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Remissvar till Finansdepartementet angående En gemensam 
utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) 
Skogsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på 
Tillitsdelegationens slutbetänkande angående En gemensam utbildning inom 
statsförvaltningen (SOU 2020:40). Skogsstyrelsen ställer sig positiv till det 
framlagda förslaget. 

Skogsstyrelsen anser att det är av stor vikt att samtliga anställda inom 
statsförvaltningen har kunskap, förståelse och förmåga att hantera rollen som 
statsanställd med kunskap om grundläggande rättsprinciper och regelverk som 
gäller inom statsförvaltningen. 

Ett långsiktigt engagemang och insatser för rollen som statsanställd måste ses 
som en viktig investering. 

Angående tillitsdelegationens förslag om undantag för vissa personer är 
Skogsstyrelsens uppfattning att varje myndighet enskilt bör ha rådighet att 
avgöra om det finns undantag men att regleringen bör utformas på så sätt att 
det ska finnas särskilda skäl för sådant beslut. 

Beträffande de tre modeller som beskrivs i slutbetänkandet framhåller 
Skogsstyrelsen den centrala modellen, vilken vi anser framstår som den mest 
ändamålsenliga. Detta mot bakgrund av den grundläggande tanken om en 
central utbildning för alla statsanställda. Därför ser vi fördelar med att hålla 
utbildningen centralt.  

Skogsstyrelsens uppfattning är att den centrala modellen är den mest gångbara 
och som ger bäst möjlighet till erfarenhetsutbyte över myndighetsgränser och 
större helhetssyn kring det uppdrag vi har inom olika delar av 
statsförvaltningen. Vi ser därför inte att myndighetsmodellen är ett fullgott 
alternativ. Ett succesivt införande på flera år är positivt och att utbildningen 
omfattar samtliga statsanställda. 

Skogsstyrelsen vill även framhålla vikten av virtuella utbildningar och 
gruppdialoger. På så sätt bereds alla deltagare medverkan på lika villkor 
oavsett var i landet man befinner sig samt att vi bidrar till mindre resande och 
minskat produktionsbortfall. 
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I detta ärende har generaldirektör Herman Sundqvist beslutat och enhetschef 
Inga-Lena Alm Larsson varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också avdelningschef Martina Trygg, enhetschef Eleonora Dufva och 
chefsjurist Cecilia Hedman deltagit. 

 

Herman Sundqvist    
    

 
 

 

Missivet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift 

 

Sändlista: 
Karin Östberg 
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