
Tre aktuella riksdagsbeslut 
för effektivare 

kompetensförsörjning



Dimensionering av gymnasial utbildning för 
bättre kompetensförsörjning

• Arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering 
av vissa utbildningar på gymnasial nivå. 

• Kommunerna samverka om planering, dimensionering och erbjudande av 
utbildning i ett primärt samverkansområde. 

• En grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret bl.a. ska vara att 
bedöma regionens kompetensbehov inom privat och offentlig sektor på 
både kort och lång sikt.

• Skolverket i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag som stöd för 
planering, dimensionering och erbjudande av gymnasial utbildning. 

Källa: https://Beslut dimensionering-av-gymnasial-utbildning

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/dimensionering-av-gymnasial-utbildning-for-battre_H901UbU25


Validering för kompetensförsörjning och 
livslångt lärande

• Att yrkesverksammas kompetens synliggörs och intygas på ett 
formaliserat sätt kan främja rörligheten på arbetsmarknaden och ge en 
bättre matchning av kompetens mot olika yrken. 

• Lagändringarna innebär att kommuner blir skyldiga att se till att alla som 
vill få sitt kunnande kartlagt eller prövat inför en utbildning inom Komvux 
ska få det. 

Källa: https://Beslut validering

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/validering-for-kompetensoverforing-och-livslangt_H901UbU23


Omställningspaket för flexibilitet, 
omställningsförmåga och trygghet på 
arbetsmarknaden

• En reformerad arbetsrätt och ett nytt omställningsstudiestöd.
• Finansiera studier som kan stärka vuxnas framtida ställning på 

arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. 
• Omställningsstudiestödet syftar till att ge möjlighet till personer som är mitt 

i arbetslivet att stärka sin kompetens eller ställa om till ett nytt yrke. 
• Omställningsstudiestöd ska få lämnas för en utbildning som kan antas 

stärka den studerandes framtida ställning på arbetsmarknaden med 
beaktande av arbetsmarknadens behov, inte behoven hos ett enskilt 
företag.

Källa: https://Beslut omställningspaket /

Källa:https://csn omstallningsstudiestöd

Presentatör
Presentationsanteckningar
En reformerad arbetsrätt och ett nytt omställningsstudiestöd.Innehåller bland annat förslag om ett nytt omställningsstudiestöd som kompletterar det reguljära studiestödet och ska finansiera studier som kan stärka vuxnas framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. Omställningsstudiestödet syftar till att ge möjlighet till personer som är mitt i arbetslivet att stärka sin kompetens eller ställa om till ett nytt yrke. För att få omställningsstudiestöd bör den studerande därför både vara väl etablerad på arbetsmarknaden och ha en aktuell anknytning till arbetsmarknaden. Omställningsstudiestöd ska få lämnas för en utbildning som kan antas stärka den studerandes framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov, inte behoven hos ett enskilt företag.Regeringen har idag fattat beslut om två lagrådsremisser om en reformerad arbetsrätt och ett nytt omställningsstudiestöd.Förslagen är i enlighet med den principöverenskommelse som arbetsmarknadens parter på den privata arbetsmarknaden gjort en begäran om till regeringen. Avsikten har från parternas sida varit att ta ett helhetsgrepp om faktorer som i kombination kan skapa flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd införs i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Det blir mycket enklare för personer som är mitt i livet och har arbetslivserfarenhet att vidareutbilda sig med hjälp av ett studiestöd som med bidrag och lån för de allra flesta kommer att motsvara minst 80 procent av personens lön. Yrkesaktiva får möjlighet att studera upp till 44 veckor (motsvarande ett år) med det nya studiestödet. I en tid när samhället och arbetsmarknaden förändras i allt högre takt till följd av bland annat digitalisering och den gröna omställningen är det viktigt att möjliggöra för yrkesverksamma att utveckla sin kompetens under yrkeslivet i ett livslångt lärande. Omställningsstudiestödet är en frihetsreform för Sveriges löntagare som nu ges nya och bättre möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Även egenföretagare kommer kunna ta del av stödet. Individen kommer själv kunna ta initiativ till kompetensutveckling och omställning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Detta kommer att kunna underlätta arbetsgivares kompetensförsörjning, främja Sveriges konkurrenskraft och stärka den enskildes makt över sitt eget liv.Bidraget motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst, upp till ett maxbelopp. År 2022 är maxbeloppet 21 298 kronor per månad, före skatt. År 2022 är maxbeloppet för lånet är 12 514 kronor per månad.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/ett-historiskt-omstallningspaket-for-flexibilitet-omstallningsformaga-och-trygghet-pa-arbetsmarknaden/
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod.html#expand:svid10_6e508648180d907a84a2d3
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