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2021-03-29 
Dnr 2021:163 

Yttrande över En gemensam utbildning inom 
statsförvaltningen (SOU 2020:40) 

Fi 2020/02978 

Regeringen har begärt Skolverkets yttrande över betänkandet En gemensam 
utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40). Nedan sammanfattas de 
förslag som Skolverket tillstyrker med reservation för de tillägg och 
förtydliganden som anges. Därefter anges de förslag som Skolverket avstyrker 
och motiven till detta. De förslag som inte behandlas nedan har Skolverket inget 
att invända emot och myndigheten tillstyrker alltså dessa. 

Skolverkets synpunkter 

Omfattningen av en obligatorisk utbildning 

Skolverket tillstyrker utredningens förslag att utbildningen ska vara obligatorisk 
för samtliga statsanställda. 

Gemensam introduktionsutbildning 

Skolverket tillstryker grundutbildningens fyra delmoment med följande medskick. 
Målgruppen, cirka 260 000 statsanställda, är kunskapsmässigt en mycket 
diversifierad grupp. En gemensam utbildning behöver nödvändigtvis inte innebära 
samma upplägg för samtliga individer. Utbildningen kan med fördel bygga på 
olika moduler utifrån individens nuvarande kunskapsnivå och erfarenhet och där 
målsättningen är att samtliga individer har nått samma kunskapsnivå vid 
utbildningens slutförande. Skolverket anser att respektive myndighet, ur ett 
arbetsgivarperspektiv, ska ansvara för att medarbetaren genomför utbildningen. 
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Lärplattform 

Skolverket anser att utbildningsmaterialet delvis skulle kunna återfinnas helt 
publikt på internet och delvis på en webbplats med till exempel krav på 
e-legitimation vid inloggning. Skolverket grundar sin åsikt på att remissen också 
tar upp möjligheten för bland andra elever att ta del av utbildningen. 

Uppföljning 

Skolverket tillstyrker förslaget om att utvärdera effekten av insatsen. Skolverket 
vill gärna tillägga att det är viktigt att redan från början kontinuerligt utvärdera 
och följa upp samtliga utbildningstillfällen, både digitala och fysiska, på ett 
systematiskt sätt för att säkerställa löpande förbättringsarbete av utbildningen. 

Utbildningens utformning 

Skolverket avstyrker förslaget om att vissa delar av utbildningen endast ska kunna 
genomföras genom att träffas fysiskt. Idag finns väl utvecklad teknik för att 
genomföra exempelvis gruppdiskussioner digitalt och därmed anser Skolverket att 
även ett helt digitalt förslag för att genomföra utbildningen bör utarbetas. På så 
sätt möjliggörs också att utbildningen kan genomföras betydligt fler gånger än två 
gånger per år, att hela målgruppen kan genomgå utbildningen fortare och 
upplägget blir mer kostnadseffektivt. 

Om regeringen beslutar att vissa delar av utbildningen ska genomföras vid fysiska 
träffar tillstyrker Skolverket förslaget om regional indelning. 

På Skolverkets vägnar 

Joakim Feldt 
Avdelningschef 

Birgitta Mortensen 
HR-specialist 
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Handlingen är beslutad i Skolverkets 
elektroniska ärende- och 
dokumenthanteringssystem av: 
Joakim Feldt (Signerare) den 2021-03-
31. 

Detta beslut har fattats av Joakim Feldt. I ärendets slutliga handläggning har även 
HR-chef Lena Jenee deltagit. 
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