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RIOs remissvar på departementspromemorian ”Fler veckor med 

omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad 

kompetensförsörjning och livslångt lärande” (Ds 2022:29) 
RIO inkommer härmed med yttrande över departementspromemorian ”Fler veckor med 

omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt 

lärande” (Ds 2022:29). 

Sammanfattning 
RIO ställer sig bakom departementspromemorians förslag om  

• fler veckor med omställningsstudiestöd  

Inledning 
RIO anser att införandet av omställningsstudiestödet var bra. Att stärka vuxnas framtida ställning på 

arbetsmarknaden genom förbättrade förutsättningar att kunna finansiera sina studier var en 

välkommen åtgärd. Ett längre arbetsliv och en förändrad arbetsmarknad innebär att behovet av 

kompetensutveckling eller omställning ökar. Utbildningsformen folkhögskola har en viktig roll att 

spela i en sådan process. Av departementspromemorian framgår också att folkhögskolorna berörs av 

det nya förslaget om fler veckor med omställningsstudiestöd. 

RIOs synpunkter 
Av departementspromemorian framgår att tilldelning sker inom ramen för befintliga anslag och att 

antalet studerande därmed inte förväntas öka. Förslaget förväntas leda till en ökad konkurrens och 

att det kan bli svårare att få stödet. Vid prövningen av ansökningarna görs ingen jämförelse av de 

sökandes olika behov. Prövningen görs i stället i den ordning som ansökningarna kommer in till CSN. 

Vem som får stödet kommer att bero på vem som först har lämnat in sin ansökan. Förslaget bedöms 

inte innebära någon ytterligare påverkan på folkhögskolor.  

RIO känner naturligtvis till att omställningsstudiestödet är ett resultat av en förhandling mellan 

arbetsmarknadens parter och inte kan utformas på annat sätt utan att det förmodligen får 

konsekvenser för överenskommelsen i sin helhet. Vi har dock förståelse för de som förespråkar ett 

omställningsstudiestöd med visst fokus på de med störst behov av ett sådant. Nu är stödet utformat 

så att det är tillgängligt för alla yrkesverksamma.  

Ett omställningsstudiestöd med fler veckor för samma antal studerande som tidigare och som 

innebär en ökad konkurrens och att det därmed blir svårare att få stödet är inte oproblematiskt. 

Enligt SNS konjunkturrådsrapport 2023 om strukturomvandlingen på svensk arbetsmarknad drabbas 

framför allt äldre och personer med begränsad utbildningsbakgrund på landsbygden av 



förändringarna på arbetsmarknaden. Intresset för vidareutbildning är relativt lågt bland dessa. Att då 

utforma omställningsstudiestödet så att endast de som är först med att lämna in en ansökan till CSN 

kan beviljas stödet riskerar att i praktiken utesluta de i störst behov av omställning.  

Folkhögskolorna har ambitionen och förmågan att med våra utbildningar bidra till att stärka vuxnas 

framtida ställning på arbetsmarknaden och välkomnar därför alla förslag som pekar i den riktningen. 

Vi hade dock önskat att fler yrkesverksamma än vad som här föreslås skulle få möjlighet till stöd för 

omställning.   

 

 

Stefan Attefall    Olle Westberg 
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