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Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria
om ett nytt omställningsstudiestöd
Universitetskanslersämbetet har beretts tillfälle att yttra sig över en promemoria ifrån
Utbildningsdepartementet om ett nytt parallellt offentligt studiestödsystem (Ds 2021:18). I
ytterligare promemorior föreslås en reformerad arbetsrätt (Ds 2021:17) och en ny offentlig
omställningsorganisation (Ds 2021:16). I sin helhet utgör promemoriorna regeringens lagförslag för
att anpassa arbetsrätten i enlighet med den principöverenskommelse som tidigare träffats mellan
Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTG, Industrifacket Metall och Svenska
Kommunalarbetarförbundet.

UKÄ:s synpunkter
UKÄ har inga synpunkter på det föreslagna omställningsstudiestödet. Vi vill dock lyfta att en del av
den kompetensutveckling och utbildning som avses i reformen kan tänkas genomföras som
uppdragsutbildning vid svenska högskolor och universitet. UKÄ ansvarar idag för statistiken som
rör högre utbildning, men det saknas ett tydligt förordningsstöd för att följa upp just
uppdragsutbildning inom högskoleväsendet. UKÄ har även tidigare lyft svårigheterna med att följa
uppdragsutbildning och hemställde till utbildningsdepartementet i februari 2020 om förändring av
förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor om att
skapa bättre möjligheter för att bland annat följa upp deltagare i uppdragsutbildning (UKÄ 52-5620). Reformen kan också tänkas leda till fler tillgodoräknanden. Även här finns det behov av bättre
tillgång till uppgifter, vilket också lyfts i UKÄ:s hemställan.
Ett utökat stöd i linje med de förslag som UKÄ tidigare lämnat skulle skapa större möjligheter att
utvärdera effekterna av denna reform för såväl UKÄ som andra organisationer. Det skulle också
skapa goda förutsättningar för att utvärdera olika utbildningar i relation till varandra bland annat
avseende deltagande, etablering på arbetsmarknaden och livslångt lärande för olika grupper i
samhället.
För att skapa goda förutsättningar för uppföljning av reformen är det viktigt att säkerställa tillgången
på statistik och information om deltagandet i utbildning som är en del av reformpaketet. UKÄ lyfter
särskilt uppdragsutbildning och tillgodoräknande i detta remissvar, men det kan behövas ytterligare
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stöd även inom andra utbildningsformer för att möjliggöra tillgång till information av god kvalitet.
Detta kan kräva en särskild utredning av frågan.

Beslut
Beslut i ärendet har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning av
gruppchefen Niklas Karlsson i närvaro av avdelningschefen Annika Pontén, verksamhetsstrategen
Per Westman och kommunikatören Maria Svensk.
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