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Socialstyrelsens yttrande över förslaget om 

En gemensam utbildning inom 

statsförvaltningen (SOU 2020:40) 

Finansdepartementets diarienummer: Fi2020/02978 

 

Socialstyrelsen är positiv till att det tas fram en gemensam introduktionsutbild-

ning inom statsförvaltningen. En gemensamt framtagen utbildning kan bidra till 

en ökad effektivitet och kvalitet och även bidra till ett ökat förtroendet för stats-

förvaltningen. Socialstyrelsen instämmer i resonemanget att det kollegiala läran-

det är viktigt för att skapa samsyn inom staten och att gruppdiskussioner kan 

vara en metod för detta. Socialstyrelsen tillstyrker också att ett råd med Stats-

kontoret som värdmyndighet ska ansvara för utbildningen.  

Socialstyrelsen anser emellertid inte att det i förslaget till en gemensam intro-

duktionsutbildning tillräckligt tydligt framgår varför denna ska vara obligatorisk 

och heller inte varför den behöver regleras genom lag. Socialstyrelsen anser att 

myndigheterna själva, enligt den arbetsgivarpolitiska delegeringen, måste kunna 

fatta besluta kring vilka som ska delta i utbildningen och avstyrker därför försla-

get att utbildningen ska vara obligatorisk och lagreglerad.   

Socialstyrelsen anser vidare att det finns  oklarheter kring förslaget om handle-

darfunktion inom ramen för utbildningen liksom rörande formerna för utbild-

ningens genomförande.  Ett förslag från Socialstyrelsens sida är därför att man 

först gör en förstudie och lanserar e-utbildningen och att gruppdiskussionerna in-

förs i ett senare skede. Då ges ett utrymme för att utvärdera effekterna av e-ut-

bildningen och vad de kommande gruppdiskussionerna behöver fokusera på. 

Som en konsekvens av att Socialstyrelsen avstyrker förslaget om en obligatorisk 

lagreglerad utbildning avstår myndigheten från att kommentera övriga delar där 

förslaget om en lagreglerad obligatorisk utbildning för statsanställda utvecklas 

ytterligare. Det handlar exempelvis om författningsförslag, förslaget om disci-

plinpåföljd, finansiering och konsekvensanalys.  
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Socialstyrelsen tillstyrker förslaget om en gemensam introduktionsutbildning  

Socialstyrelsen instämmer i förslaget om syftet med den gemensamma utbild-

ningen, d v s att stärka förmågan att hantera den statliga tjänstemannarollen och 

öka kunskapen om grundläggande rättsprinciper och regelverk som gäller i stats-

förvaltningen. Andra syften som lyfts fram är att skapa förståelse för staten i 

stort och skapa en känsla av gemenskap inom statsförvaltningen där medarbe-

tarna inte endast arbetar för den egna myndigheten, utan tar ansvar för staten 

som helhet.  

Socialstyrelsen instämmer även i rekommendationen om att utbildningen ska 

omfatta fyra delmoment med fokus på bland annat följande områden: statliga 

värdegrunden, grundläggande rättsprinciper och regelverk, rollen som statsan-

ställd, god förvaltningskultur och bemötande.  

Myndigheten anser att det finns frågor som rör formerna för genomförandet av 

utbildningen som behöver utredas ytterligare. Det handlar exempelvis om hand-

ledarnas roll och hur eventuella gruppdiskussioner på bästa sätt ska organiseras. 

Socialstyrelsen anser därför att utbildningen initialt bedrivs som en e-utbildning 

och att det parallellt med införandet av denna genomförs en förstudie. Då ges ett 

utrymme för att utvärdera effekterna av e-utbildningen och vad de kommande 

gruppdiskussionerna behöver fokusera på. 

 

Socialstyrelsen tillstyrker förslaget att ett råd placerat på Statskontoret ska få 

ansvar för utbildningen 

Socialstyrelsen instämmer i förslaget att ett råd placerat på Statskontoret ska få 

ansvar för utbildningens innehåll. I sammansättningen av rådet instämmer Soci-

alstyrelsen i resonemanget att det är viktigt med en bredd av kompetens för att 

fånga olika perspektiv. Socialstyrelsen instämmer också i att något av landets 

universitet eller högskolor skulle kunna ansvara för att ta fram utbildningen. 

 

Socialstyrelsen avstyrker förslaget att utbildningen ska vara obligatorisk och 

lagreglerad 

Tillitsdelegationen har i sitt förslag angett att den gemensamma utbildningen ska 

regleras genom lag och vara obligatorisk. Socialstyrelsen anser inte att det i för-

slaget tillräckligt tydligt framgår varför den ska vara obligatorisk och lagregle-

rad. Socialstyrelsen anser att myndigheterna själva, enligt den arbetsgivarpoli-

tiska delegeringen, måste kunna fatta besluta kring vilka som ska delta i 

utbildningen. En sådan ordning överensstämmer även bättre med utvecklingen 

av den tillitsbaserade styrning och ledning som pågår inom statsförvaltningen i 

stort.  
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Olivia Wigzell. I den slut-

liga handläggningen har avdelningschef Tomas Hedlund och enhetschef Ann-

Catrine Hagner deltagit.  

Personalspecialist Camilla Lundberg har varit föredragande. 
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