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Tillämpningsbeslut avseende stadens riktlinjer för arbetet med
studiestartsstödet.
Arbetsmarknadsnämnden har beslutat att Stockholms stad ska
använda sig av studiestartsstöd i sitt rekryterande arbete till
vuxenutbildning med start hösten 2017. Stödet kan användas inom
ramen för kommunens ansvar enligt skollagen att rekrytera personer
till studier. Kommunen ska anta lokala riktlinjer för sitt
rekryteringsarbete.
Studiestartsstödet syftar till att underlätta till studier för personer i
åldrarna 25-56 år som har kort utbildningsbakgrund och ett stort
behov av utbildning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.
Ett ursprungligt kriterium var också att den sökande är arbetslös och
har varit anmäld på arbetsförmedlingen i sex månader.
Kommunen ska bedöma om en sökande kan anses ha en kort
utbildning och ett stort behov av utbildning på grundläggande eller
gymnasial nivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och
om en sökande tillhör rätt åldersgrupp.
Arbetsmarknadsnämnden antog 2017 riktlinjer för arbetet med
studiestartsstödet (Dm AMN 2017-0152-01.05)
Riktlinjerna följde de nationella kriterierna och staden avstod i detta
skede från egna lokala kriterier. Avseende den lokala definitionen
av kort utbildningsbakgrund beslutades att "Huvudregeln är att den
sökande helt eller delvis saknar treårig gymnasiekompetens eller
kunskaper motsvarande treårig gymnasiekompetens. " Vidare
innebar beslutet att "En person som har motsvarande
gymnasieutbildningfrån hemlandet kan komma ifrågaför
studiestartsstodet om han eller hon inte har högskolebehörighet, t
ex på grund av bristande språkkunskaper"
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2018 reviderades de lokala riktlinjerna då färre studiestartsstöd än
väntat hade beviljats. ( DNR AMN 2018 -0164 -1.3). Avsatta medel
kom ej till användning i den utsträckning som förväntats.
Då arbetsmarknaden i Stockholm är kunskapsintensiv och ställer
stora krav på utbildning beslöts i de reviderade lokala riktlinjerna att
tydligare definiera " kort tidigare utbildning" i relation till den
lokala arbetsmarknaden. Förvaltningens avsikt med revideringen
var att möjliggöra för vissa personer att beviljas studiestartsstöd
oavsett utbildningsbakgrund. Personer som uppfyllde de nationella
kraven på sex månaders arbetslöshet bedömdes ha svagare ställning
på arbetsmarknaden. Det beslöts dock även att "vid en situation då
efterfrågan på studiestartsstod är högre än tillgängliga medel,
kommer studiestartsstödfördelas enligt den i riktlinjernafastställda
prioriteringsordningen. Vidare framgår av beslutet att de grupper
som staden prioriterar i övergripande styrdokument kommer att
vara prioriterade även för studiestartsstöd.
Pandemiåret 2020/2021 ser vi en ökad arbetslöshet och
omställningsbehov och många söker studiestartsstöd, vilket gör att
budgeten inte kommer att räcka till alla som vill studera med
studiestartsstöd. Vidare har regeringen tagit bort det tidigare
tvingande kriteriet att den enskilde ska vara arbetslös och inskriven
vid arbetsförmedlingen i sex månader. Detta innebär att den möjliga
målgruppen för stödet vidgats drastiskt. För att uppnå syftet med
studiestartsstödet att personer med kort utbildningsbakgrund ska
prioriteras till studier behövs därför en återgång till ursprunglig
prioriteringsordning.
Arbetsmarknadförvaltningen bedömer att det från och med 1 mars
2021 finns skäl att återgå till grundläggande prioriteringsordning i
syfte att garantera att medlen prioriteras till grupper med störst
utmaningar att hävda sig på arbetsmarknaden.
Beslut:
Från och med 1 mars 2021 återgår förvaltningen till att tillämpa
stadens riktlinjer för arbetet med studiestartsstödet enligt nämndens
beslut Dnr AMN 2017 -0152-01.05 som innebär att:
Huvudregeln är att den sökande helt eller delvis saknar treårig
gymnasiekompetens eller kunskaper motsvarande treårig
gymnasiekompetens.
Tillämpnings beslut avseende stadens
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Treårig gymnasiekompetens motsvaras av:
1. Avgångsbetyg från 3-årig gymnasieutbildning med fullständig
Studiekurs
2. Examen från ett gymnasieprogram med godkänt betyg i minst
2250 gymnasiepoäng
3. Slutbetyg från ett gymnasieprogram med godkänt betyg i minst
90 % av kurserna (före 2010) alternativt i minst 2250
gymnasiepoäng (efter 2010)
4. Genomgången folkhögskolebehörighet med intyg om
allmän/särskild behörighet
5. Avgångsbetyg från 2-årig gymnasieutbildning med
kompletteringar i form av t.ex. studier inom folkhögskola med
intyg om allmän/särskild behörighet eller kompletteringar inom
KOMVUX.
En person som har motsvarande gymnasieutbildning från hemlandet
kan komma ifråga för studiestartsstödet om han eller hon inte har
högskolebehörighet, t.ex. på grund av bristande språkkunskaper (tex
svenska eller engelska för grundläggande behörighet)
Ett undantag från huvudregeln gäller för inskrivna vid Jobbtorg
Stockholm då målgruppen för Jobbtorg Stockholm bedöms ha en
särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden - och att detta
accentuerats med anledning av pandemin. För denna grupp
tillämpas även fortsättningsvis nämndens reviderade riktlinjer: Dm
AMN 2018-0152-01.05
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