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Remissvar av Ds 2021:16, 17 och 18 om genomförande av 
principöverenskommelse om trygghet, omställning och 
anställningsskydd 

 

Sammanfattning 
Reformer som underlä ttär och fo rbä tträr mo jligheternä fo r kompetensfo rso rjning och 
livslä ngt lä rände ä r vä lkomnä och äv stor vikt fo r det svenskä nä ringslivets lä ngsiktigä 
konkurrenskräft. Tillvä xtverkets underso kningär visär ätt brist pä  lä mplig ärbetskräft ä r 
ett äv fo retägens sto rstä hinder fo r tillvä xt. Tillvä xtverket ser dä rfo r positivt pä  fo rslägen 
ätt info rä ett grundlä ggände omstä llnings- och kompetenssto d och ett nytt, icke 
rä ttighetsbäserät studiesto d, omstä llningsstudiesto d. Tillvä xtverket lä mnär vissä 
synpunkter nä r det gä ller utformningen, bl.ä. nä r det gä ller ätt sä kerstä llä ätt 
omstä llningsorgänisätionernä här äktuellä prognoser om ärbetsmärknädens 
kompetensbehov och ätt reformen nogä fo ljs upp och utvä rderäs utifrä n fler perspektiv. 

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd, Ds 2021:16 
Tillvä xtverket ser positivt pä  utredningens fo rsläg ätt info rä nytt ett offentligt 
grundlä ggände omstä llnings- och kompetenssto d fo r ärbetstägäre som inte omfättäs äv 
kollektivävtäl eller äv sto d frä n en registreräd omstä llningsorgänisätion. 
 
Ö käd fo rä ndringstäkt och komplexitet i sämhä llet leder till o käde kräv pä  ny och 
utveckläd kompetens i nä ringslivet och ärbetslivet. Dettä innebä r ätt utvecklingen äv 
individers kunskäp och kompetens inte kän uppho rä nä r en individ trä der in pä  
ärbetsmärknäden, utän beho ver fortsä ttä genom helä ärbetslivet. Fo rsläget om ett nytt 
grundlä ggände omstä llnings- och kompetenssto d som ger ärbetstägäre som inte 
omfättäs äv kollektivävtäl mo jlighet ätt tä del äv grundlä ggände omstä llnings- och 
kompetenssto d ä r ett steg i rä tt riktning fo r ätt underlä ttä omstä llning pä  
ärbetsmärknäden.  
 
Utredningens förslag att omställningsorganisationen får tillhandahålla yttranden 
till Centrala studiestödsnämnden i ett ärende om omställningsstudiestöd 
Utredningen fo reslä r ätt omstä llningsorgänisätionen skä ges tillfä lle ätt lä mnä ett 
yttrände till Centrälä studiesto dsnä mnden (CSN), som fättär beslut om 
omstä llningsstudiesto det, med ett utlä tände om hur den so ktä utbildningen kommer ätt 
stä rkä den studerändes främtidä stä llning pä  ärbetsmärknäden med beäktände äv 
ärbetsmärknädens behov.  
 

Godkänd av Francisca Ramsberg
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Tillvä xtverket ser det som ävgo rände ätt dennä bedo mning sker med utgä ngspunkt i 
äktuellä prognoser och änälyser om ärbetsmärknädens kompetensbehov. Bedo mningen 
beho ver vidäre beäktä regionälä skillnäder i ärbetsmärknäds- och nä ringslivsstrukturer. 
Det ä r i utredningen oklärt vilkä änälyser och prognoser ro rände ärbetsmärknädens 
utveckling och kompetensfo rso rjningsbehov omstä llningsorgänisätionernä skä grundä 
sin bedo mning pä . Tillvä xtverket vill pekä pä  ätt det finns ett stort behov äv ätt fo rstä rkä 
nätionellä och regionälä änälyser äv kompetensfo rso rjningsbehov. Dettä bo r ske genom 
riktäde uppdräg till releväntä myndigheter och finnäs pä  pläts info r 
omstä llningsstudiesto det fo rstä änso kningstillfä lle.  
 
Utredningens förslag om utvärdering av stödet  
Utredningen fo reslä r ätt regeringen senäst 2027 skä uppdrä ä t en myndighet ätt 
utvä rderä det nyä systemet fo r grundlä ggände omstä llnings- och kompetenssto d.  
Det offentligä grundlä ggände omstä llnings- och kompetenssto det vä nder sig till de 
omkring en hälv miljon ärbetstägäre pä  den svenskä ärbetsmärknäden som ärbetär fo r 
ärbetsgiväre som inte ä r bundnä äv kollektivävtäl. Dettä ä r en bred och diversifieräd 
mä lgrupp med olikä behov och fo rutsä ttningär.  Tillvä xtverket änser ätt utvä rderingen 
bo r inkluderä en änälys äv hur olikä grupper äv ärbetstägäre änvä nt sig äv sto det med 
utgä ngspunkt i bländ ännät bränsch, geogräfi och utbildningsnivä .  

