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Reviderade riktlinjer för studiestartsstöd

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna Riktlinjer
för det rekryterande arbetet med hjälp av studiestartsstöd
inom Stockholms stad enligt bilaga.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att delegera till
förvaltningschef att fatta beslut om revideringar av riktlinjer
för det rekryterande arbetet med hjälp av studiestartsstöd
inom Stockholms stad.
Sammanfattning
Sedan 2017 använder sig Stockholms stad av det statligt
finansierade studiestartsstödet i sitt rekryterande arbete till
vuxenutbildning. Stödet betalas ut av CSN och 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. Kommunen bedömer om en person tillhör
målgruppen för studiestartsstödet och ska anta lokala riktlinjer för
rekryteringsarbetet.
Arbetsmarknadsförvaltningen har sett behov av att förtydliga vissa
delar i Stockholms stads riktlinjer för studiestartsstöd för att
säkerställa en enhetlig handläggning av stödet. Förslaget till
reviderade riktlinjer innehåller bland annat en precisering av vilken
omfattning av kompletterande studier som motsvarar en treårig
gymnasiekompetens för en person som har gått en tvåårig
gymnasieutbildning. Mindre förändringar har också gjorts som rör
hur samverkan om studiestartsstöd ska gå till.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att förvaltningschef fortsatt
ska besluta om revideringar av riktlinjer för studiestartsstöd.
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Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna
arbetsmarknadsförvaltningens förslag på reviderade riktlinjer för det
rekryterande arbetet med hjälp av studiestartsstöd inom Stockholms
stad.
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Arbetsmarknadsnämnden föreslås även besluta att delegera till
förvaltningschef att fatta beslut om revideringar av riktlinjer för
studiestartsstödet.
Bakgrund
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.
Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2017 om riktlinjer för det
rekryterande arbetet med hjälp av studiestartsstöd inom Stockholms
stad (dnr AMN 2017-0152-01.05). Riktlinjerna har därefter
reviderats vid behov då arbetsmarknadsläget förändrats. År 2018
fattade arbetsmarknadsnämnden beslut om att revidera riktlinjerna i
och med att färre personer än väntat hade beviljats stödet (dnr AMN
2018-0164-1.3). De reviderade riktlinjerna innebar en utvidgning av
målgruppen. Förvaltningschef fattade i mars 2021 ett
tillämpningsbeslut om att återigen smalna av målgruppen för stödet
(dnr AMF 2021/222). Anledningen var att fler personer blev
arbetslösa under pandemin, samtidigt som regeringen tog bort
kravet på sex månaders arbetslöshet för att komma ifråga för stödet.
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Varje år tilldelas Stockholms stad en ram för studiestartsstöd. Medel
kan tillkomma under året från kommuner som inte använt sin ram
eller genom beslut om en utökad ram från regeringen. 2021 betalade
CSN ut knappt 42 miljoner i studiestartsstöd till 719 personer
bosatta i Stockholms stad, se tabell 1 nedan.
Tabell 1. Utbetalning av studiestartsstöd för personer boende i
Stockholms stad 2017-2021

Utbetalda medel (mkr)
Totalt antal personer
Andel kvinnor
Andel män

2017

2018

2019

2020

2021

0,9
28
79 %
21 %

16,6
316
64 %
36 %

36,6
642
57 %
43 %

27,7
568
66 %
34 %

41,8
719
66 %
34 %

Källa: CSN.

Ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen har sett behov av att förtydliga vissa
delar i riktlinjerna för studiestartsstödet för att säkerställa en
enhetlig handläggning av stödet. Det rör exempelvis förtydliganden
om vilka som utgör målgruppen för studiestartsstöd och hur
revideringar av riktlinjer fortsatt ska göras.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben på
arbetsmarknadsförvaltningen. Avdelningen Vuxenutbildning
Stockholm och avdelningen Jobbtorg Stockholm har lämnat
synpunkter på förslaget till reviderade riktlinjer.
Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag
Sedan mars 2021 är huvudregeln i Stockholms stad att en person
tillhör målgruppen för studiestartsstöd om hen helt eller delvis
saknar treårig gymnasiekompetens eller kunskaper motsvarande
treårig gymnasiekompetens. En person som har motsvarande
gymnasieutbildning från ett annat hemland än Sverige kan också
komma ifråga för studiestartsstödet för att personen ska kunna få
grundläggande högskolebehörighet. Inskrivna aspiranter vid
Jobbtorg Stockholm tillhör också målgruppen för studiestartsstöd,
oavsett utbildningsbakgrund, i och med att de har en särskilt utsatt
ställning på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram förslag på vissa
förändringar i riktlinjerna för studiestartsstöd.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att det förtydligas att en
person med tvåårig gymnasieutbildning ska anses ha motsvarande
treårig gymnasiekompetens om personen genomfört kompletterande
Reviderade riktlinjer för studiestartsstöd

Tjänsteutlåtande
Dnr AMF 2022/441
Sida 4 (4)

studier om 800 poäng inom kommunal vuxenutbildning eller två
terminer på folkhögskola.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår vidare vissa förändringar av
hur samverkan ska gå till i arbetet med att rekrytera personer till
studier med hjälp av studiestartsstöd. Exempelvis förtydligas att
samverkan behöver ske med socialtjänsten kring personer med
ekonomiskt bistånd som vill studera med studiestartsstöd. Dessa
personer kan ha rätt till kompletterande ekonomiskt bistånd under
studier med studiestartsstöd.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår till sist att förvaltningschef
ska besluta om revideringar av riktlinjer för studiestartsstöd. Att
delegera beslut om revideringar av riktlinjer till förvaltningschef
möjliggör fortlöpande anpassningar till gällande nationella regler,
tilldelad resursram från regeringen och arbetsmarknadsläget i
Stockholms stad.
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