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ViS yttrande gällande förslag om fler veckor med 
omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad 
kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29) 

 
I detta yttrande redovisas Vuxenutbildning I samverkan (ViS) synpunkter på remiss Fler 
veckor med omställningsstudiestöd - för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning 
och livslångt lärande (Ds 2022:29). Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är en 
branschorganisation för vuxenutbildare. Organisationen representerar offentliga och privata 
vuxenutbildare över hela Sverige. ViS har inbjudits att lämna synpunkter på ovan angiven 
remiss. 
 

Behov av omställning flera gånger under ett arbetsliv 
ViS instämmer vad gäller att en person kan ha behov av omställning eller vidareutbildning 
mer än en gång under arbetslivet. Arbetsmarknadens behov är föränderliga och ViS ser att 
det livslånga lärandet är en förutsättning för medborgare att hålla sig uppdaterade och 
aktuella på arbetsmarknaden eller för att bibehålla sin anställning. Därav ses förslaget (Ds 
2022:29) kunna bidra, såväl för arbetande med hjälp av omställningsstudiestöd samt för 
arbetsgivare, till att kompetens som behövs finns tillhanda kontinuerligt framöver.  

 

Fler veckor med omställningsstudiestöd genom återkvalificering 

Förslaget om fler veckor med omställningsstudiestöd avser en ändring i lagen (2022: 856) 
om omställningsstudiestöd genom dels en omformulering i 28 §, dels införandet av en ny 
paragraf 21 a §. Från att omställningsstudiestödet har omfattat maximalt 44 veckor med helt 
stöd per person för ett särskilt utbildningsmål kan personer, genom förslaget, återkvalificera 
sig för upp till ytterligare 22 veckor med helt stöd. 
 

Yttrande om föreslagen ändring i lagen om omställningsstudiestöd  
ViS vill yttra sig om två aspekter av förslaget. Den första är att ViS ställer sig positiva till att 
personer kan återkvalificera sig för att få möjlighet till vidareutveckling eller omställning med 
ekonomiskt stöd mer än en gång under sitt arbetsliv. Den andra aspekten är att ViS ställer sig 
frågande till om 22 veckor kan bidra till en omställning som resulterar i fortsatt eller nytt 
arbete. Detta mot bakgrunden att en omställning är mer tidskrävande och att 
yrkesutbildningar inom Vuxenutbildning, Yrkeshögskola, Universitet eller Högskola i regel 
pågår en längre utbildningstid än 22 veckor. Av den anledningen vill ViS lyfta att beviljande 
av fler än 22 veckor vid återkvalificering i högre grad kan bidra till karriäromställning för de 
som har många år kvar i arbetslivet. 
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