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Yttrande remiss En gemensam utbildning inom
statsförvaltningen SOU 2020:40
Beslut
Härmed beslutas
- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt
svar på rubricerad remiss.
Bakgrund
Uppsala universitet har anmodats lämna synpunkter på
Tillitsdelegationens slutbetänkande ”En gemensam utbildning i
statsförvaltningen” (SOU 2020:40).
Remissinstanserna har även uppmanats att lämna synpunkter på
om förslaget till obligatorisk utbildning för statsanställda ska
omfatta samtliga anställda eller begränsas till att endast omfatta
nyanställda.
Bifogat yttrande har utarbetats av verksamhetssamordnare HR
Pär Cederholm, HR-avdelningen, Uppsala universitet.
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro
av prorektor Coco Norén och universitetsdirektör Caroline
Sjöberg, efter föredragning av verksamhetssamordnare HR Pär
Cederholm. Närvarande därutöver var akademiombudsman Per
Abrahamsson och Uppsala studentkårs ordförande Jacob
Färnert.

Anders Hagfeldt
Pär Cederholm
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Uppsala universitet har anmodats lämna synpunkter på
Tillitsdelegationens slutbetänkande ”En gemensam utbildning i
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Uppsala universitet överlämnar härmed sitt yttrande.
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Kort sammanfattning
Uppsala universitet avstyrker förslaget i sin nuvarande
utformning.
Uppsala universitet anser att det är mer ändamålsenligt att
myndigheter erbjuds en väl utformad gemensam utbildning som
kan integreras som en del i myndighetens egna
verksamhetsanpassade introduktionsutbildning.
Uppsala universitet anser att de föreslagna regionala fysiska
träffarna, som är en del av förslaget till form för den
gemensamma utbildningen, skapar en onödigt tung
administration och medför en resurskrävande utbildning av
handledare som inte står i proportion till förväntade effekter. En
helt digital utbildning bedöms vara tillräcklig för att möta den
gemensamma utbildningens syfte och mål.
En uppdragsutbildning av föreslagen omfattning riskerar att
delvis tränga undan annan viktig uppdragsutbildning och stödet
till universitetets forsknings- och utbildningsverksamhet.
Övergripande generella synpunkter
Uppsala universitet avstyrker förslaget i sin nuvarande
utformning.
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Uppsala universitet ställer sig bakom värdet av en gemensam
utbildning för statsanställda och utbildningens syfte och mål.
Uppsala universitet anser att det är mer ändamålsenligt att
myndigheter erbjuds en väl utformad gemensam utbildning. Det
bör vara upp till varje myndighet att integrera en gemensam
utbildning som en del i myndighetens egna
verksamhetsanpassade introduktionsutbildning. Ansvaret för
introduktionsutbildning av de anställda bör ligga på respektive
myndighet och är mer förenligt med styrningen av statliga
förvaltningsmyndigheter och målen för den delegerade
arbetsgivarpolitiken.
Kommentarer och ändringsförslag
7.2.3 Verksamheten vid statliga universitet och högskolor
Uppsala universitet slår vakt om det fria kunskapssökandet i
utbildning och forskning och värnar vetenskapens integritet,
mångfald och kvalitet. Universitetet är reglerat som en statlig
myndighet och med det följer lagstiftning om bland annat hur
universitetet styrs och krav på en rättssäker handläggning av
ärenden.
9.2.3 Förslag om en kombination av e-utbildning och fysiska
möten samt 9.3.3 Förslag om blandade grupper för möten över
myndighetsgränserna
Ett av delmålen för en samordnad statlig arbetsgivarpolitik är att
de anställda ska ha kunskap om och förståelse för
grundläggande värden i statsförvaltningen och rollen som
statsanställd. Introduktionsutbildning är, vid sidan av andra
insatser, en viktig aktivitet för att nå delmålet.
Uppsala universitet anser att de föreslagna regionala fysiska
träffarna, som är en del av förslaget till form för den
gemensamma utbildningen, skapar en onödigt tung
administration och medför en resurskrävande utbildning av
handledare som inte står i proportion till förväntade effekter. En
helt digital utbildning med möjlighet till digitala träffar med god
pedagogisk uppläggning bedöms vara tillräcklig för att möta den
gemensamma utbildningens syfte och mål. Utvecklingen går
snabbt på detta område och skulle ännu mer gynna förslagets
ambition kring en enkel, tillgänglig och så kostnadseffektiv
utbildning som möjligt. Inget hindrar myndigheter inom samma
region att på eget initiativ genomföra gemensamma fysiska
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träffar om det anses ytterligare stärka den gemensamma
utbildningen.
13.7 Konsekvenser för universitetet
Utbildning är en av universitetets huvuduppgifter. Universitetet
har även en beredskap att ta sig an uppdragsutbildning om
rimliga förutsättningar finns för ett genomförande. En sådan
förutsättning är att beslut om den gemensamma utbildningens
innehåll och uppläggning sker i samarbete med lärare med
vetenskaplig kompetens.
Om betänkandets förslag i sin helhet blir verklighet finns det en
risk att uppdragets omfattning medför att annan viktig
uppdragsutbildning marginaliseras. Det behövs i så fall en
fördjupad diskussion om och ytterligare förtydliganden av
förutsättningarna för ett sådant uppdrag, avseende till exempel
ekonomi, upphandling av en för staten gemensam lärplattform
samt administration och uppföljning av deltagande i den
gemensamma utbildningen.
Ett beslut om ett eventuellt åtagande att tillhandahålla en
framtida gemensam utbildning för statsanställda bör fattas av det
universitetet som tillfrågas efter bedömning av de
förutsättningar som sammantaget ges för genomförande av
uppdraget. En uppdragsutbildning bör inte bedrivas på ett sådant
sätt eller i en sådan omfattning att den riskerar att delvis tränga
undan nödvändigt stöd till universitetets forsknings- och
utbildningsverksamhet.
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