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Linköpings kommuns riktlinjer för studiestartsstöd vid
vuxenutbildning
Studiestartstödets syfte
Syftet är att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa med stort
utbildningsbehov, för att stärka deras möjligheter till arbete. Studiestartsstödet ska ge
fler personer möjlighet att utbilda sig för att komma ut på arbetsmarknaden.
Målgrupp
Med studiestartsstödet ska arbetslösa utan gymnasiekompetens kunna komma igång
med sina studier utan att behöva låna pengar. Tveksamhet till att ta studielån är ofta
en orsak till att dessa personer inte vågar börja studera.
Studiestartsstödet är ett verktyg som kommuner och arbetsförmedlingar ska kunna
använda i sitt arbete med att rekrytera arbetslösa med stort behov av utbildning på
grundskole- och gymnasienivå till studier. Den arbetslöse kan alltså inte själva
ansöka om det från CSN, utan måste gå via sin kommun. Kommunen ansvarar för
studie- och yrkesvägledning till den arbetslöse. Vägledaren ska göra en bedömning
om den arbetslöses förutsättningar att klara sina studier.
För att ha rätt till studiestartsstöd ska personen enligt regeringens förslag


vara 25–56 år



ha varit arbetslös och anmäld på Arbetsförmedlingen som arbetssökande i
minst 6 månader före CSNs prövning



ha en kort tidigare utbildning



ha stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att
kunna få ett arbete



inte ha haft studiestöd under de senaste 3 åren.

Om personen har studielån sedan tidigare, måste hen även ha skött sin återbetalning.
Varje kommun bestämmer själv vad som räknas som en kort tidigare utbildning. Det
kan till exempel vara att personen saknar, eller inte har avslutat, en utbildning på
gymnasienivå.
I övrigt är många villkor lika som för studiemedel. CSN kommer inte att pröva
tidigare studieresultat första gången personen söker studiestartsstöd, men för att få
nytt studiestartsstöd måste studieresultaten vara tillräckliga. Detta gäller även om
personen sedan söker studiemedel.
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Utländska medborgare kan ha rätt till studiestartstöd om de uppfyller vissa villkor.
Läs mer om villkoren för att få studiestartsstöd som utländsk medborgare här.
Utbildningar och omfattning
Studiestartsstöd kan beviljas


för utbildningar på grundskole- och gymnasienivå inom kommunal
vuxenutbildning



för allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå på folkhögskola



för studier som omfattar 50, 75 eller 100 procent



under max 50 veckor om studierna omfattar 100 procent.

Aktörernas ansvar


Kommunen och Arbetsförmedlingen ansvarar gemensamt för att informera
och rekrytera personer i målgruppen



I den uppsökande verksamheten prioriteras de personer som har kortats
utbildning



Kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning och hjälper till med
ansökan om studiestartsstöd



Kommunen utreder och beslutar om personen tillhör målgruppen och gör vid
behov en prioritering av de sökande



CSN tilldelar* kommunen en budgetram för hur mycket studiestartsstöd som
kan betalas ut till sökande i den aktuella kommunen



CSN beslutar om studiestartsstödet utifrån ”först till kvarn-principen”



CSN betalar ut studiestartsstödet efter att den sökande lämnat en
studieförsäkring.

*CSN fördelar budget utifrån kommunens andel av samtliga arbetslösa i åldrarna 2556 år, som saknar treårig gymnasieutbildning och som är anmälda hos
Arbetsförmedlingen.
Utbildningsbakgrund
Med kort utbildning avses:





