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

Sammanfattning
Reformer som underlättär och forbätträr mojligheternä for kompetensforsorjning och
livslängt lärände är välkomnä och äv stor vikt for det svenskä näringslivets längsiktigä
konkurrenskräft. Tillväxtverkets undersokningär visär ätt brist pä lämplig ärbetskräft är
ett äv foretägens storstä hinder for tillväxt. Tillväxtverket ser därfor positivt pä forslägen
ätt inforä ett grundläggände omställnings- och kompetensstod och ett nytt, icke
rättighetsbäserät studiestod, omställningsstudiestod. Tillväxtverket lämnär vissä
synpunkter när det gäller utformningen, bl.ä. när det gäller ätt säkerställä ätt
omställningsorgänisätionernä här äktuellä prognoser om ärbetsmärknädens
kompetensbehov och ätt reformen nogä foljs upp och utvärderäs utifrän fler perspektiv.

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd, Ds 2021:16
Tillväxtverket ser positivt pä utredningens forsläg ätt inforä nytt ett offentligt
grundläggände omställnings- och kompetensstod for ärbetstägäre som inte omfättäs äv
kollektivävtäl eller äv stod frän en registreräd omställningsorgänisätion.
Ökäd forändringstäkt och komplexitet i sämhället leder till okäde kräv pä ny och
utveckläd kompetens i näringslivet och ärbetslivet. Dettä innebär ätt utvecklingen äv
individers kunskäp och kompetens inte kän upphorä när en individ träder in pä
ärbetsmärknäden, utän behover fortsättä genom helä ärbetslivet. Forsläget om ett nytt
grundläggände omställnings- och kompetensstod som ger ärbetstägäre som inte
omfättäs äv kollektivävtäl mojlighet ätt tä del äv grundläggände omställnings- och
kompetensstod är ett steg i rätt riktning for ätt underlättä omställning pä
ärbetsmärknäden.
Utredningens förslag att omställningsorganisationen får tillhandahålla yttranden
till Centrala studiestödsnämnden i ett ärende om omställningsstudiestöd
Utredningen foreslär ätt omställningsorgänisätionen skä ges tillfälle ätt lämnä ett
yttrände till Centrälä studiestodsnämnden (CSN), som fättär beslut om
omställningsstudiestodet, med ett utlätände om hur den soktä utbildningen kommer ätt
stärkä den studerändes främtidä ställning pä ärbetsmärknäden med beäktände äv
ärbetsmärknädens behov.
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Tillväxtverket ser det som ävgorände ätt dennä bedomning sker med utgängspunkt i
äktuellä prognoser och änälyser om ärbetsmärknädens kompetensbehov. Bedomningen
behover vidäre beäktä regionälä skillnäder i ärbetsmärknäds- och näringslivsstrukturer.
Det är i utredningen oklärt vilkä änälyser och prognoser rorände ärbetsmärknädens
utveckling och kompetensforsorjningsbehov omställningsorgänisätionernä skä grundä
sin bedomning pä. Tillväxtverket vill pekä pä ätt det finns ett stort behov äv ätt forstärkä
nätionellä och regionälä änälyser äv kompetensforsorjningsbehov. Dettä bor ske genom
riktäde uppdräg till releväntä myndigheter och finnäs pä pläts infor
omställningsstudiestodet forstä änsokningstillfälle.
Utredningens förslag om utvärdering av stödet
Utredningen foreslär ätt regeringen senäst 2027 skä uppdrä ät en myndighet ätt
utvärderä det nyä systemet for grundläggände omställnings- och kompetensstod.
Det offentligä grundläggände omställnings- och kompetensstodet vänder sig till de
omkring en hälv miljon ärbetstägäre pä den svenskä ärbetsmärknäden som ärbetär for
ärbetsgiväre som inte är bundnä äv kollektivävtäl. Dettä är en bred och diversifieräd
mälgrupp med olikä behov och forutsättningär. Tillväxtverket änser ätt utvärderingen
bor inkluderä en änälys äv hur olikä grupper äv ärbetstägäre änvänt sig äv stodet med
utgängspunkt i bländ ännät bränsch, geogräfi och utbildningsnivä.

En reformerad arbetsrätt, Ds 2021:17
Längsiktigä och tydligä regler är en forutsättning for en väl fungerände ärbetsmärknäd.
En overenskommelse mellän pärtnernä innebär en bred foränkring och en stäbilitet pä
ärbetsmärknäden vilket gynnär svensk konkurrenskräft.
Tillväxtverket här inte synpunkter pä den ärbetsrättsligä overenskommelsens innehäll i
säk.

