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omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Sammanfattning
Arbetsförmedlingen ställer sig bakom förslaget om
omställningsstudiestöd med följande synpunkter och kommentarer.
Arbetsförmedlingen anser att arbetsvillkoret borde vara utformat så att
fler som är arbetslösa idag hade kunnat få ta del av stödet.
Arbetsförmedlingen anser att man bör byta ut begreppet arbetsvillkor.
Arbetsvillkor är ett begrepp som också används i lag (1997:238) om
arbetslöshetsersättning, men där med en annan betydelse.
Arbetsförmedlingen anser att utredningen inte tillräckligt har beaktat att
det råder brist på studie- och yrkesvägledare och att konsekvenserna av
detta bör utredas ytterligare.
Arbetsförmedlingen avstyrker förslaget att ha medel i två olika potter, en
för offentliganställda och en för privatanställda. Om medel i en pott tar
slut och det finns medel kvar i den andra potten, bör man i vart fall
kunna föra över medel mellan sektorerna.
Arbetsförmedlingen anser att systemet måste vara sådant att felaktiga
utbetalningar i största möjliga omfattning förhindras och vill
understryka vikten av att informationsöverföringen mellan
myndigheterna fungerar.
4. Målgrupp och kvalificeringsvillkor
Af 00007_3.0_(2018-06-19, AF1000)

4.5 Aktualitetsvillkoret
Arbetsförmedlingen anser att aktualitetsvillkoret behöver utredas vidare
så att fler som är arbetslösa kan ta del av omställningsstudiestödet.

Arbetsförmedlingen
113 99 Stockholm
113 99 Stockholm

Besöksadress

Telefon
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Elektrogatan 4

0771-60 00 00

registrator@arbetsformedlingen.se
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Det föreslagna stödet har generösa ersättningsnivåer och är attraktivt för
många arbetslösa. En stor grupp av de arbetslösa som är inskrivna vid
Arbetsförmedlingen har arbetat i många år innan de blev arbetslösa och
har behov av utbildning för omställning för att kunna etablera sig på
arbetsmarknaden igen. Det finns också en växande grupp
långtidsarbetslösa, till stor del en följd av pandemin, som hamnar
utanför det stöd som här föreslås. Genom att i vart fall under en
övergångstid justera aktualitetsvillkoret skulle fler i denna grupp kunna
omfattas.
Arbetsförmedlingen anser också att begreppet arbetsvillkor måste ses
över. Begreppet arbetsvillkor återfinns i lag (1997:238) om
arbetslöshetsersättning men där med en annan definition. Det är
olyckligt att samma begrepp har olika betydelse i olika lagar inom det
arbetsmarknadspolitiska området då detta kan ge upphov till förvirring
och missförstånd.
7 Administration av omställningsstudiestöd
7.2 En ansökan om omställningsstudiestöd lämnas in till CSN som
prövar ansökan och fattar beslut
Arbetsförmedlingen vill uppmärksamma lagstiftaren på att bristen på
studie- och yrkesvägledare kan bli ett problem för reformens
genomförande och anser därför att utredningen borde utreda hur denna
brist påverkar förslaget.
För att lyckas väl med livslångt lärande och kompetensförsörjning är det
viktigt att ha en fungerande nationell karriärrådgivning. Tidigare studier
har visat på brister när det gäller tillgången på vägledning samt stor
variation på kvaliteten på de tjänster som erbjuds. För att reformen ska
falla väl ut är det viktigt att det finns kunniga vägledare hos CSN och hos
omställningsorganisationen.
8 Ekonomisk ram och stegvist införande
8.3 Fördelning av medel till studerande med arbetslivserfarenhet från
privat respektive offentlig sektor
Arbetsförmedlingen anser att förslaget med två separata potter för
offentlig och privat sektor bör ses över.
Enligt förslaget ska avsatta medel fördelas i två potter vars storlek ska
avspegla andelen förvärvsarbetande från respektive sektor. De
studerande ska får stöd från den sektor de arbetat inom. Förslaget
beskriver dock inte närmare vad som sker om medlen i en av potterna tar
slut, medan det finns medel kvar i den andra. Det vore olyckligt om det
finns medel kvar i en av potterna, medan det finns sökande från den
andra sektorn som nekas tillgång till stödet för att deras pott är slut.
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10 Kontroll av felaktiga utbetalningar
10.2 Behov av kontroller för det nya studiestödet
Arbetsförmedlingen vill understryka vikten av att utbyte av information
mellan olika myndigheter om vilka ersättningar som betalas ut sker och
fungerar effektivt. Det hade varit önskvärt om utredningen hade
konkretiserat detta än mer. Det förekommer redan idag att personer som
är inskrivna i Arbetsförmedlingens program istället börjar studera och
att detta kommer till Arbetsförmedlingens kännedom långt efter att
studierna påbörjats. Personerna skrivs då ut för sent från
Arbetsförmedlingen och har hunnit få felaktiga utbetalningar från
programmet samtidigt som studier har bedrivits med studiemedel.

Maria Mindhammar
Maria Lilja

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Maria Mindhammar.
Ärendet har föredragits av verksjuristen Maria Lilja. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även överdirektören Lars Lööw, btr.
rättschefen Gunilla Åberg Ekstedt och enhetschefen Mina Azad deltagit.
Beslutet fastställs digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