En reformerad arbetsrätt, Ds 2021:17 
Lä ngsiktigä och tydligä regler ä r en fo rutsä ttning fo r en vä l fungerände ärbetsmärknäd.  
En o verenskommelse mellän pärtnernä innebä r en bred fo ränkring och en stäbilitet pä  
ärbetsmärknäden vilket gynnär svensk konkurrenskräft. 
 
Tillvä xtverket här inte synpunkter pä  den ärbetsrä ttsligä o verenskommelsens innehä ll i 
säk. 

Omställningsstudiestöd, Ds 2021:18 
Tillvä xtverket ser positivt pä  utredningens fo rsläg ätt info rä ett nytt, icke 
rä ttighetsbäserätstudiesto d, omstä llningsstudiesto d.  
 
Syftet med omstä llningsstudiesto det ä r ätt fo rbä tträ fo rutsä ttningärnä fo r vuxnä ätt 
finänsierä studier som kän stä rkä deräs främtidä stä llning pä  ärbetsmärknäden med 
beäktände äv ärbetsmärknädens behov. Tillvä xtverkets underso kningär visär ätt brist pä  
lä mplig ärbetskräft ä r ett äv fo retägens sto rstä hinder fo r tillvä xt. Reformer som 
underlä ttär och fo rbä tträr mo jligheternä fo r kompetensfo rso rjning och livslä ngt lä rände 
ä r dä rfo r vä lkomnä och äv stor vikt fo r det svenskä nä ringslivets lä ngsiktigä 
konkurrenskräft.  
 
Sto det fo reslä s lä mnäs fo r heltidsstudier sä vä l som fo r deltidsstudier ner till 20 procents 
studietäkt. Tillvä xtverket bedo mer ätt dettä svärär mot yrkesverksämmäs behov äv 
flexibilitet och kän fo renklä fo r studieovänä grupper ätt tä del äv sto det. Tillvä xtverket 
änser vidäre ätt omstä llningsstudiesto dets ersä ttningsnivä er, som ä r betydligt ho gre ä n 
ersä ttningsnivä er i det ordinärie studiemedelssystemet, vä sentligt fo rbä tträr 
fo rutsä ttningärnä fo r yrkesverksämmä individer ätt finänsierä studier.  
 



 

 
 

3(4) Tillväxtverket 

 

 

Tillväxtverket 
Telefon: 08 681 91 00 
tillvaxtverket.se 

 

 

Utredningens förslag att utlandsstudier inte ska ge rätt till omställningsstudiestöd  
I utredningen fo reslä s ätt omstä llningsstudiesto d skä fä  lä mnäs till studerände vid de 
lä roänstälter som ger rä tt till studiemedel enligt studiesto dslägen men ätt 
utländsstudier inte skä ge rä tt till omstä llningsstudiesto d. Tillvä xtverket fo reslä r ätt det 
kän o vervä gäs om det ä ven skä värä mo jligt ätt änvä ndä omstä llningsstudiesto det fo r 
studier i ännät länd om utbildningen ävser ett bristyrke och det inte finns relevänt 
utbildning i Sverige.  
 
Utredningens förslag att omställningsstudiestöd ska beviljas i två skilda 
ansökningsomgångar per kalenderår  
Utredningen här bedo mt ätt tvä  änso kningsomgä ngär bo r rä ckä fo r ätt skäpä ett 
tillrä ckligt flexibelt änso kningssystem.  
 
Det nyä omstä llningssystemet utgä r frä n den änstä lldes fo rmä gä ätt tä egnä initiätiv till 
kompetensutveckling. Tillvä xtverket ser en risk ätt personer som till exempel o nskär gä  
en kortäre utbildning uppfättär änso kningsfo rfärändet som inflexibelt med enbärt tvä  
änso kningstillfä llen per ä r och dä rfo r ävstä r frä n ätt änso kä. So kände frä n främfo r ällt 
studieovänä grupper riskerär ocksä  ätt uppfättä änso kningsprocessen som 
ädministrätivt betungände. Vid info rändet äv omstä llningsstudiesto det beho ver dä rfo r 
en enkel änso kningsprocess eftersträ väs och det bo r o vervä gäs om fler 
änso kningstillfä llen beho ver tillkommä. Ett flexibelt system i kombinätion med ett enkelt 
änso kningsfo rfärände ä r viktigä äspekter fo r ätt sto det skä nä  en sä  bred grupp som 
mo jligt.  
 
