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Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för studiestartsstöd
Sammanfattning
Ett nytt studiebidrag som benämns studiestartstöd, införs via CSN i Sverige från och med
170702. Studiestartstödet motsvarar 8500 kronor per månad och är ett rent bidrag där inga delar
behövs betalas tillbaks till CSN. Kommunen ansvarar tillsammans med CSN för urvalsprocessen,
som bestämmer vilka kommuninvånare som ska kunna få tillgång till bidraget. För att kunna göra
ett urval, så ska det fastställas kommunala kriterier, vilka ska ligga till grund för kommunens
beslut huruvida en individ tillhör målgruppen för bidraget eller inte.
Beslutsunderlag
I regeringens proposition som antogs 2017-05-31 beskrivs målgruppen för studiestartstöd enligt
följande: ”Studiestartsstöd får lämnas till den som har kort utbildning och ett stort behov av
utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.”
(Prop.2016/17:158 2kap §4). De medel som är reserverade hos CSN för potentiella
vuxenstuderande i Ljungby kommun uppgår år 2017 till 1 252 940 sek och år 2018 till
2 421 182 sek. Dessa medel tilldelas de studerande och påverkar inte vuxenutbildningens
budget.
Ljungbys kommuns formulering för att konkretisera dessa kriterier framgår av Förslag till beslut.
För att säkerställa att rätt personer får ta del av studiestartsstödet bör arbetet initieras från
Arbetsförmedlingen som besitter kunskapen om vilka personer som är aktuella. Studie- och
yrkesvägledaren för vuxenutbildningen kan därefter vara behjälplig i den fortsatta processen och
tillsammans med den enskilde genomföra ansökan till CSN.
Överväganden
Studiestartstödet är ny en bidragsform som är tänkt att stimulera till studier för individer som
annars, av ekonomiska skäl, skulle valt bort detta. Förvaltningen bedömer att det kommer att
finnas behov av att utvärdera huruvida de kriterier som fastställs av nämnden samt arbetsgången i
övrigt leder till att detta uppnås. Därför bör nämnden överväga att låta utvärdera frågan innan
sommaren 2018 och öppna för revidering av fattat beslut.
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Förslag till beslut
Nämnden föreslås fatta beslut att följande kriterier ska vara uppfyllda för att sökande ska
bedömas tillhöra målgruppen för studiestartstöd:
Hon eller han
•

skall vara mellan 25–56 år.

•

skall vara arbetslös och ha varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i
minst sex månader AF.

•

har inte en utbildning som resulterat i svensk gymnasieexamen.

•

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

•

har inte ha haft studiestöd från CSN under de senaste 3 åren.

•

har skött sin återbetalning av tidigare eventuella studielån.

•

saknar utländsk examen, som utan kompletterande studier i Sverige inte bedöms kunna
valideras till en svensk yrkes- eller högskoleexamen.

•

vars planerade utbildning bedöms ha goda förutsättningar att leda till en anställning och
därmed vara riktad mot branscher där det på lokal/regional nivå finns en vedertagen
arbetskraftsbrist. Utbildning skall leda till jobb.

Nils-Göran Jonasson
Förvaltningschef

Sunnerbogymnasiet
Möjligheternas skola
Ljungby kommun

Jakob Wide
Rektor

Axel Roothsgatan 13, 341 41 Ljungby
Telefon: 0372-78 40 00, 78 40 10
Fax: 0372-861 32

sunnerbogymnasiet@skola.ljungby.se
www.sunnerbogymnasiet.se