Personer som saknar grundskolekompetens (mest prioriterade).
Personer som saknar fullständig gymnasieutbildning: t.ex. samlat
betygsdokument, slutbetyg som inte uppfyller 90 % godkänt, utdrag ur
betygskatalog och studiebevis.
Gamla gymnasiebetyg - mer än 15 år gamla betyg.
Personer med gymnasieutbildning, men som är i behov av ny kompetens.
T.ex. personer med utländsk utbildning, ”gammal” gymnasiekompetens som
inte ”ger jobb”, har utbildning men lyckas inte ”matchas ut” i arbetslivet.
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Hur stort är bidraget?
Bidraget föreslås vara på 2 128 kronor per vecka, det vill säga 8 512 kronor för fyra
veckor. Den studerande kan få bidraget i 50 veckor för studier på heltid. Studerande
som har vårdnaden om barn ska även kunna få tilläggsbidrag på samma sätt som de
som har studiemedel.
Hur går det till att få studiestartsstöd?
De som tillhör målgruppen för att få studiestartstöd kommer oftast redan ha kontakt
med en arbetsförmedlare eller handläggare på kommunen, och det blir troligtvis där
som de får sin första information.
Personen ansöker om studiestartsstöd hos sin hemkommun. Kommunen utreder och
beslutar sedan om personen tillhör målgruppen för att få stödet och skickar därefter
vidare ansökan till CSN. CSN utreder om personen uppfyller övriga villkor för att ha
rätt till studiestartsstöd och fattar beslut om ansökan. Det är också CSN som betalar
ut pengarna.
De nya reglerna börjar gälla den 2 juli 2017. Från och med då går det att ansöka om
studiestartsstöd.
Kommunernas roll
Kommunerna ska i nära samverkan med Arbetsförmedlingen anta riktlinjer för
rekryteringsarbetet efter att ha inhämtat synpunkter från Försäkringskassan, lokala
företrädare för arbetsmarknadens parter och folkbildningen. För att kommunen ska
kunna hantera studiestartsstödet på ett rättvist och rättssäkert sätt bör det, som ett
komplement till dessa villkor, fastställas lokala riktlinjer för hur stödet ska användas
och vilka tolkningar som ska göras. Sådana riktlinjer kan t.ex. innehålla principer för
den prioritering som ska göras av kommunen vad gäller individers
utbildningsbakgrund och utbildningsbehov. Kommunen ska pröva om den sökande
har kort utbildning och ett stort behov av utbildning på grundläggande eller
gymnasial nivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och om den sökande
har den ålder som är en förutsättning för att tillhöra målgruppen för stödet.
När personer i målgruppen har identifierats bör kommunen hålla informations- och
vägledningssamtal med den enskilde. Vid studier på grundläggande nivå har
kommunen en skyldighet att se till att den som avser att påbörja utbildning på
grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning. För alla som ska studera
inom kommunal vuxenutbildning ska dessutom en individuell studieplan upprättas.
Den individuella studieplanen ska utarbetas i samverkan med den som ska studera. I
samband med utarbetandet ska den studerande erbjudas studie- och yrkesvägledning.
I vägledningen ska det ingå information om bl.a. studieekonomiska förutsättningar.
Vägledningssamtal med den enskilde kan exempelvis ske genom medverkan av både
kommunen och Arbetsförmedlingen. På så sätt kan såväl kommunens som
Arbetsförmedlingens kompetens inom yrkesvägledning och studie- och
yrkesvägledning tas till vara.

4

CSN:s roll
CSN är den myndighet som administrerar studiestödet och som prövar de
förutsättningar för studiestartsstödet som kommunen inte prövar och betalar ut
studiestartsstödet. Om kommunen har fattat beslut om att en sökande uppfyller
villkoren när det gäller utbildningsbakgrund, utbildningsbehov och ålder ska CSN
sedan pröva övriga förutsättningar för att studiestartsstöd ska kunna lämnas. Det
handlar om resterande villkor för att någon ska anses tillhöra målgruppen för
studiestartsstödet. Därutöver ska myndigheten exempelvis också göra en
behovsprövning av studiestartsstödet.
Överklagande
En upplysningsbestämmelse om att en kommuns beslut att avslå en ansökan om
studiestartsstöd kan överklagas enligt bestämmelserna om laglighetsprövning i 10
kap. kommunallagen, ska finnas i den föreslagna lagen om studiestartsstöd.
CSN:s beslut om studiestartsstöd ska kunna överklagas till Överklagandenämnden
för studiestöd (ÖKS).
Kommunens riktlinjer för rekryteringsarbetet
Hanteringen av studiestartsstödet ska ske elektroniskt genom ett IT-system som CSN
tillhandahåller. Inmatning i IT-systemet sker av personal på Jobb- och kunskapstorget
som har formell behörighet till CSN:s IT-system.
Det formella beslutet gällande ansökningarna delegeras till enhetschef för Jobb- och
kunskapstorget. När enhetschef för Jobb- och kunskapstorget har fattat beslut i frågan
om de villkor som kommunen har att pröva, lämnas den enskildes ansökan till CSN
och samtidigt bifogas kommunens beslut.
Många som rekryteras kommer att sakna erfarenhet av studier och studiestöd. I
kommunens arbete ingår att vid behov hjälpa den enskilde med att upprätta en
ansökan om studiestartsstöd. Personer med funktionsnedsättning kan ha ett större
behov av hjälp och det är viktigt att de som behöver stöd och vägledning vid
upprättandet av en ansökan också ges detta.
Rekryteringen av sökande till studiestartsstöd kan ske på individ- och gruppnivå
inom olika verksamheter. Personal som kommer i kontakt med målgruppen för
studiestartsstöd kan informera och motivera individen till kompetensutveckling och
hänvisa till studie- och yrkesvägledning på Jobb- och kunskapstorget.
Samverkansformer och ansvar
Samverkan kring studiestartsstödet i Linköpings kommun genomförs med hjälp av en
styrgrupp. I styrgruppen sitter chefer eller andra utsedda personer med mandat från
Jobb- och kunskapstorget, Arbetsförmedlingen, ekonomiskt bistånd och
vuxenutbildningen. Styrgruppen träffas några gånger per år.
Styrgruppen ansvarar för att följa upp hur arbetet med studiestartstödet framskrider
och vid behov till bildningsnämnden föreslå förändringar och revideringar av denna
riktlinje. Medlemmarna i styrgruppen ansvarar för att informera varandra om det

5

aktuella läget i respektive organisation gällande målgruppen, målgruppens behov,
utbildningsplatser och aktuell budget för studiestartsstödet.

