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BESLUT 

2023-03-14 Dnr UFV 2022/2830 

Utbildningsdepartementet 

Remiss Fler veckor med omställningsstudiestöd – 

för stärkt konkurrenskraft, säkrad 

kompetensförsörjning och livslångt lärande 

Beslut 

Härmed beslutas 

– att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt svar. 

Bakgrund 

Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Ds 
2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt 
konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande. 
 

Bifogat yttrande har utarbetats av biträdande avdelningschef Cilla 

Häggkvist. 

Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av undertecknad 

prorektor i närvaro av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter 

föredragning av biträdande avdelningschef Cilla Häggkvist. Närvarande 

därutöver var akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala 

studentkårs ordförande Anton Sánchez Sulejmani. 

 

Coco Norén 
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YTTRANDE 

2023-03-14 Dnr UFV 2022/2830 

Utbildningsdepartementet 

Remiss Fler veckor med omställningsstudiestöd – 

för stärkt konkurrenskraft, säkrad 

kompetensförsörjning och livslångt lärande 

Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Ds 
2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt 
konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande. 
 
Departementspromemorian i denna remiss innehåller förslag om möjlighet 
att få fler veckor med omställningsstudiestöd efter s.k. återkvalificering, 
dvs. när det har gått minst 15 år efter att en studerande förbrukat sina 
första 22 veckor med omställningsstudiestöd. Förslaget är i linje med 
huvudavtalen om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan 
Svenskt Näringsliv, Förhandlings-och samverkansrådet PTK och 
Landsorganisationen i Sverige. 
 

Uppsala universitet tillstyrker förslaget. Att kunna återkomma i studier 

med finansiellt stöd underlättar det livslånga lärandet och studier högre 

upp i åldrarna.  

Studentkårerna noterar att de kan få svårt att hantera studenter inom det 

livslånga lärandet när gruppen ökar i omfång, framförallt eftersom 

studierna ofta sker under en kortare tid och på distans. 
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