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Remissvar En gemensam utbildning inom 

statsförvaltningen, SOU 2020:40, Fi2020/02978 

 

Linköpings universitet (LiU) har beretts tillfälle att yttra sig över 

Finansdepartementets betänkande En gemensam utbildning inom 

statsförvaltningen, SOU 2020:40, Fi2020/02978, och lämnar följande synpunkter: 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis avstyrker LiU förslaget om en gemensam utbildning inom 

statsförvaltningen enligt det förslag som lämnas i utredningen. 

 

8.1.1 

LiU poängterar att syftet med utbildningen är vällovligt, men motsätter sig förslaget 

om en gemensam utbildning inom statsförvaltningen enligt det förslag som lämnas i 

utredningen. 

 

LiU menar att förslaget inte tillgodoser behovet av att en obligatorisk 

introduktionsutbildning för statligt anställda behöver vara anpassningsbar och 

flexibel utifrån olika faktorer som myndigheters storlek, verksamhetens karaktär 

och de nyanställdas förkunskaper. LiU önskar lyfta fram att behovet av en 

gemensam utbildning inom statsförvaltningen kan tillgodoses på andra sätt, t.ex. 

genom att Statskontoret fortsätter att utveckla arbetet med en god 

förvaltningskultur där undervisningsmaterial riktat till hela statsförvaltningen 

tillgängliggörs, och på så sätt skapa likvärdighet i utbildningen. Detta material kan 

övriga myndigheter löpande ta del av och infoga i sina introduktionsutbildningar.  

 

7.3.1 
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Om en gemensam utbildning ska genomföras ser LiU att målgruppen är 

nyanställda. 

 

7.7.4 

LiU anser att en grundutbildning inte är relevant för personer som redan har 

motsvarande kunskaper. En bedömning av vilka anställda som bör genomgå 

utbildningen bör vara en fråga för respektive förvaltningsmyndighet att avgöra. Ej  

som förslaget nu är utformat, att det är det universitet som regeringen utser som 

ska tillhandahålla grundutbildningen som ska få medge undantag från skyldigheten 

att delta om det är motiverat med hänsyn till den enskildes arbetsuppgifter eller 

personliga förhållanden. 

 

11.2.2  

LiU:s ståndpunkt är att tillhandahållande av den föreslagna grundutbildningen 

inom statsförvaltningen inte kan anses ingå i ett universitets kärnverksamhet De 

utbildningar som får anordnas inom ramen för ett lärosätes verksamhet utöver 

högskoleutbildning avser sammanfattningsvis i huvudsak utbildningar som knyter 

an till högskoleutbildningen eller som har direkt koppling till att främja 

högskoleutbildning. LiU motsätter sig därmed förslaget att ett universitet ska 

tillhandahålla en grundutbildning för alla statsanställda. 

 

 

Handläggningen av beslutet 

 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Jan-Ingvar Jönsson vid rektors 

beslutsmöte i närvaro av studentrepresentanten August Goldhahn och 

universitetsdirektörens sekreterare Jenny Ewen, efter föredragning av HR-

direktören Pia Rundgren. 

 

 

 

 

Jan-Ingvar Jönsson 

 

 Pia Rundgren 

 

 

 

 

Sändlista:  
Finansdepartementet 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 
 

REMISSVAR 
3(3) 

 

 

 
 
 
 
 

 

Universitetsledningen 

Berörda lokala fackliga organisationer 

Dokument- och arkivenheten (original) 

 

 


	Remissvar En gemensam utbildning inom statsförvaltningen, SOU 2020:40, Fi2020/02978
	Sammanfattning
	Handläggningen av beslutet


