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Härryda kommuns lokala riktlinjer för studiestartsstöd vid 

vuxenutbildning 

 
Lagen om studiestartsstöd (2017:527) och förordningen om studiestartsstöd 

(2017:532) syftar till att öka rekryteringen till studier bland arbetssökande 

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 och gäller för studier på grundläggande- eller 

gymnasial nivå inom Komvux eller allmänna kurser på samma nivåer på 

folkhögskola. 

Målgrupp 

Med studiestartsstödet ges arbetssökande utan gymnasiekompetens 

möjlighet att komma igång med sina studier utan att behöva låna pengar. 

Studiestartstödet är ett bidrag som vid heltidsstudier uppgår till 2128 kronor 

per vecka, vilket motsvarar 8512 kronor per studiemånad (2017). 

Studiestartsstöd kan lämnas i högst 50 veckor. Studiestartsstödet är ett 

verktyg som kommuner och arbetsförmedlingar ska kunna använda i sitt 

arbete med att rekrytera arbetssökande med stort behov av utbildning på 

grundskole- och gymnasienivå till studier. Den arbetssökande kan inte själv 

ansöka om medlet från CSN, utan måste gå via sin kommun. Kommunen 

ansvarar för studie- och yrkesvägledning till den arbetssökande. Studie- och 

yrkesvägledaren ska göra en bedömning om den arbetssökandes 

förutsättningar att klara sina studier. 

För att ha rätt att söka studiestartsstödet ska personen: 

• Vara 25–56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med året 

den sökande fyller 25 år till och med året den sökande fyller 56 år) 

• Ha varit inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i 
minst sex månader 

• Ha en kort tidigare utbildning och ett stort utbildningsbehov på 

grundskole- eller gymnasienivå 

• Inte ha fått studiemedel från CSN under de senaste tre åren 

• Studera på minst 50 procent av heltid i minst tre veckor 

• Läsa en utbildning som ger rätt till studiestartsstöd 

• Den sökande kan inte få studiestartsstöd under samma period som 

vissa andra ersättningar, till exempel aktivitetsstöd eller 
sjukersättning 
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Härryda kommuns lokala riktlinjer för studiestartsstöd 

Härryda kommuns lokala riktlinjer har tagits fram i samarbete med 

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten, dialog har också förts med 

representant för försäkringskassan lokalt. Utöver villkoren från CSN ska 

sökande som motsvarar följande kriterier kunna få bifall på sin ansökan: 

• Utan slutbetyg/avgångsbetyg/gymnasieexamen 

• Reducerade slutbetyg 

• Slutbetyg med för många IG (icke godkänd) 

• Avgångsbetyg utan 2 år engelska och svenska 

• Utländska betyg utan svenska som andraspråk b/3 och engelska a/6 

och matematik a/1 (2010 och senare) 

Kommunens ansvar 

Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen skapa lokala riktlinjer 

för arbetet. Även Försäkringskassan, arbetsmarknadens parter och 

folkbildningen ska ges utrymme att yttra sig kring riktlinjerna. 

Kommunen ska aktivt rekrytera personer som är aktuella för 

studiestartsstödet, rekryteringen ska ske i samarbete med 

Arbetsförmedlingen och socialtjänstens olika delar. 

Kommunen prövar och fattar beslut i individens ansökan om 

studiestartsstöd. Kommunen ska pröva om individen tillhör målgruppen 

samt om hen har ett stort behov av studier. Kommunen ska avslå en ansökan 

om individen inte ingår i målgruppen. 

Kort tidigare utbildning 

Begreppet ”kort tidigare utbildning” omfattar personer som saknar 

grundläggande behörighet för högre studier. Nedan följer exempel på 

individer som ingår i gruppen: 

• Enbart grundskoleutbildning 

• Avgångsbetyg från gymnasieskolan som inte ger grundläggande 

behörighet 

• Ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan/vuxenutbildningen 

• Utdrag ur betygskatalog från gymnasieskolan/vuxenutbildningen 

• Intyg från gymnasieskolan 

• Studiebevis 

• Utbildning från folkhögskola som inte ger grundläggande behörighet 

Rutin för studiestartsärenden 

När en individ identifierats som en tänkbar sökande av studiestartsstödet ska 

hen erbjudas samtal med en studie- och yrkesvägledare inom 

Vuxenutbildningen. 
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Arbetsförmedlingen ansvarar för att kalla lämpliga individer till ett 

informationsmöte om studiestartsstödet. 

Om en samarbetspartner identifierar en tänkbar sökande av 

studiestartsstödet, t.ex. arbetsförmedlare, handläggare på försäkringskassan 

eller socialförvaltningen, tar de kontakt med Vuxenutbildningens studie- 

och yrkesvägledare för att boka in ett vägledningssamtal. 

Under ett vägledningssamtal kommer fokus att ligga på individens 

önskemål, mål och behov. En studieplanering för hur individen skulle kunna 

nå sitt mål upprättas. Samtidigt görs en kontroll mot CSN:s databas för att 

undersöka om individen hör till målgruppen för studiestartsstöd. 

Om studie- och yrkesvägledaren bedömer att individen hör till målgruppen 

och individen dessutom enligt CSN:s databas kan få stödet, uppmanas 

individen att ansöka om stödet. Det är enbart studie- och yrkesvägledarna 

vid Vuxenutbildningen som kan uppmana individen att söka stödet. 

Om det är möjligt att göra en ansökan till utbildningen i samband med 

planeringssamtalet görs både ansökan till utbildningen och studiestartsstödet 

samtidigt. Om det inte är möjligt att göra en ansökan sparar studie- och 

yrkesvägledare studieplaneringen och där görs det också en notering om att 

individen är aktuell för studiestartsstöd. En reservering av medel görs, för 

att säkra upp att medel finns för den aktuella perioden. Studie- och 

yrkesvägledaren bokar en ny tid med individen för att göra en ansökan om 

studiestartsstöd. 


