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Grundläggande omställnings- och 

kompetensstöd – för flexibilitet, 

omställningsförmåga och trygghet på 

arbetsmarknaden (Ds 2021:16) 
 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) lämnar utifrån sin roll som arbetsgivare 

och administratör av statligt studiestöd följande synpunkter på utredningens 

förslag. CSN har i övriga delar inga synpunkter på förslagen i promemorian.  

 

1.2 Förslag till förordning om offentligt grundläggande 

omställnings- och kompetensstöd till arbetstagare 
Förordningen ska enligt utredningens förslag träda i kraft den 30 juni 2022. 

CSN noterar samtidigt att ikraftträdandetidpunkten för förordningen i 

praktiken kan bli en annan, som en följd av 1 p ikraftträdandebestämmelserna 

till förslaget om lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på 

arbetsmarknaden. CSN kommenterar tidpunkten för ikraftträdandet i avsnitt 

8.2 nedan. 

3.2.1 Etablering på arbetsmarknaden som villkor för stöd 
CSN avstyrker i sitt remissvar på promemorian Omställningsstöd – för 

flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18) 

det s.k. aktualitetsvillkoret för rätt till omställningsstudiestöd. För det fall 

aktualitetsvillkoret ändå bibehålls som krav för rätt till det nya 

omställningsstudiestödet vill CSN framföra följande. 

CSN konstaterar att utredningens förslag och förslagen i promemorian 

Omställningsstudiestöd […] förfaller väl utformade för att i möjligaste mån 

säkerställa samma tillämpning hos Kammarkollegiet och hos CSN, gällande 

kravet på tolv månaders arbete under en ramtid om 24 månader. En sådan 

lösning underlättar CSN:s och den offentliga omställningsorganisationens 

information till sökande och välkomnas av CSN.  
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En viktig skillnad i Kammarkollegiets och CSN:s prövning bör samtidigt 

framhållas: 

- Ramtiden ska vid Kammarkollegiets prövning beräknas med utgångspunkt 

i när ansökan om grundläggande omställnings- och kompetensstöd 

lämnades in till den offentliga omställningsorganisationen. Vid CSN:s 

prövning beräknas ramtiden istället med utgångspunkt i den dag ansökan 

om omställningsstudiestöd kom in till CSN, eller från dagen innan 

studiestarten. Studerande som ansöker om omställningsstudiestöd hos CSN 

har dock möjlighet att efter begäran få ramtiden beräknad efter den dag 

hans eller hennes ansökan lämnades in till en omställningsorganisation.  

CSN konstaterar att denna skillnad innebär att de olika regelverken inte 

kommer att vara enkla för de sökande att förstå eller för CSN att informera om. 

CSN anser därför att de två föreslagna regelverken i möjligaste mån bör se 

likadana ut. 

CSN noterar slutligen att utredningen inte föreslår någon begränsning i form av 

hur lång tid med en viss förmån som ska krävas för att en månad ska kunna 

hoppas över, eller hur lång tid som sammanlagt ska kunna få hoppas över. 

Myndigheten anser att det under den fortsatta beredningen kan finnas skäl att 

överväga vissa sådana begränsningar. 

 

5.1.1 Målgruppen för yttranden är bredare än målgruppen för 

stöd 
Möjligheten att kunna få utlåtanden från en sakkunnig källa om hur en viss 

utbildning kan anses stärka en arbetstagares framtida ställning på 

arbetsmarknaden underlättar både för den som vill ansöka om 

omställningsstudiestöd och vid CSN:s prövning av en sådan ansökan. CSN 

tillstyrker därför förslaget.  

 

8.2 Det nya systemet träder i kraft 2022 
CSN anser att regeringen bör besluta om att 2 – 11 §§ förslaget till lag om 

grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden ska träda 

ikraft så tidigt som möjligt efter den 30 juni 2022, och senast den 1 oktober 

2022. 

Enligt förslagen i promemorian Omställningsstudiestöd […]1 ska CSN kunna ta 

emot och pröva ansökningar om omställningsstudiestöd med start den 

1 oktober 2022. De studerandes ansökningsförfarande och CSN:s prövning 

försvåras om de sökande inte har möjlighet att få ett yttrande från en 

omställningsorganisation att bifoga sin ansökan. Det är därför av central 

betydelse att den offentliga omställningsorganisationen kan erbjuda 

grundläggande omställnings- och kompetensstöd senast från och med den 

1 oktober 2022 och att yttranden därmed kan lämnas till CSN senast från denna 

dag. CSN anser därmed att regeringen bör besluta om att 2 – 11 §§ förslaget till 

                                                      
1 Ds 2021:18. 
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lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden 

ska träda ikraft så tidigt som möjligt, och senast den 1 oktober 2022. 

 

 
Beslut om detta remissvar har fattats av generaldirektören Christina Forsberg 

efter föredragning av utredaren Joacim Strömblad i närvaro av 

avdelningschefen Helena Gagner, chefsjuristen Åsa Lindahl, ekonomichefen 

Jan Söderholm, verksjuristen Sara Ljung och utredaren Alexandra Swenning. I 

arbetet med remissvaret har även HR-specialisten Fredrik Ejresund och 

controllern Magnus Wållström deltagit. 
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