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Bildningsnämnden

Remiss av promemorian Uppföljningssamtal med
personer som studerar med studiestartsstöd (U 2017:10),
yttrande till utbildningsdepartementet
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden tillstyrker utbildningskontorets förslag till yttrande över
promemorian ”Uppföljningssamtal med personer som studerar med
studiestartsstöd”.
Förslag till kommunstyrelsen beslut
1. Yttrande över promemorian ”Uppföljningssamtal med personer som
studerar med studiestartsstöd” lämnas till utbildningsdepartementet enligt
utbildningskontorets förslag.
Ärende
Linköpings kommun har av utbildningsdepartementet inbjudits att lämna
synpunkter på förslag i promemorian Uppföljningssamtal med personer som
studerar med studiestartsstöd (U2018/01589/GV)
I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen (2017:527) om
studiestartsstöd och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Dessa
ändringar innebär att kommunerna blir ansvariga för att uppföljningssamtal
hålls med de personer som studerar med studiestartsstöd i syfte att öka dessa
personers möjligheter att fullfölja sina studier och etablera sig på
arbetsmarknaden.
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Linköpings kommun föreslås lämna synpunkter på utredningens förslag
avseende punkterna:


4.1 Obligatoriskt uppföljningssamtal med personer som studerar
med studiestartsstöd



4.2 Uppföljningssamtal ska hållas inom ramen för arbetet med den
individuella studieplanen i komvux

__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse studiestartsstöd svar på remiss.docx
Förslag till yttrande.docx
Promemoria – uppföljningssamtal med personer som studerar med studiesstartsstöd.pdf

Bakgrund
Linköpings kommun har av utbildningsdepartementet inbjudits att lämna
synpunkter på förslag i promemorian Uppföljningssamtal med personer som
studerar med studiestartsstöd (U2018/01589/GV).
Linköpings kommun föreslås lämna synpunkter på utredningens förslag
avseende punkterna:


4.1 Obligatoriskt uppföljningssamtal med personer som studerar
med studiestartsstöd



4.2 Uppföljningssamtal ska hållas inom ramen för arbetet med den
individuella studieplanen i komvux

I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen (2017:527) om
studiestartsstöd och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Dessa
ändringar innebär att kommunerna blir ansvariga för att uppföljningssamtal
hålls med de personer som studerar med studiestartsstöd i syfte att öka dessa
personers möjligheter att fullfölja sina studier och etablera sig på
arbetsmarknaden samt att ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2019.
Studiestartsstödet ska ses som en motiverande insats och syftet med
studiestartsstödet är att det ska främja rekryteringen till studier bland personer
som är i behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att
kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Det är riktat till de som står allra längst
från arbetsmarknaden och för vilka steget till studier kräver ett långvarigt
motivationsarbete.
Rekrytering av personer som kan berättigas studiestartsstöd ska kommunen
göra tillsammans med Arbetsförmedlingen. Det är upp till varje kommun att
välja att använda sig av studiestartsstöd. I dagsläget finns inget krav på
kommunerna att hålla uppföljningssamtal med de studerande som beviljats
studiestartsstöd.
För att få en aktuell bild av hur kommuner hanterar uppföljningen av
studiestartsstödet har Utredningen för en utvecklad studie och yrkesvägledning
tillsammans med CSN genomfört en undersökning i form av en webbaserad
enkät som skickades ut via e-post. Enkäten ställdes till ansvariga för
studiestartsstödet i kommuner som anmält deltagande för satsningen. Enkäten
innehöll frågor om rekrytering och uppföljningssamtal i samband med
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studiestartsstöd och skickades till 235 mottagare (vissa mottagare representerar
mer än en kommun).
Enkätundersökningen visar på stora variationer när det gäller i vilken
utsträckning kommunerna följer upp de studerande som beviljats
studiestartsstöd. Detta medför att den extra vägledning som ett
uppföljningssamtal ger och som kan ha betydelse för den studerandes möjlighet
att slutföra sina studier uteblir för vissa. För att studiestartsreformen ska få
önskad effekt och för att värna likvärdigheten anser utredningen att regleringen
bör skärpas och en skyldighet att hålla uppföljningssamtal införas.
Bedömningen är också att den nuvarande regleringen behöver förändras så att
det blir tydligt vilket syfte uppföljningssamtalet ska ha. För att syftet ska
uppnås, vilket är att ge den studerande extra vägledning och utgöra ett stöd i
hans eller hennes studier, på bästa sätt bör uppföljningssamtal ske tidigt in i
utbildningen och ligga inom ramen för arbetet med den individuella
studieplanen.
Ekonomiska konsekvenser
I promemorian beskrivs en kostnadsökning för kommunen i form av
administrationstid samt tid för uppföljningssamtal beräknat till 1 timma per
studerande. Studiestartsstödet i stort beräknas dock leda till att behovet av
ekonomiskt bistånd minskar, vilket inte medför behov av resurstillskott för
kommunerna utifrån de förslag som finns i promemorian.
Kommunala mål
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.
En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet.

Kommunledningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Paul Håkansson

Anne Hallberg
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Beslutet skickas till:
Utbildningsdepartementet

