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Remissyttrande: Ds 2022:29 Fler veckor 

med omställningsstudiestöd – för stärkt 

konkurrenskraft, säkrad 

kompetensförsörjning och livslångt lärande  

Sammanfattning 

 

Arbetsförmedlingen tillstyrker förslaget om fler veckor med 

omställningsstudiestöd, men med följande synpunkter och 

kommentarer.  

Arbetsförmedlingen anser att det vore lämpligt med en uppföljande 

analys när det finns siffror på plats för våren 2023 gällande vilka som har 

beviljats omställningsstudiestöd 

Arbetsförmedlingen anser att det finns fog för att, även efter 2026, knyta 

åldersgränserna till utvecklingen av riktåldern för pension. 

Arbetsförmedlingen anser att det borde föras ett resonemang gällande 

varför den som söker stödet första gången ska konkurrera på samma 

villkor som den som söker stödet en andra gång.  

Arbetsförmedlingen anser att det är viktigt med tidiga 

informationsinsatser för att uppmuntra arbetssökande att söka stödet. 

Allmänna synpunkter 

Arbetsförmedlingen framhåller vikten av att gå ut med tidiga 

informationsinsatser för att uppmuntra arbetssökande att söka stödet. 

Omställningsstudiestödet utgör en viktig åtgärd för att möjliggöra 

omställning bland yrkesverksamma. Det faktum att arbetslivet blir allt 

längre gör att det kan finnas behov av omställning flera gånger under ett 

yrkesliv. Arbetsförmedlingen anser att omställningsstudiestödet utgör en 

viktig åtgärd för att möjliggöra omställning bland yrkesverksamma. Det 
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faktum att arbetslivet blir allt längre gör att det kan finnas behov av 

omställning flera gånger under ett yrkesliv. Arbetsförmedlingen anser att 

promemorian lyfter upp många goda argument för återkvalificering av 

omställningsstudiestöd, samtidigt som det finns vissa delar som skulle 

behöva förtydligas eller föras ytterligare resonemang om.  

Åldersgränsen för omställningsstudiestöd bör knytas till 

riktåldern för pension (jfr. avsnitt 4.2) 

Ett argument för fler veckor med omställningsstudiestöd är att individer i 

Sverige arbetar i allt högre ålder, vilket kan kräva omställning flera 

gånger under ett arbetsliv. Samtidigt knyts inte den övre åldersgränsen 

för mottagandet av omställningsstudiestöd till riktåldern för pension som 

succesivt kommer att öka. Det bör därmed finns fog för att knyta dessa 

åldersgränser till utvecklingen av riktåldern för pension, även efter 2026.  

Avsaknad av resonemang gällande turordning bland sökande 

(jfr. avsnitt 4.3) 

Arbetsförmedlingen uppfattar förslaget så att de sökanden som 

återkvalificerar sig för omställningsstudiestöd ska bedömas på samma 

grunder och i samma turordning som resterande sökanden, d.v.s. att 

ingen förtur ges till de personer som ansöker om fler veckor utöver de 

inledande 44 veckorna. I stället är det den person som först har lämnat in 

sin ansökan som kommer få stödet beviljat (givet uppfyllandet av övriga 

villkor). Arbetsförmedlingen anser att det bör föras ett resonemang 

gällande varför de sökande ska konkurrera på samma villkor. Det är 

möjligt att argumentera för att den som ansöker för första gången bör 

prioriteras högre, inte minst eftersom den personen troligtvis är yngre 

och därmed har fler år kvar i arbetslivet. Även det faktum att den som 

ansöker för första gången inte har haft möjlighet att utnyttja stödet sedan 

tidigare, skulle kunna vara ett argument för att denne ska prioriteras. 

Arbetsförmedlingen anser att detta borde analyseras mer ingående.  

Behov av statistik gällande personer som hittills beviljats 

omställningsstudiestöd (jfr. avsnitt 7.4) 

Arbetsförmedlingen anser att det skulle vara lämpligt med en 

uppföljande analys när det finns siffror på plats för våren 2023 gällande 

vilka som har beviljats omställningsstudiestöd. Ett sådant underlag 

skulle ge en tydligare bild av de individer som kan vara aktuella för 

återkvalificering av omställningsstudiestöd. Exempelvis tyder 

preliminära siffor ifrån CSN på att de som beviljats 

omställningsstudiestöd nästan uteslutande består av individer med 

eftergymnasial utbildning. Det är också troligt att den grupp som 

återkvalificerar sig och väljer att söka omställningsstudiestöd på nytt är 

en ytterligare selekterad grupp med studievana och hög utbildning. 

Denna typ av selektion bör tas hänsyn till vid utredning av en eventuell 

utökning av omställningsstudiestödet, samt övervägas i förhållande till 
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turordningsregler kring stödet. Arbetsförmedlingen har förståelse för att 

bestämmelserna behöver kräva i kraft senast 1 juli 2024 för att tillgodose 

behoven hos CSN, men anser fortfarande att arbetet skulle kunna 

avvakta tills preliminära siffor för 2023 finns på plats för att kunna göra 

en mer tillförlitlig analys av förslaget.  

 

På Arbetsförmedlingens vägnar 

 

Maria Mindhammar  
  

 

Helena Äleklint  

 

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Maria Mindhammar. 
Ärendet har föredragits av verksjuristen Helena Äleklint. I den slutliga 
handläggningen av ärendet har även rättschefen Anna Middelman och 
enhetschefen Mina Azad deltagit.  
 

Beslutet fastställs digitalt i diariet och saknar därför namnunderskrifter. 


