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flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på 

arbetsmarknaden (Ds 2021:18) 

(2021/02963) 

Högskolan i Skövde (Högskolan) är i grunden positiv till förslaget då det stärker den totala 

kompetensförsörjningen i landet. Högskolan får tillsammans med andra lärosäten en viktig roll i 

att bidra till att skapa flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Vi har 

dock synpunkter på delar av de berörda förslagen som redovisas specifikt nedan.  

Synpunkter på förslagen:  

Avsnitt 5.4 Begränsning av utbildningarnas längd till och med det kalenderår den studerande 

fyller 39 år 

Förslaget innebär en begränsning av utbildningens längd till och med det kalenderår som den 

studerande fyller 39 år.  

Högskolan menar att begränsningen riskerar att få negativa konsekvenser. Yngre medborgare 

som saknar en akademisk grundutbildning har generellt behov av längre utbildningar för att 

skapa sig en god plattform på arbetsmarknaden. I förslaget begränsas detta till för gruppen under 

40 år till maximalt 2 år medan det för gruppen över 40 år saknas begränsning för utbildningens 

längd. Då grundutbildningar på akademisk nivå i normalfallet är på 3 år utesluts gruppen för 

dessa vilket Högskolan anser är olyckligt och får negativa konsekvenser för den yngre gruppen 

och samhället som helhet. En risk med gränsen 40 år är också att sökande till Högskolan 

förskjuter tidpunkten för ansökan till högre studier för att få del av de mer fördelaktiga villkoren 

som ges för gruppen som är 40 år eller äldre.  

 

Avsnitt 6.3 Kortaste och längsta tid med omställningsstudiestöd 

Förslaget innebär att en begränsning för den som har helt stöd på 44 veckor. För de som väljer att 

studera längre utbildningar innebär det försämrade studiestödvillkor under resterande tid.  

Högskolan menar att en bieffekt av förslaget är lärosäten riskerar försämrad ekonomi av 

förslaget. Det finns en stor risk att den studerande inte fullföljer sina studier då villkoren för 

studiestöd förändras så kraftigt under studietiden. Avhopp från programstudier innebär en 

utebliven intäkt och därmed försämrad ekonomi för lärosäten.  
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Avsnitt 9.5.2 Beräknad ny efterfrågan på utbildning till följd av omställningsstudiestödet  

Utredningen bedömer att förslaget kan förväntas medföra en ökad efterfrågan på utbildning med 

20.000 - 40.000 studerande och bedömning görs att det täcks av nuvarande platser.  

Högskolan menar att förslaget medför en ökad konkurrens då antalet sökande ökar. Sannolikt 

kommer också de sökande i huvudsak att söka sig till de utbildningar där störst efterfrågan finns. 

Om ingen utökning sker av antalet platser riskerar förslaget innebära försämrade förutsättningar 

för andra grupper som inte omfattas av omställningsstudiestödet.  

 

Avsnitt 13.14 Konsekvenser för arbetsgivare och företag 

Högskolan som arbetsgivare delar de konsekvenser som framgår i utredningen om befintliga 

medarbetare som söker tjänstledighet för att omfattas av omställningsstudiestödet. Förslaget 

riskerar att skapa situationer för många arbetsgivare där svårigheter uppstår för att täcka de 

vakanser som tjänstledigheter för studier medför, inte minst då tjänstledigheterna kan vara 

förhållandevis korta. Om inte vakanserna går att täcka genom rekryteringar eller förändringar i 

arbetsfördelning/organisation risker såväl produktion som arbetsmiljö att försämras. 

Arbetsgivaren kan få en bättre och längre planeringshorisont om de vet att utbildningen kan 

förskjutas till nästa gång den ges (upp till ett år) och att omställningsstödet i så fall garanterat 

följer med.   

Rent allmänt saknar vi i förslaget arbetsgivarens roll för de medarbetare som söker 

omställningsstödet. Om arbetsgivaren ges en ökad roll i att planera och bedöma 

utbildningsinsatsen i förhållande till nuvarande arbete och dess utveckling förstärks 

möjligheterna till en positiv kompetensutvecklingsinsats.  

 

 

 

 


