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Uppdrag att förbereda införandet av ett nytt statligt offentligt
studiestöd

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Centrala studiestödsnämnden (CSN) att förbereda
införandet av ett sådant statligt offentligt studiestöd (omställningsstudiestöd)
som föreslås i departementspromemorian Omställningsstudiestöd – för
flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
(Ds 2021:18) så att sådant studiestöd ska kunna hanteras digitalt av
myndigheten fr.o.m. den 1 oktober 2022.
Bakgrund

Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket Metall, Svenska
Kommunalarbetareförbundet och Svenskt Näringsliv har förhandlat om
anställningsskydd och omställning. Parternas förhandlingar har resulterat i en
principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd.
Den 4 december 2020 har parterna gemensamt hemställt om att regeringen
ska modernisera arbetsrätten i enlighet med principöverenskommelsen
(A2020/02524). En del av parternas principöverenskommelse är att det ska
införas ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.
I departementspromemorian Omställningsstudiestöd – för flexibilitet,
omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18) lämnas
förslag till hur principöverenskommelsen ska kunna genomföras i linje med
parternas förslag i de delar som rör ett nytt och parallellt offentligt
studiestöd, i promemorian benämnt omställningsstudiestöd. Det föreslås
bl.a. en ny lag om omställningsstudiestöd och ändringar i studiestödslagen.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022. Förslagen har remitterats
den 8 juni 2021.
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Omställningsstudiestödet ska riktas till personer på arbetsmarknaden i behov
av utbildning i enlighet med parternas principöverenskommelse. Enligt
departementspromemorian ska CSN administrera ärenden om
omställningsstudiestöd och därmed ansvara för att besluta och betala ut
stödet, liksom ansvara för frågor om återbetalning. Därtill ska bl.a.
Försäkringskassan och Skatteverket enligt förslag i
departementspromemorian bistå CSN med vissa nödvändiga uppgifter. För
att omställningsstudiestödet ska kunna administreras från och med den
tidpunkt som föreslås i departementspromemorian krävs det att CSN nu
påbörjar myndighetens arbete med förberedande åtgärder.
Närmare om uppdraget

CSN ska ha en samordnande roll för myndigheternas förberedande insatser
som avser omställningsstudiestödet. CSN ska i sin samordnande roll särskilt
samverka med Försäkringskassan och Skatteverket bl.a. när det gäller
utlämnande av uppgifter från myndigheterna till CSN och ta de kontakter
som är nödvändiga med övriga berörda myndigheter och aktörer.
Uppdraget ges med förbehåll för de ändringar som kan följa av regeringens
förslag i budgetpropositionen för 2022, riksdagens beslut med anledning av
budgetpropositionen, regeringens förslag i lagrådsremiss och proposition om
omställningsstudiestöd samt riksdagens beslut med anledning av
propositionen om omställningsstudiestöd.
I uppdraget ingår att utveckla nödvändiga digitala lösningar för hanteringen
av omställningsstudiestödet. Stödet ska kunna ansökas om digitalt på
myndighetens webbplats från och med den 1 oktober 2022. De digitala
lösningarna ska vara så effektiva och användarvänliga som möjligt. CSN bör
vid behov upphandla tjänster för att utvecklingsarbetet ska kunna bedrivas
skyndsamt.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
En delredovisning som bland annat innehåller en analys och bedömning av
införandet av omställningsstudiestödet ska lämnas senast den 15 november
2021. CSN ska slutredovisa uppdraget senast den 31 mars 2022.
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Myndigheten ska löpande hålla departementet informerat om hur arbetet
med uppdraget fortskrider.
På regeringens vägnar

Matilda Ernkrans

Marie Mäkk
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