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Statens servicecenter tillstyrker förslaget om att införa en gemensam 

utbildning inom statsförvaltningen och anser att utbildningen bör 

omfatta samtliga statsanställda (7.3.1). Vidare är det positivt att 

betänkandet innehåller förslag om en grundutbildning och en 

fortbildning (8.1.4) samt att utbildningen föreslås innehålla en 

kombination av självstudier och gruppdiskussioner (9.2.2). Dessutom 

menar Statens servicecenter att det skulle vara mycket värdefullt om 

en gemensam lärplattform för staten tas fram (9.5.1).  

Statens servicecenter ställer sig dock inte bakom delegationens 

bedömning i fråga om att utbildningen ska vara obligatorisk och 

regleras i lag (7.3.2 och 7.4.1). Istället menar Statens servicecenter att 

det i betänkandet redovisas ett flertal andra fullgoda alternativ till en 

författningsreglerad utbildning. Eftersom den föreslagna utbildningen 

har en bred politisk förankring bedöms förutsättningarna för ett 

långsiktigt arbete med en gemensam utbildning inom 

statsförvaltningen vara goda även med de medel som riksdagen och 

regeringen vanligen använder för att styra sina myndigheter.  

Det kan konstateras att om utbildningen regleras på ett annat sätt än 

vad delegationen föreslår får det konsekvenser för andra förslag i 

betänkandet. Exempelvis kommer personers skyldighet att delta i 

grundutbildningen primärt vara en fråga för respektive myndighet (jfr. 

7.5 - 7.7). Enligt Statens servicecenters bedömning framstår det som 
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mer ändamålsenligt att den enskilda myndigheten bedömer och 

prioriterar utbildningsbehovet inom myndigheten utifrån verksamhets-

, nytto- och kostnadsperspektiv. 

Betänkandet innehåller relativt detaljerade förslag kopplade till 

exempelvis utbildningens innehåll (8), form (9), uppföljning (10), 

organisering (11) och införande (12). Statens servicecenter anser att 

det bör överlämnas till den myndighet som får i uppdrag att ansvara 

för utbildningen att fortsätta utreda och besluta om detta. 

I detta ärende har generaldirektören Åsa Lindh beslutat efter 

föredragning av verksjuristen Lina Nilsson Levin. I den slutliga 

handläggningen har också rättschefen Gustaf Johnssén deltagit. 

 

Åsa Lindh 

Lina Nilsson Levin 
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