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Remissvar Ds 2022:29, Fler veckor med omställningsstudiestöd 

Omställningsstudiet, som infördes vid årsskiftet, innebär en stor möjlighet för individen att 

framtidssäkra sin kompetens i ett arbetsliv i snabb förändring. Genom föreliggande förslag, 

kommer det att bli möjligt att efter 15 år få fler veckor med omställningsstudiestöd. 

Förslaget följer parternas tidigare träffade överenskommelse om trygghet, omställning och 

anställningstrygghet samt parternas huvudavtal. Akavia tillstyrker därför utredningens 

förslag.  

Akavia vill emellertid ta upp frågan om den övre gränsen för lånedelen, där vi ser skäl till 

översyn utifrån kompetensbehoven för alla sektorer av arbetsmarknaden. 

I dag är det möjligt att, med vissa begränsningar, få bidrag inom ramen för 

omställningsstudiestödet fram till 62 års ålder. I samband med att riktåldern för pension införs 

2026, kommer den gränsen att höjas till 63 år. Akavia anser att det positivt att denna justering 

görs. 

När det gäller möjligheten att få lån inom omställningsstudiestödet, ligger emellertid 

åldersgränsen på 60 år fast. Anledningen till utredningens förslag på denna punkt är att 

reglerna för lån bör följa de regler som gäller för ordinarie studiemedel eftersom återbetalningen 

av de båda typerna av studielån ska samordnas. 

Omställningsstudiestödet, möjligheterna till fler veckor och höjningen av åldersgränsen 2026 

motiveras av den ökade medellivslängden, att fler kommer att förvärvsarbeta längre och att det 

samtidigt sker en snabb förändring av arbetsmarknaden som kommer att kräva återkommande 

kompetenshöjande insatser under arbetslivet.  

Akavia anser att det vore logiskt om samma resonemang gällde för lånedelen. En sådan 

förändring hindras emellertid av åldersreglerna som gäller för studiemedel inom det ordinarie 

studiestödssystemet. Eftersom direktiven till utredningen utgår från att återbetalningen ska 

samordnas mellan de båda lånesystemen anser vi att en översyn av åldersgränserna för 
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studiemedel bör genomföras. På samma sätt som åldersgränser för pension och 

socialförsäkringar justeras borde också möjligheterna att genom såväl bidrag som lån, 

finansiera studier anpassas till det allt längre arbetslivet och de stora behoven att fylla på med 

kompetens eller ställa om allt senare i livet. 
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