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Svar på remiss av departementspromemorior om
genomförande av principöverenskommelse om
trygghet, omställning och anställningsskydd (Ds
2021:16 och Ds 2021:18)
Almega Utbildningsföretagen, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag
som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling, har beretts möjlighet att yttra
sig över de ovan nämnda departementspromemoriorna.
Almega Utbildningsföretagen ställer sig bakom yttrandet från Svenskt Näringsliv, PTK, IF
Metall och Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Utöver detta skulle vi vilja anföra, vad gäller kapitel 9 i DS 2021:18, att det nya
omställningsstudiestödet kommer att öka efterfrågan på utbildning. I
departementsskrivelsen uppskattas antalet studerande öka med mellan 20 000 och
40 000 personer, motsvarande 10 000 till 20 000 helårsstuderande.
Detta kommer att öka behovet av utbildningsplatser i befintliga utbildningsformer. Vår
bedömning är dock att beräkningen som ligger till grund för figur 9.9 (s. 300) inte
stämmer överens med den typ av utbildning som efterfrågas av målgruppen för
omställningsstudiestödet. Sannolikt är behoven av högskole- och forskarutbildning
överskattade samtidigt som behoven av yrkeshögskoleutbildning och utbildning utanför
det offentligfinansierade utbildningssystemet är underskattade.
Almega Utbildningsföretagen menar att förslagen i departementsskrivelsen kommer att
ställa krav på dels en fortsatt expansion av platserna i yrkeshögskolan, dels en förändring
av utbildningsutbudet inom yrkesvux. Om det nya studiestödet ska bli en reell möjlighet
till omställning måste utbudet inom dessa två utbildningsformer motsvara behoven.
I 13.15 Övriga konsekvenser görs bedömningen att ”[k]onsekvenserna för
utbildningsanordnare som är verksamma inom det offentligfinansierade
utbildningssystemet förväntas bli begränsade eftersom de redan i stor omfattning möter
omställningsstuderande.” Det stämmer att utbildningsanordnarna inom yrkeshögskolan
har god beredskap att ta emot målgruppen, men när söktrycket ökar kommer också de
administrativa kostnaderna för att behandla ansökningar att öka. Detta understryker
behovet av att reformera antagningssystemet till yrkeshögskolan, t.ex. genom att införa
en möjlighet för anordnarna att ställa krav på rangordnade val.
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