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Remiss: Omställningsstudiestöd – för
flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet
på arbetsmarknaden (Ds 2021:18)
Sveriges a-kassor har getts möjlighet att lämna synpunkter på departementsskrivelsen
Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på
arbetsmarknaden. Sveriges a-kassor är positiva till förslaget om att ett nytt parallellt
offentligt studiestöd.
I arbetslöshetsförsäkringen finns regler för arbetssökande som deltar i utbildning. Det
nämns i utredningen att de ordinarie reglerna för överhoppningsbar tid är tillfyllest då en
person haft omställningsstudiestöd på heltid. Sveriges a-kassor delar denna uppfattning.
Olika effekter i likartade situationer

Situationerna kan dock bli mer oklara då en person haft omställningsstudiestöd på
deltid. Den föreslagna bestämmelsen i 16 e § ALF kräver inte att den sökandes studier
ska vara avslutade jämlikt 16 b § ALF. Detta innebär att det kommer bli en skillnad i
regelverket, inte bara med avseende på överhoppningsbarhet i sig, utan även gällande
kraven för överhoppningsbarhet. Personer som studerat på deltid med
omställningsstudiestöd kommer dels, om det förmånligare, hoppa över sin studietid i
motsats till andra deltidsstuderande, dels hoppa över sin studietid med lägre krav.
Som huvudregel inget omställningsstudiestöd samtidigt med ersättning från a-kassan

I 15 och 16 §§ FALF finns ett förbud mot studier för vilka en sökande har eller har haft
någon form av studiestöd. Detta innebär att en person som haft omställningsstudiestöd
inte kan fortsätta samma studier under arbetslösheten med stöd av någon av dessa
bestämmelser.
Omställningsstudiestöd och arbetslöshetsersättning

14 § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (FALF) medger 15
ersättningsdagar för omställningsstudier. Paragrafen saknar emellertid det uttryckliga
förbud mot studiestöd som anges i 15 och 16 §§ FALF. En person som haft
Sveriges a-kassor
Besök: Östgötagatan 90

Post: Box 11116,

info@sverigesakassor.se

116 64 Stockholm

100 61 Stockholm

www.sverigesakassor.se

Tel: 08 555 138 00

Orgnr 802006-9582

omställningsstudiestöd på deltid torde enligt förslaget alltså, vid arbetslöshet, ofta kunna
fortsätta med sina studier under 15 ersättningsdagar med bibehållet omställningsstudiestöd. Det kan ifrågasätts om det är lagstiftarens mening att 14 § ska kunna användas på
detta sätt.
15 § 3 st. FALF medger studier med studiestöd under 20 veckor jämsides med ersättning
från a-kassan. Även i detta fall torde den föreslagna regeln medge studier, studiestöd
och arbetslöshetsersättning för samma tid. Regeln ger dock den ytterligare effekten att
ersättning från a-kassan motsvarande heltid kan lämnas samtidigt som
omställningsstudiestödet kan vara relativt generöst, t ex om den sökande studerar på 50
procent. Till detta kan komma eventuella ersättningar från trygghetsorganisationer och
inkomstförsäkringar. Det är rimligt att en person som är etablerad på arbetsmarknaden
får tillgång till mer generösa stöd som möjliggör mer omfattande omställningsinsatser.
Det kan dock finnas anledning att närmare reflektera över effekter som till exempel de
som beskrivits ovan.
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