Studiestartsstöd –
en chans till utbildning och jobb
Studiestartsstöd är ett nytt rekryterande studiestöd som
regeringen föreslår ska införas i juli 2017. Studiestartsstödet
ska ge fler arbetslösa möjlighet att utbilda sig för att komma ut
på arbetsmarknaden. I Sverige har vi brist på arbetskraft, men
för att få ett jobb krävs ofta en gymnasieutbildning – något
som många saknar idag. Riksdagen ska besluta om förslaget
under våren.

Villkoren kan ändras

Vad är studiestartsstöd?

Reglerna för studiestartsstödet är ännu
inte beslutade. Villkoren kan därför
ändras.

Det nya studiestartsstödet är en del av kunskapslyftet, regeringens utbildningssatsning för vuxna. Tanken med det nya stödet är att Arbetsförmedlingen
och kommunerna ska få ett verktyg för att rekrytera de personer som har
störst utbildningsbehov, personer som annars inte skulle börja studera. Det
ska vara en ”startmotor” för att komma igång med studier på komvux eller
folkhögskola och få gymnasiekompetens.

•
•

Hur mycket kan den studerande få?
Studiestartsstödet är ett bidrag på cirka 8 500 kr/fyra veckor som den studerande
ska kunna få under maximalt 50 veckor för heltidsstudier på grundskole- och
gymnasienivå. Bidraget är något högre än det genomsnittliga aktivitetsstödet,
men lägre än studiemedlen. Den som har vårdnaden om barn ska även kunna få
tilläggsbidrag.

Vi gör studier möjligt.
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Utbildningar som ger rätt
till studiestartsstöd
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Utbildningar på grundskole- och
gymnasienivå på komvux
Allmänna kurser på grundskole- och
gymnasienivå på folkhögskola

Vem kan få studiestartsstöd?
För att ha rätt till studiestartsstöd ska personen
•
vara 25–56 år
•
vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen (detaljerade 		
regler kring detta är ännu inte klara)
•
ha 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 tre åren.
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. Kommunen gör alltid en individuell prövning av
om personen tillhör målgruppen för studiestartsstödet utifrån ålder, tidigare
utbildning och behov av utbildning.

Rekrytering och ansökan
Arbetsförmedlingen och kommunerna
identifierar och rekryterar de personer
som är aktuella för studiestartsstödet.
Personen ansöker sedan om studiestartsstöd hos sin hemkommun. Kommunen
utreder och beslutar om personen tillhör
målgruppen och skickar därefter vidare
ansökan till CSN. CSN utreder och beslutar om personen uppfyller övriga villkor
samt betalar ut stödet. Från och med
juli 2017 går det att ansöka om studiestartsstöd.

Mycket är lika som för studiemedel

En begränsad budget

Övriga villkor för studiestartsstödet påminner mycket om villkoren för studiemedel. Något som skiljer sig är att CSN inte kommer att pröva tidigare studieresultat första gången personen söker studiestartsstöd, även om hen har läst
med studiestöd tidigare. Men för att få nya pengar måste studieresultaten vara
tillräckliga. Om personen har studielån sedan tidigare, måste hen ha skött sin
återbetalning för att kunna få studiestartsstöd. På samma sätt som inom studiemedlen är det viktigt att den studerande meddelar ändringar för att undvika
återkrav.

CSN får varje år ett anslag från regeringen som sedan fördelas till kommunerna,
utifrån kommunens andel av samtliga
arbetslösa i åldern 25–56 år. För att få
en budget för studiestartsstödet, måste
kommunen anmäla sitt intresse till CSN.
Det behöver bara göras en gång.

Vad gäller för utländska medborgare?
Om personen är utländsk medborgare utreder CSN först om hen har rätt till
svenskt studiestöd. Efter det går CSN vidare och utreder villkoren för studiestartsstödet.
Personer som har permanent uppehållstillstånd (PUT) och bor i Sverige, har
oftast rätt till svenskt studiestöd. Detta gäller även för personer som har fått
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av Migrationsverket, för att hen har flyktingstatus eller liknande. För dem som inte har PUT eller kan jämställas med
flykting, är det olika regler som gäller beroende på medborgarskap.

Vi gör studier möjligt.

Efter studiestartsstödet
Om personen vill fortsätta sina studier
finns möjlighet att söka studiemedel,
det vill säga bidrag och lån från CSN.
Studiemedlen är cirka 10 000 kr/fyra
veckor. För att få studiemedel måste
den studerande ha klarat sina studieresultat under perioden med studiestartsstöd.

