
Studiestartsstöd 

En chans till utbildning och jobb



Vad är studiestartsstöd?

Ett stöd som syftar till att öka rekryteringen till studier bland personer med kort 

utbildning och stort utbildningsbehov för att stärka deras möjligheter att etablera 

sig på arbetsmarknaden.

Stödet är ett verktyg i kommunens rekryterande och uppsökande verksamhet

Lagen trädde i kraft 2 juli 2017 – Stockholms Stad startade upp 1 september 

2017



Målgruppen för studiestartsstöd

Kort tidigare utbildning

Stort behov av utbildning på grundskole- och gymnasienivå

25 – 56 år

Arbetslös i sammanhängande 6 månader

Inget studiestöd de senaste 3 åren



Var kan deltagaren studera med 

studiestartsstöd?

Studiestartsstödet gäller för studier på Komvux och Folkhögskola

Ej SFI/dock kombinationsutbildningar på Komvux

Ej trainee- eller uppdragsutbildningar



Ekonomi och studiestartsstöd

Studiestartsstödet är ett bidrag på 8512 kr för 4 veckor (heltidsstudier) som den 

studerande kan få under maximalt 50 veckor.

Den studerande kan studera på deltid (50 och 75%)

Studerande med barn kan få tilläggsbidrag.

Efter avslutade studier med studiestartsstöd kan den studerande ansöka om 

studiemedel.



Hur arbetar vi med studiestartsstödet?

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar i nära samverkan med Af och 

Socialförvaltningen.

Både Af och kommunen rekryterar och motiverar till studier.

Kommunen ansöker om studiestartsstöd, gör studieplaner och ansökan till 

utbildning tillsammans med den sökande. 

8 studie- och yrkesvägledare finns på Jobbtorg och VUC och arbetar specifikt 

med studiestartsstöd. 1 samordnare leder gruppen.



Arbetsförmedlingen

Af rekryterar och motiverar.

Af gör en första kartläggning om personen kan tillhöra målgruppen.

66% av avslagen (över riket) beror för närvarande på att deltagaren inte når upp 

till kraven om arbetslöshet.



Socialförvaltningen

Samverkan med Socialförvaltningen

Nya riktlinjer har antagits (oktober 2017)

”För att studiestartsstödet ska nå önskad effekt är det viktigt att det möjliggör studier för 

målgruppen. Kompletterande ekonomiskt bistånd kan därför beviljas till studerande med 

studiestartsstöd, under förutsättning att planeringen skett i samverkan med 

socialsekreterare och att personen i övrigt uppfyller kraven för att vara berättigad till 

ekonomiskt bistånd. Studierna som godkänns ska vara tydligt inriktade mot självförsörjning. 

Om studierna med studiestartsstöd plane-ras som ett första steg mot vidare studier bör det 

i bedömningen vägas in om den sökande efter perioden med studiestartsstöd kan bli själv-

försörjande genom ordinarie studiemedel”. 

Anvisningar för tillämpning av studiestartsstöd tas fram i samråd med Socialförvaltningen.





Tack för idag!

Christina Westin

Har ni frågor?

Christina.westin@stockholm.se


