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Yttrande över promemorian Omställningsstudiestöd – för flexibilitet,
omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18)
Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) anmodats att
inkomma med synpunkter på promemorian Omställningsstudiestöd – för flexibilitet,
omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18). Universitetet har
följande att anföra.
Överlag ser Stockholms universitet positivt på promemorians ansats att erbjuda möjlighet till
omställning för yrkesverksamma. Specifikt skulle universitetet dock vilja föra fram några
synpunkter, med fokus på omställningsutbildning vid ett lärosäte.
Omställningsstudiestödet kan ges för maximalt 44 veckor (även om man kan få rätt att gå en
utbildning som är längre, men då utan studiestöd för hela utbildningen) (avsnitt 6.3, s. 150).
Stockholms universitet vill föra fram att i många fall skulle en masterutbildning kunna vara en
bra omställningsutbildning och att omställningsstudiestödet bara kan ges för halva
utbildningen kan då vara ett problem. Universitetet föreslår därför att även längre utbildningar
bör kunna komma ifråga för omställningsstudiestöd.
Omställningsstudiestödet syftar till att stärka den studerandes framtida ställning på
arbetsmarknaden. Stockholms universitets tolkning av promemorian (kapitel 7, ss. 219ff.) är
att det ska göras en individuell bedömning för varje ansökan. Universitetet skulle gärna se att
rutinerna för denna administration görs så enkla som möjligt.
Ansökan om omställningsstudiestöd ska enligt promemorian (avsnitt 6.4.1, s. 163) lämnas in
senast 1 oktober för utbildningar som börjar kommande vårtermin och 1 april för utbildningar
som börjar på hösten. Antagning till högskoleutbildning kommer att ske enligt gängse
urvalskriterier. Det innebär att antagningsprocessen och ansökningsprocessen om
omställningsbidrag kommer att ske parallellt. Stockholms universitet ser positivt på detta, men
vill betona att det är viktigt att tidsskalan för beslut och besked om eventuellt beviljat
omställningsstudiestöd synkroniseras med de tidsskalor som gäller för antagningsprocessen.
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Enligt promemorian kommer (kapitel 8, ss. 267ff.) inga extra utbildningsresurser att tillföras
lärosätena, samtidigt som lärosätena förväntas göra förändringar i sitt utbildningsutbud.
Stockholms universitet anser att takbeloppen för utbildning borde höjas för att möjliggöra
framtagandet av nya utbildningar.
Promemorian lyfter (kapitel 9, ss. 275ff.) att behovet av validering av reell kompetens
sannolikt kommer att öka. Som Stockholms universitet även framhöll i sitt yttrande över
Valideringsdelegationens betänkande (SOU 2019:69) är det av största vikt att
valideringsverksamheten försäkras en långsiktig finansiering och att lärosätena ges förstärkta
resurser för att kunna hantera denna bedömning. Validering av reell kompetens är tidsödande
och hantering av en ökning kan inte ske inom ramen för befintliga resurser.
Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor,
professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Åsa Borin. Studeranderepresentanter har
informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Ulf Nyman,
Ledningssekretariatet (protokollförare). Föredragande i ärendet har varit utbildningsledare
Rikard Skårfors.

