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Remissyttrande: Bättre studiestöd till äldre

Sammanfattning
Arbetsförmedlingen tillstyrker förslagen i promemorian.
Förslagen att höja åldersgränsen för rätt till studiestöd och ändrade
regler för återbetalning, samt förslaget att införa extra veckor för äldre
studerande bedöms inverka positivt för arbetsgivarnas
kompetensförsörjning, en ökad mobilitet på arbetsmarknaden, samt
skapa bättre möjligheter till omställning och anpassning till nya
förutsättningar på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen bedömer att förslagen kommer medföra liten
inverkan på Arbetsförmedlingens verksamhet.

Allmänna kommentarer
Arbetsförmedlingen bedömer att förslagen i PM är rimliga att genomföra
för att stödja utvecklingen mot ett längre arbetsliv och ökad möjlighet till
omställning och kompetensutveckling för äldre personer.
Arbetsförmedlingen bedömer att personer som redan är etablerade på
arbetsmarknaden och har en utbildning på minst gymnasial nivå främst
kommer att nyttja förändringarna. Även om möjligheten att studera
längre upp i åldrarna omfattar arbetssökande med kort utbildning så kan
den förväntade nyttan av att investera i en utbildning i högre ålder ha en
hämmande inverkan för denna grupp. Det är likväl positivt även för
denna grupp att förändringarna kommer till.
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Arbetsförmedlingen anser att förslaget att införa mer generösa regler för
arbetsmarknadsskäl är motiverat samt att bedömningskriterierna tydligt
utgår från arbetsmarknadens prognostiserade behov av kompetens.
Vidare är förslaget att personer med kort utbildning alltid uppfyller
kriteriet för att åberopa arbetsmarknadsskäl en bra inställning då en
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gymnasieutbildning avsevärt ökar en individs möjligheter till anställning
på arbetsmarknaden.

Konsekvenser för Arbetsförmedlingens verksamhet
Förslagen bedöms inte medföra någon konsekvens av betydelse för
Arbetsförmedlingens verksamhet. Författningsförslagen som presenteras
bedöms inte heller påverka Arbetsförmedlingens verksamhet. Förslagen
bedöms inte medföra någon ökad risk för felaktiga utbetalningar från
Arbetsförmedlingen till arbetssökande.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar.
Ärendet har föredragits av Carlaxel Andersson. I den slutliga
handläggningen av ärendet har enhetschef för enheten Hitta utbildning
Emil Johansson deltagit.
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