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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ställer sig bakom utredningens
förslag. SKR bedömer sammantaget att utredningens förslag är väl avvägda
utifrån uppdraget att föreslå förändringar inom studiestödssystemet.
SKR ser samtidigt behov av en bredare översyn av studiefinansiering för
omställning och vidareutbildning.
SKR finner det anmärkningsvärt att utredningens konsekvensutredning inte
berör konsekvenser för kommuner och regioner.

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter
SKR tillstyrker utredningens förslag. Förbundet ser att det finns ett stort behov av ett
bättre studiestöd för vidareutbildning och omställning, för att möjliggöra för
människor att yrkesväxla, arbeta längre och för att möta arbetsmarknadens behov av
kompetens.
Sammantaget bedömer SKR att utredningens förslag är väl avvägda och att det är ett
steg i rätt riktning. SKR är positiva till förslagen om att höja åldersgränsen för att
kunna få studiemedel från 56 till 60 år, liksom att höja gränsen för att kunna ta
studielån. Förbundet ser också att en mer generös tilldelning av extra veckor för den
som är 40 år eller äldre ger bättre möjligheter till omställning under arbetslivet.
Utredningens förslag om att öppna upp för fler personer som har arbetsmarknadsskäl
att få extra veckor är särskilt välkommet. Det gynnar både omställning och arbetslivets kompetensförsörjning.
Kap. 6 Andra överväganden för att göra studier mer attraktiva för äldre

SKR kan ställa sig bakom utredningens bedömning att i nuläget inte föreslå ytterligare
åtgärder inom ramen för studiestödssystemet för att främja omställning och vidareutbildning. Allt går inte att lösa inom ramen för studiestödet.
Enligt förbundet kvarstår dock behovet av en bredare översyn för att skapa bättre
förutsättningar för ett livslångt lärande. Andra möjligheter till studiefinansiering
behöver utredas och utvecklas. Det behövs också en översyn av studiefinansieringen
för vuxenutbildningen, för att möta behoven hos målgruppen.
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Kap. 9 Konsekvenser

SKR finner det anmärkningsvärt att utredningen inte berör konsekvenser för
kommuner och regioner. Förslagen innebär bland annat ett ökat behov av utbildningsplatser inom komvux, som i huvudsak kommunerna ansvarar för. Även i rollen som
arbetsgivare får förslagen konsekvenser för kommuner och regioner, på liknande sätt
som utredningen beskriver att förslagen får konsekvenser för företag.
SKR saknar också en uppskattning över hur många fler vuxna som de facto beräknas
börja studera som en följd av utredningens förslag. Utredningen räknar på hur många
fler som förväntas ta studiemedel, men tar inte hänsyn till att en del av dessa individer
troligen hade studerat oavsett. Utan en nettosiffra på nytillkomna studerande blir det
svårt att uppskatta konsekvenser för utbildningssystemet.
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