Utredningens förslag att omställningsorganisationen ska ges tillfälle att yttra sig 
angående om och hur en utbildning kommer att stärka den studerandes framtida 
ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov  
Utredningen fo reslä r ätt omstä llningsorgänisätionernä skä ges tillfä lle ätt lä mnä ett 
yttrände till Centrälä studiesto dsnä mnden (CSN), som fättär beslut om 
omstä llningsstudiesto det, med ett utlä tände om hur den so ktä utbildningen kommer ätt 
stä rkä den studerändes främtidä stä llning pä  ärbetsmärknäden med beäktände äv 
ärbetsmärknädens behov.  
 
Tillvä xtverket ser det som ävgo rände ätt dennä bedo mning sker med utgä ngspunkt i 
äktuellä prognoser och änälyser om ärbetsmärknädens kompetensbehov. Bedo mningen 
beho ver vidäre beäktä regionälä skillnäder i ärbetsmärknäds- och nä ringslivsstrukturer. 
Det ä r i utredningen oklärt vilkä änälyser och prognoser ro rände ärbetsmärknädens 
utveckling och kompetensfo rso rjningsbehov omstä llningsorgänisätionernä skä grundä 
sin bedo mning pä . Tillvä xtverket vill pekä pä  ätt det finns ett stort behov äv ätt fo rstä rkä 
nätionellä och regionälä änälyser äv kompetensfo rso rjningsbehov. Dettä bo r ske genom 
riktäde uppdräg till releväntä myndigheter och finnäs pä  pläts info r 
omstä llningsstudiesto det fo rstä änso kningstillfä lle.  
 
Utredningens bedömning av hur efterfrågan på utbildning och validering kan 
påverkas inom olika utbildningsformer till följd av införandet av det nya 
omställningsstudiestödet  
Som konstäteräs i utredningen här bländ ännät Riksrevisionen visät ätt det finns en 
diskrepäns mellän utbudet äv ho gskoleutbildning och vuxnäs respektive ärbetsgiväres 
efterfrä gän. Utredningen pekär pä  ätt pä  ätt lä rosä tenäs änsvär fo r livslä ngt lä rände här 
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fo rtydligäts i propositionen Forskning, frihet, främtid – kunskäp och innovätion fo r 
Sverige (prop. 2020/21:60) och rä knär med ätt de fo rä ndringär som nu fo reslä s bo r 
kommä ätt pä verkä utbildningsänordnäre ätt utvecklä sitt utbud fo r ätt mo tä efterfrä gän 
frä n en ny grupp studerände.  
 
Reformens främgä ng ä r beroende äv ätt det finns ett utbildningsutbud som mätchär 
nä ringslivets och yrkesverksämmäs behov. Tillvä xtverket ser ett stort behov äv ätt det 
befintligä utbudet äv utbildning och välidering änpässäs bä ttre till nä ringslivets och 
yrkesverksämmäs behov och efterfrä gän. Det beho vs nyä typer äv utbildningär som ges 
pä  distäns, med flexiblä stärtdätum och flexibel studietäkt. Sto d till studieovänä 
personer som studerär pä  distäns beho ver fo rbä tträs, hä r kän lokälä och regionälä 
lä rcentrum spelä en viktig roll. En ännän viktig äspekt ä r ätt tydliggo rä och fo renklä 
o verblick äv utbildningsutbud sä rskilt änpässät fo r yrkesverksämmä. Utvecklingen 
beho ver ske i sämverkän mellän myndigheter, lä rosä ten, utbildningsänordnäre och i nä rä 
diälog med fo retäg och bränscher. 
 
Utredningens förslag om uppföljning och utvärdering av stödet 
Utredningen fo reslä r ätt det nyä omstä llningsstudiesto det skä fo ljäs upp och utvä rderäs.  
Tillvä xtverket vill lyftä främ vikten äv ätt utvä rderingen kompletteräs fo r ätt ä ven svärä 
pä  frä gän om omstä llningsstudiesto det bidrägit till ätt stä rkä tillgä ngen till rä tt 
kompetens pä  ärbetsmärknäden med beäktände äv ärbetsmärknädens behov. Dettä mot 
bäkgrund äv ätt det nyä omstä llningsstudiesto det dels ä r mycket genero st, dels ätt ett äv 
kräven ä r ätt det enbärt skä lä mnäs fo r en utbildning som kän äntäs stä rkä den 
studerändes främtidä stä llning pä  ärbetsmärknäden med beäktände äv 
ärbetsmärknädens behov.  
 
 
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv o verdirekto r Fränciscä Rämsberg. 
Chärlotte Werner här värit fo redrägände. I händlä ggningen här ocksä  Josef Lännemyr, 
Evä Johänsson, Ö rjän Johänsson och Märinä Gregorsson deltägit. 
 
 

 

 

 

 

 

Fränciscä Rämsberg 
    Charlotte Werner 
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