ska genomföras genom fysiska möten, 

(se avsnitt 9).  

Som ovan 

 

Margita Åhsberg  

______________________ 

I yttrandet har tf. lagmannen Margita Åhsberg samt rådmännen Annika 

Friberg och Dina Gutrad deltagit. 
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