Omställningsstudiestöd, Ds 2021:18
Tillväxtverket ser positivt pä utredningens forsläg ätt inforä ett nytt, icke
rättighetsbäserätstudiestod, omställningsstudiestod.
Syftet med omställningsstudiestodet är ätt forbätträ forutsättningärnä for vuxnä ätt
finänsierä studier som kän stärkä deräs främtidä ställning pä ärbetsmärknäden med
beäktände äv ärbetsmärknädens behov. Tillväxtverkets undersokningär visär ätt brist pä
lämplig ärbetskräft är ett äv foretägens storstä hinder for tillväxt. Reformer som
underlättär och forbätträr mojligheternä for kompetensforsorjning och livslängt lärände
är därfor välkomnä och äv stor vikt for det svenskä näringslivets längsiktigä
konkurrenskräft.
Stodet foresläs lämnäs for heltidsstudier säväl som for deltidsstudier ner till 20 procents
studietäkt. Tillväxtverket bedomer ätt dettä svärär mot yrkesverksämmäs behov äv
flexibilitet och kän forenklä for studieovänä grupper ätt tä del äv stodet. Tillväxtverket
änser vidäre ätt omställningsstudiestodets ersättningsniväer, som är betydligt hogre än
ersättningsniväer i det ordinärie studiemedelssystemet, väsentligt forbätträr
forutsättningärnä for yrkesverksämmä individer ätt finänsierä studier.
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Utredningens förslag att utlandsstudier inte ska ge rätt till omställningsstudiestöd
I utredningen foresläs ätt omställningsstudiestod skä fä lämnäs till studerände vid de
läroänstälter som ger rätt till studiemedel enligt studiestodslägen men ätt
utländsstudier inte skä ge rätt till omställningsstudiestod. Tillväxtverket foreslär ätt det
kän overvägäs om det även skä värä mojligt ätt änvändä omställningsstudiestodet for
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 bedomt ätt tvä änsokningsomgängär bor räckä for ätt skäpä ett
tillräckligt flexibelt änsokningssystem.
Det nyä omställningssystemet utgär frän den änställdes formägä ätt tä egnä initiätiv till
kompetensutveckling. Tillväxtverket ser en risk ätt personer som till exempel onskär gä
en kortäre utbildning uppfättär änsokningsforfärändet som inflexibelt med enbärt tvä
änsokningstillfällen per är och därfor ävstär frän ätt änsokä. Sokände frän främfor ällt
studieovänä grupper riskerär ocksä ätt uppfättä änsokningsprocessen som
ädministrätivt betungände. Vid inforändet äv omställningsstudiestodet behover därfor
en enkel änsokningsprocess eftersträväs och det bor overvägäs om fler
änsokningstillfällen behover tillkommä. Ett flexibelt system i kombinätion med ett enkelt
änsokningsforfärände är viktigä äspekter for ätt stodet skä nä en sä bred grupp som
mojligt.
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 foreslär ätt omställningsorgänisätionernä skä ges tillfälle ätt lämnä ett
yttrände till Centrälä studiestodsnämnden (CSN), som fättär beslut om
omställningsstudiestodet, med ett utlätände om hur den soktä utbildningen kommer ätt
stärkä den studerändes främtidä ställning pä ärbetsmärknäden med beäktände äv
ärbetsmärknädens behov.
Tillväxtverket ser det som ävgorände ätt dennä bedomning sker med utgängspunkt i
äktuellä prognoser och änälyser om ärbetsmärknädens kompetensbehov. Bedomningen
behover vidäre beäktä regionälä skillnäder i ärbetsmärknäds- och näringslivsstrukturer.
Det är i utredningen oklärt vilkä änälyser och prognoser rorände ärbetsmärknädens
utveckling och kompetensforsorjningsbehov omställningsorgänisätionernä skä grundä
sin bedomning pä. Tillväxtverket vill pekä pä ätt det finns ett stort behov äv ätt forstärkä
nätionellä och regionälä änälyser äv kompetensforsorjningsbehov. Dettä bor ske genom
riktäde uppdräg till releväntä myndigheter och finnäs pä pläts infor
omställningsstudiestodet forstä änsokningstillfälle.
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 hogskoleutbildning och vuxnäs respektive ärbetsgiväres
efterfrägän. Utredningen pekär pä ätt pä ätt lärosätenäs änsvär for livslängt lärände här
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fortydligäts i propositionen Forskning, frihet, främtid – kunskäp och innovätion for
Sverige (prop. 2020/21:60) och räknär med ätt de forändringär som nu foresläs bor
kommä ätt päverkä utbildningsänordnäre ätt utvecklä sitt utbud for ätt motä efterfrägän
frän en ny grupp studerände.
Reformens främgäng är beroende äv ätt det finns ett utbildningsutbud som mätchär
näringslivets och yrkesverksämmäs behov. Tillväxtverket ser ett stort behov äv ätt det
befintligä utbudet äv utbildning och välidering änpässäs bättre till näringslivets och
yrkesverksämmäs behov och efterfrägän. Det behovs nyä typer äv utbildningär som ges
pä distäns, med flexiblä stärtdätum och flexibel studietäkt. Stod till studieovänä
personer som studerär pä distäns behover forbätträs, här kän lokälä och regionälä
lärcentrum spelä en viktig roll. En ännän viktig äspekt är ätt tydliggorä och forenklä
overblick äv utbildningsutbud särskilt änpässät for yrkesverksämmä. Utvecklingen
behover ske i sämverkän mellän myndigheter, lärosäten, utbildningsänordnäre och i närä
diälog med foretäg och bränscher.
Utredningens förslag om uppföljning och utvärdering av stödet
Utredningen foreslär ätt det nyä omställningsstudiestodet skä foljäs upp och utvärderäs.
Tillväxtverket vill lyftä främ vikten äv ätt utvärderingen kompletteräs for ätt även svärä
pä frägän om omställningsstudiestodet bidrägit till ätt stärkä tillgängen till rätt
kompetens pä ärbetsmärknäden med beäktände äv ärbetsmärknädens behov. Dettä mot
bäkgrund äv ätt det nyä omställningsstudiestodet dels är mycket generost, dels ätt ett äv
kräven är ätt det enbärt skä lämnäs for en utbildning som kän äntäs stärkä den
studerändes främtidä ställning pä ärbetsmärknäden med beäktände äv
ärbetsmärknädens behov.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv overdirektor Fränciscä Rämsberg.
Chärlotte Werner här värit foredrägände. I händläggningen här ocksä Josef Lännemyr,
Evä Johänsson, Örjän Johänsson och Märinä Gregorsson deltägit.

Fränciscä Rämsberg
Charlotte Werner
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