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Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga 
och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18) 
Arbetsmarknadsdepartementet har berett Omställningsfonden tillfälle att yttra sig över rubricerad 
promemoria. 
 
Omställningsfonden tillstyrker promemorians förslag om omställningsstudiestöd. Omställning och 
kompetensutveckling öppnar möjligheter för framtidens arbetsliv och gagnar såväl individ som 
arbetsgivare och samhället i stort. 
 
Sammanfattning av Omställningsfondens synpunkter 
Omställningsfonden tillstyrker förslagen i promemorian med nedan beskrivna synpunkter rörande de 
administrativa processerna. 
 
Det är av avgörande vikt för Omställningsfonden för att kunna fullgöra det i förslaget beskrivna 
omställningsstudiestöd som registrerad omställningsorganisation att de administrativa processerna 
blir kvalitetssäkra och effektiva.  
 
5.2 Utbildningar som omställningsorganisationerna finansierar 
Det är av vikt att de administrativa processerna förenklas för kortare utbildningar som finansieras av 
registrerad omställningsorganisation. Detta för att möjliggöra för mindre utbildningsanordnare att 
uppfylla kraven i rapporteringen. 
 
6.4.3 Omställningsstudiebidrag ska ersätta… (uppgift om tjänstledighet) /7.5.7 Uppgiftsskyldighet 
för omställningsorganisationer 
Den föreslagna uppgiftsskyldigheten för registrerade omställningsorganisation gällande inhämtande av 
skriftliga tjänstledighetsbeslut är en orimligt stor administrativ uppgift. Detta eftersom CSN i efterskott 
via Skatteverket kontrollerar inkomsten för de som får studiestöd. Omställningsfonden förordar att 
uppgiften om tjänstledighet intygas av arbetstagaren i ansökan. 
 
7 Administration av omställningsstudiestöd/7.2.2 Yttrande från en omställningsorganisation/ 
7.5.7 Uppgiftsskyldighet för omställningsorganisationer 
Administrationen av omställningsstudiestödet kräver ett nära samarbete mellan CSN, 
omställningsorganisationerna och övriga myndigheter. För att minska kostnader och säkerställa korta 
handläggningstider understryker Omställningsfonden betydelsen av automatiserade lösningar för 
säker och digital informationsöverföring mellan aktörernas olika systemlösningar. För att möjliggöra 
detta behöver berörda parter snarast samverka gällande fastställande av tidplan, teknisk specifikation 
och villkor för informationsutbyte för att hinna utveckla systemen. Det är av avgörande betydelse att 
de automatiserade processer är på plats redan från start för att säkerställa kvalitet, 
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kostnadseffektivitet och att klara korta handläggningstider. Detta kommer även att innebära en ökad 
kostnad för utveckling av omställningsorganisationernas IT system.  
 
8.4 Omställningsstudiestöd kan lämnas i två skilda ansökningsomgångar/8.5 Omställningsstudiestöd 
lämnas i den ordning ansökningarna kommer in till CSN 
Utredningens förslag om två ansökningsomgångar per år för omställningsstudiestöd är väl anpassat för 
terminslånga utbildningar i det offentliga utbildningssystemet. De utbildningar som finansierade av 
omställningsorganisationer är oftast kortare och har mer fortlöpande studiestarter vilket kan bli 
problematiskt att hantera med bara två ansökningsomgångar. Detta kan medföra långa 
handläggningstider och det finns en problematik i detta i och med att omställningsstudiestöd lämnas i 
mån av tillgängliga medel. Koncentration av ansökningar kring 1 april och 1 oktober skulle kunna 
missgynna arbetstagare med behov av kortare insatser med fortlöpande studiestarter i förhållande till 
de som söker offentligt finansierade terminsutbildningar som är anpassade till de föreslagna 
ansökningsperioderna. 
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