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Trygghetsfonden TSL tillstyrker promemorians förslag om omställningsstudiestöd – för flexibilitet, 

omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Vi ställer oss mycket positiva till att stärka 

individers framtida ställning på arbetsmarknaden samt indirekt även stärka Sveriges arbetsgivare och 

arbetsmarknaden i stort. Vi anser dock att det finns ett antal administrativa processer som behöver 

finnas på plats för att omställningsorganisationerna ska kunna implementera förslagen, vilka 

presenteras nedan. 

4.4.3, 4.5.3 Inkomster ska kunna visa förvärvsarbete i tillräcklig omfattning 

TSL förordar att registrerade omställningsorganisationer ges möjlighet att anropa systemstöd hos 

CSN för att kontrollera arbetsvillkoret även för det kortvariga studiestödet. Alternativt ges även 

registrerade omställningsorganisationer möjlighet att styrka arbetsvillkor med data från Skatteverket 

samt möjlighet att fastställa SGI med uppgifter från Försäkringskassan, men vi ser en ökad 

komplexitet i den sistnämnda lösningen för samtliga parter. 

Utredning föreslår att aktualitetsvillkoret och etableringsvillkoret ska kunna prövas mot 

inkomstuppgifter. CSN får i uppdrag att kontrollera villkor i övriga ansökningar om 

omställningsstudiestöd, samt att fastställa SGI med uppgifter från Försäkringskassan. Det vore därför 

kostnadseffektivt för hela systemet ifall registrerade omställningsorganisationer kan anropa 

uppgifter från CSN:s systemstöd vid villkorsprövning av det kollektivavtalade kortvariga studiestödet 

då alla systemstöd och integrationer ändå måste utvecklas. Vi ser en stor risk ifall enskilda själva 

måste styrka sina anställningar med arbetsgivarintyg för 96 månader under ramtiden om 14 år. Det 

är stor risk att arbetstagare med många anställningar under perioden missgynnas och inte kan få fatt 

i intyg och därmed inte heller blir berättigade till omställningsstudiestöd. 

5.2 Utbildningar som omställningsorganisationerna finansierar 

Trygghetsfonden TSL vill lyfta vikten av enkla administrativa processer för att underlätta både för 

privata och reguljära utbildningsanordnare att klara av rapporteringen. 

6.4.3 Omställningsstudiebidrag ska ersätta… (sid 171-172, uppgift om tjänstledighet) 

Trygghetsfonden TSL avslår förslaget att kontroll av tjänstledighet görs av registrerade 

omställningsorganisationer. 

Att utföra kontroller av tjänstledighetsbeslut vore en oproportionerligt stor administrativ pålaga för 

arbetsgivare, anställda och omställningsorganisationer. Eftersom ansökan görs av den anställde själv 

så kommer inte heller Trygghetsfonden TSL att ha direktkontakt med arbetsgivaren. 
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7 Administration av omställningsstudiestöd 

7.2.2 Yttrande från en omställningsorganisation/7.5.7 Uppgiftsskyldighet för 

omställningsorganisationer 

Trygghetsfonden TSL understryker betydelsen av att automatiserade system-till-systemprocesser 

finns på plats redan från start. 

Administrationen av omställningsstudiestödet kräver ett nära samarbete mellan CSN, 

omställningsorganisationerna och övriga myndigheter. För att långsiktigt minska kostnader och 

säkerställa korta handläggningstider vill vi betona betydelsen av automatiserade lösningar för snabb 

digital informationsöverföring mellan aktörernas system. 

Vi vill peka på att en motsvarande automatiserad informationsöverföring redan idag sker mellan a-

kassorna och flertalet omställningsorganisationer. 

8.4 Omställningsstudiestöd kan lämnas i två skilda ansökningsomgångar/8.5 

Omställningsstudiestöd lämnas i den ordning ansökningarna kommer in till CSN 

Trygghetsfonden TSL ser en risk att vissa grupper på arbetsmarknaden kan missgynnas av två skilda 

ansökningsomgångar. Det kan till exempel vara arbetstagare med behov av kortare insatser med 

fortlöpande studiestarter till skillnad från arbetstagare som söker offentligt finansierade 

terminsutbildningar som är synkroniserade med de föreslagna ansökningsperioderna. 

Caroline Söder 

VD, Trygghetsfonden TSL 


	Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

