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Remissvar avseende betänkandet En gemensam utbildning inom 

statsförvaltningen (SOU 2020:46) 
 

Sammanfattning 

Polismyndigheten har inget att erinra mot att det införs en gemensam utbild-

ning inom statsförvaltningen men har synpunkter på vissa av de förslag som 

lämnas.  

 

Polismyndigheten anser att skyldigheten att genomgå grundutbildningen, i vart 

fall inledningsvis, endast bör omfatta nyanställda med tillsvidareanställning 

vid statliga myndigheter. 

 

Därutöver föreslår Polismyndigheten en större flexibilitet ifråga om de fysiska 

mötena inom ramen för grundutbildningen, vid behov bör dessa möten kunna 

genomföras digitalt.  

  

Polismyndighetens synpunkter  

Polismyndigheten anser att skyldigheten att genomgå grundutbildningen, i vart 

fall inledningsvis, endast bör omfatta nyanställda med tillsvidareanställning 

vid statliga myndigheter. Därefter kan omfattningen av utbildningsinsatsen 

ökas stegvis t.ex. utifrån den enskildes uppdrag och verksamhetsansvarigas 

bedömning. 

 

Polismyndigheten instämmer visserligen i utredningens bedömning att det 

finns fördelar med fysiska möten inom ramen för grundutbildningen. Ett helt 

digitalt genomförande av utbildningen skulle emellertid medföra en högre 

flexibilitet, vilket skulle inverka positivt på myndighetens förmåga att om-

händerta utbildningsinsatsen.  

 

Därutöver kan resor för stora delar av myndighetens personal påverka för-

mågan att upprätthålla kärnverksamheten. I vissa regioner kan fysiska möten 

även innebära längre resor, vilket såväl ur verksamhetsperspektiv som ur 

klimathänseende bör undvikas.  
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Mot samma bakgrund finns det anledning att se över om utbildningen kan 

genomföras på 8 timmar, istället för förslaget om en grundutbildning på 10 

timmar. 

 

För Polismyndigheten, liksom för de flesta andra statliga myndigheter, är 

mötet med människor en stor del av vardagen. Bemötandefrågor skulle därför 

med fördel kunna få mer plats i utbildningen.  

 

Konsekvenser för Polismyndigheten  

Förslaget med en gemensam utbildning inom statsförvaltningen kommer att 

innebära kostnader för myndigheten, liksom för övriga myndigheter, framför 

allt i bortfall av arbetstid. Utbildningen bedöms emellertid leda till positiva 

effekter för Polismyndigheten och statsförvaltningen som helhet. 

 

 

 

Juristen Tony Back har beslutat i detta ärende med juristen Ylva Marsh som 

föredragande.   

 

 

POLISMYNDIGHETEN 

På avdelningschefens vägnar  

 

 

Tony Back 

 

  

 

    Ylva Marsh 
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