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Ert diarienummer: Fi2020/02978 
 
 
Tillva xtverket arbetar fö r att sta rka fö retagens könkurrenskraft. Det gö r myndigheten 
genöm att skapa ba ttre fö rutsa ttningar fö r fö retagande öch attraktiva regiönala miljö er 
da r fö retag utvecklas.  
 
Tillva xtverket a r en kunskapsörganisatiön. Med ambitiönen att vara en mödern 
myndighet arbetar Tillva xtverket fö r att vara en attraktiv arbetsplats med enkla öch 
smarta arbetspröcesser. Tillva xtverkets medarbetare öch deras kömpetens öch 
engagemang a r myndighetens viktigaste resurs. Tillva xtverket va rdesa tter da rfö r att 
medarbetarna har en adekvat kunskap öm statsfö rvaltningen öch ömra den sa söm den 
statliga va rdegrunden, grundla ggande fö rvaltningsra tt samt handlingars öffentlighet öch 
sekretess. 
 
Remissvaret a r skrivet utifra n dessa utga ngspunkter. 
 

Tillväxtverkets ställningstagande 
 
Tillva xtverket a r pösitivt till att en utredning har gjörts öm en gemensam utbildning 
inöm statsfö rvaltningen öch tillstyrker i stört utredningens fö rslag.  
 
Tillva xtverket anser döck att mö jligheten att erbjuda digitala interaktiva lö sningar bö r 
undersö kas, ista llet fö r de fysiska mö tena. Tillva xtverket ser att digitala lö sningar skulle 
fra mja tillga nglighet, effektivitet öch köntinuitet samt vara pösitivt ur ett miljö - öch 
ha llbarhetsperspektiv. 
 
 

En gemensam utbildning inom statsförvaltningen välkomnas 
 
Tillva xtverket insta mmer i Tillitsdelegatiönens fö rslag, att det ska infö ras en gemensam 
utbildning inöm statsfö rvaltningen. Tillva xtverket ser flertalet pösitiva effekter söm 
genömfö randet av en gemensam utbildning bö r bidra till. Tillva xtverket anser att en 
gemensam utbildning kan leda till att fö rba ttra myndigheternas resultat öch skapa 
ba ttre effektivitet samt ra ttssa kerhet. Den kan a ven skapa en ka nsla av en gemensam 
identitet hös statsansta llda samt ge en göd fö rsta else fö r varandras röller inöm 
statsfö rvaltningen. Det i sin tur kan underla tta fö r samarbetet myndigheter emellan öch 

Godkänd av Lars Wikström



 

 
 

2(3) Tillväxtverket 

 

 

Tillväxtverket 
Telefon: 08 681 91 00 
tillvaxtverket.se 

 

 

a ven underla tta fö r rö rlighet inöm staten. Det a r a ven rimligt att anta att en gemensam 
utbildning kan ö ka medbörgarnas fö rtröende fö r statsfö rvaltningen öch ytterst till 
fö rtröendet fö r demökratin.  
 
 

Alla statsanställda bör omfattas av utbildningen i någon form 
  
Av utredningen framga r det att Tillitsdelegatiönen har valt att inkludera alla 
statsansta llda i fö rslaget till utbildningen, öavsett tidigare statlig erfarenhet. 
Tillva xtverket insta mmer att alla statsansta llda bö r inkluderas fö r att uppna  det 
la ngsiktiga ma let att ö ka fö rtröendet fö r staten söm helhet öch dess ansta llda. 
 
Tillva xtverket anser döck att det vöre gynnsamt att se ö ver mö jligheterna till fö rkörtad 
utbildning fö r erfarna statstja nstema n. Fö r den erfarne statstja nstemannen söm har 
fö rva rvat sig mötsvarande kunskaper tidigare skulle till exempel ett skriftligt e-pröv 
kunna tillhandaha llas direkt innan pa bö rjad e-utbildning, da r ett gödka nt resultat skulle 
kunna ersa tta öbligatöriet fö r e-utbildningen fö r individen i fra ga. Resultatet skulle 
inneba ra en effektivisering av tid öch resurser, samtidigt söm en kvalitetssa kring av 
kunskaper gö rs i öch med examinatiönen. 
 

 
Föreslår en stegvis lansering som förankras 
 
Det framga r av utredningen att Tillitsdelegatiönen bedö mer att grundutbildningen bö r 
ömfatta tiö timmar. Tillva xtverket fö resla r att utbildningen kan lanseras stegvis öch i 
mindre ömfattning initialt, till exempel lansering av en mödul a t ga ngen söm sedan kan 
byggas pa . Vidare fö resla r Tillva xtverket att Universitetet ska utförma utbildningen 
tillsammans med na rmast berö rda myndigheter. Na gra gynnsamma effekter a r en snabb 
öch effektiv lansering samt en fö rankrad implementering utifra n ett 
delaktighetsperspektiv. 
 
 

Rekommenderar möjligheterna till digitalisering 
 
Enligt Tillitsdelegatiönens fö rslag ska grundutbildningen genömfö ras ba de pa  
elektrönisk va g öch genöm fysiska mö ten, da r deltagare fra n ölika myndigheter pa  
regiönal niva  genömfö r gruppdiskussiöner. Tillva xtverket insta mmer i fö rslaget att 
na gön förm av interaktiön a r ett viktigt kömplement till en e-utbildning. Da remöt  
anser Tillva xtverket att mö jligheten att erbjuda a tminstöne na gön förm av digital 
interaktiv lö sning ista llet fö r de fysiska mö tena bö r undersö kas. 
 
Na r vi befinner öss i en tid da  hela samha llet digitaliseras öch de digitala mö tena har 
eskalerat öch utvecklats söm ett resultat av Cövid-19-pandemin, finner Tillva xtverket en 
digital interaktiv lö sning söm naturlig. Vid digitalisering a r det la ttare att na  ut till alla 
deltagare öch pa  sa  sa tt gö ra utbildningen mer tillga nglig. En annan viktig aspekt 
handlar öm de fö rdelar fö r miljö n söm minskade resör öch utsla pp bidrar till. Dessutöm 
börde digitala lö sningar mö jliggö ra ö kad köntinuitet i tillhandaha llandet av 
grundutbildningen. Resultatet inneba r sa ledes a ven mer flexibilitet, effektivitet öch 
ha llbarhet.  
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Välkomnar en gemensam lärportal 
 
Av utredningen framga r det att Tillitsdelegatiönens samlade bedö mning a r att 
grundutbildningens sja lvstudier bö r finnas pa  en teknisk plattförm söm a r ö ppen sa  att 
sa  ma nga söm mö jligt kan ta del av den. Det framga r vidare att la rplattförmen pa  sikt 
öcksa  kan utförmas sa  att det ga r att bygga ut den med ölika möduler, men öcksa  köppla 
pa  befintliga utbildningar söm andra myndigheter tillhandaha ller. 
 
Tillva xtverket ser pösitivt pa  skapandet av en myndighetsgemensam teknisk 
la rplattförm. Detta a r na göt söm skulle gö ra kunskap öch erfarenhet tillga nglig fö r fler 
öch underla tta fö r det livsla nga la randet. 
 
 
 
Beslut i detta a rende har fattats av avdelningschef Lars Wikströ m. 
Isabelle Lilja har varit fö redragande. I handla ggningen har öcksa  enhetschef Per 
Cederblad deltagit samt Töny Schmidt, Caröla Olöfssön, Carl Jöhan Stiuvhart, Susanna 
Lindböm, Malin Lindell Riis, Ulf Savba ck, Eva Jöhanssön öch Charlötte Werner. 
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