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Remiss En gemensam utbildning inom 
statsförvaltningen (SOU 2020:40)

Regeringskansliet har begärt att Riksantikvarieämbetet yttrar sig över det i 

rubriken angivna betänkandet. 

Sammanfattning
 Riksantikvarieämbetet tillstyrker inrättandet av en gemensam utbildning 

för anställda inom statsförvaltningen.

 Riksantikvarieämbetet avstyrker förslaget att utbildningen ska vara 

obligatorisk för alla anställda.

 Riksantikvarieämbetet förordar en utbildning utan fysiska träffar.

 Riksantikvarieämbetet tillstyrker inrättandet av en gemensam digital 

utbildningsplattform som också kan innehålla andra utbildningar.

Generellt om förslaget
Riksantikvarieämbetet tillstyrker förslaget om en gemensam 

introduktionsutbildning för statsanställda och instämmer i att den ska ha ett 

innehåll som bidrar till att stärka de statsanställdas förmåga att hantera sin roll och 

ge kunskaper om grundläggande rättsprinciper och regelverk. Det är väsentligt att 

utbildningen motsvarar de behov som olika myndigheter har och att resurser inte 

används för att utbilda anställda som redan har den efterfrågade kunskapen.

Avsnitt 7.3.1, Utbildningen ska vara gemensam för hela statsförvaltningen 
7.3.2,  Utbildningen ska vara obligatorisk, 7.7 Skyldigheten att delta i 
utbildningen
Den föreslagna utbildningen med samma innehåll och upplägg för alla deltagare 

riskerar att göra utbildningen mindre ändamålsenlig. Verksamheten inom staten är 

bred, var och en med sina unika förutsättningar och kompetenskrav. De anställda 

inom staten är som en följd av detta inte en homogen grupp. Att utbildningen 

upplevs som meningsfull av såväl myndigheterna som de anställda är en 

förutsättning för att syftet ska uppnås. Riksantikvarieämbetet förordar därför en 

målgruppsanpassning av innehåll och upplägg. Målgruppsanpassningen bör 

koppla utbildningens syften och mål till olika yrkesgrupper inom statsförvaltningen 
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och deras olika behov. Myndigheterna bör vara delaktiga i att fortlöpande 

identifiera dessa behov.

Riksantikvarieämbetet avstyrker förslaget om att utbildningen ska vara obligatorisk 

för alla anställda, uppdragstagare och praktikanter. Om ett obligatorium ska 

införas bör det enbart omfatta nyanställda, som är anställda tills vidare. Anställda, 

uppdragstagare och praktikanter som inte omfattas av obligatoriet bör dock kunna 

delta i utbildningen med utgångspunkt i de behov som den enskilda myndigheten 

identifierar.

Riksantikvarieämbetet ser svårigheter i att kombinera den arbetsgivarpolitiska 

delegationen med det föreslagna sättet att reglera utbildningen. Därför bör 

myndigheterna kunna få göra undantag från obligatoriet. 

Avsnitt 8.1.1, utbildningens syfte
Riksantikvarieämbetet instämmer i utbildningens föreslagna syfte.

9.2.2, 9.2.3 Grundutbildningens form
Riksantikvarieämbetet befarar att fysiska möten riskerar att göra utbildningen dyr 

och tidskrävande. Den digitala mognaden inom statsförvaltningen har ökat 

väsentligt under pandemin. Därför är skälen för fysiska möten inte längre lika 

starka. 

Utbildningen bör därför i första hand genomföras helt digitalt. Om 

gruppdiskussionerna kan genomföras digitalt är det dessutom möjligt att 

målgruppsanpassa utbildningens innehåll och genomförande.

Om utbildningen ska innehålla fysiska träffar bör resandet som utbildningen 

minimeras, såväl av ekonomiska, arbetsmiljömässiga och miljömässiga skäl. Det 

är också lämpligt att de fysiska träffarna sker i nära den anställdes placeringsort. 

Om förslaget med fysiska gruppdiskussioner genomförs bör den regionala 

modellen för genomförandet väljas framför de andra två alternativen. 

Avsnitt 9.5.1 En lärplattform för fler som kan byggas ut
Riksantikvarieämbetet instämmer i att utbildningens digitala delar bör vara fritt 

tillgängliga på en lärplattform för staten. Det vore värdefullt om plattformen också 

kan innehålla andra, för statsförvaltningen gemensamma, utbildningar. Att 

innehållet översätts till engelska och att det utformas så att det är tillgängligt även 

för personer med funktionsvariationer är självklart viktigt.
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Detta beslut har fattats av vikarierande riksantikvarien Knut Weibull efter 

föredragning av verksamhetscontrollern Åke Hultsten. Även HR-chefen Sara 

Harring, avdelningschefen Torsten Hökby och enhetschefen Lotta Boss har varit 

med om den slutliga handläggningen.

Beslutet har signerats digitalt varför namnunderskrift saknas.
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