Arbetsmarknadsförvaltningen
Utvecklings- och utredningsstaben
121 26 Stockholm
Telefon 08-508 35 884
elin.a.sundberg@stockholm.se
start.stockholm

Riktlinjer
2022-04-14
AMF 2022/441
Sida 1 (3)

Riktlinjer för det rekryterande arbetet med hjälp
av studiestartsstöd inom Stockholms stad
Inledning
Riksdagen beslutade 2017 att införa studiestartsstöd som en ny form
av studiemedel. Stödet kan användas av kommunen inom ramen för
sitt ansvar enligt skollagen att rekrytera personer till studier. Stödet
syftar till att underlätta studier för personer mellan 25 och 60 år som
har kort utbildning och ett stort behov av utbildning för att stärka
sin ställning på arbetsmarknaden. Det ska vara en stimulans för att
komma igång med studier som sedan kan slutföras med stöd från
det ordinarie studiemedelssystemet. Studiestartsstöd får lämnas till
studerande för studier på grundläggande eller gymnasial nivå inom
kommunal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i
folkhögskola.
Av bestämmelserna för studiestartsstödet framgår att lokala
riktlinjer och villkor för att tillhöra målgruppen för stödet ska tas
fram av kommunen. Riktlinjerna ska vara anpassade till lokala
omständigheter och utformas med utgångspunkt i lagen (2017:527)
om studiestartsstöd och förordningen (2017:532) om
studiestartsstöd. Föreliggande riktlinjer är en revidering av de
riktlinjer som utformades i augusti 2017.
Målgruppen för studiestartsstöd
Den som vill studera med studiestartsstöd måste uppfylla de
nationella villkor som anges i lagen och förordningen om
studiestartsstöd. Villkoren rör exempelvis ålder, tid i arbetslöshet
och tidigare studiemedel. Den sökande behöver även uppfylla
villkoren i dessa lokala riktlinjer.
Huvudregeln i Stockholms stad är att en person tillhör målgruppen
för studiestartsstöd om hen helt eller delvis saknar treårig
gymnasiekompetens eller kunskaper motsvarande treårig
gymnasiekompetens. 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
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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 på gymnasial nivå motsvarande ett år
(exempelvis 800 poäng inom kommunal vuxenutbildning
eller två terminer på folkhögskola).
Det finns två undantag från huvudregeln ovan:
1. En person som har motsvarande gymnasieutbildning från ett
annat hemland än Sverige kan komma ifråga för
studiestartsstödet om hen saknar grundläggande
högskolebehörighet, t.ex. på grund av bristande
språkkunskaper. Studiestartsstöd får då lämnas för de studier
som krävs för att personen ska få grundläggande
högskolebehörighet.
2. Inskrivna aspiranter vid Jobbtorg Stockholm tillhör
målgruppen för studiestartsstöd oavsett utbildningsbakgrund
i och med att de har en särskilt utsatt ställning på
arbetsmarknaden.
Rekrytera till studier med hjälp av studiestartsstöd
Kommunen ska informera personer som uppfyller villkoren för att
tillhöra målgruppen för studiestartsstöd om att de kan ansöka om
stödet. Medarbetare på arbetsmarknadsförvaltningen behöver därför
känna till möjligheten att studera med studiestartsstöd och vilka
som tillhör målgruppen för stödet.
Kommunen ska också aktivt söka upp och särskilt uppmana vissa
prioriterade grupper att börja studera med hjälp av studiestartsstöd.
Det kan gälla de grupper eller områden som är särskilt prioriterade i
Stockholms stads budget. Medarbetare som arbetar med
uppsökande och rekryterande arbete har därför ett särskilt ansvar att
informera om möjligheten till studier med studiestartsstöd.
Kommunen ska aktivt samverka med Arbetsförmedlingen för att
rekrytera personer att studera med studiestartsstöd. Samverkan
behöver också ske med socialtjänsten kring personer med
ekonomiskt bistånd då dessa personer kan ha rätt till
kompletterande ekonomiskt bistånd under studier med
studiestartsstöd.
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Kommunen ska pröva om en person uppfyller villkoren för
studiestartstöd avseende ålder, utbildningsbakgrund och tid i
arbetslöshet. Den som uppfyller villkoren ska få stöd av studie- och
yrkesvägledare att upprätta en ansökan om studiestartsstöd till CSN.

Riktlinjer
Sida 3 (3)
AMF 2022/441

Rätt att överklaga beslut

Ett beslut om målgruppstillhörighet för studiestartsstödet kan
överklagas enligt reglerna för laglighetsprövning i 13 kap.
kommunallagen (2017:725). Det innebär att den klagande inom tre
veckor från beslutet ska lämna in en överklagan till
förvaltningsrätten där omständigheterna som personen stödjer sin
klagan på framgår.
Ansvar för arbetet enligt riktlinjerna

Förvaltningen ansvarar för att det finns en beskrivning av roller och
ansvar för arbetet med studiestartsstöd som följer aktuella
bestämmelser för studiestartsstöd och dessa riktlinjer.
Förvaltningschef beslutar om revideringar av riktlinjer för det
rekryterande arbetet med hjälp av studiestartsstöd.
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