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Österåkers kommun 

Skolnämnden                                                                              Bilaga 2017 11 15 

dnr 2017/0284 

 

Riktlinjer för studiestartsstöd i Österåkers kommun  
Enligt lag om studiestartsstöd 2017:527 

Målgrupp  

Villkor som sökanden ska uppfylla vid kommunens prövning 

 

 Vara svensk medborgare, eller utländsk medborgare som har rätt till 

studiestöd enligt studiestödslagen.  

● Vara 25–56 år. 

● Vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex 

sammanhängande månader. 

● Ha kort tidigare utbildning. 

● Ha stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att 

kunna få ett arbete. 

● Inte ha haft studiestöd under de senaste tre åren. 

● Studera på minst halvtid under en sammanhängande tid om minst tre 

veckor. 

Definition av kort tidigare utbildning och stort behov av utbildning 

● Person med kort tidigare utbildning är den som saknar slutbetyg eller 

gymnasieexamen från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande. 

● Person med stort behov av utbildning är den som har kort utbildning och 

har behov av utbildning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.   

Prioritering 

Ansökan till utbildning som syftar till etablering inom ett regionalt bristyrke.  

 

Rekrytering/information 
Den sökande kan få information om studiestartsstödet hos Arbetsförmedlingen, 

via kommunen eller genom CSN (Centrala studiestödsnämnden) 

 

Ansökan 

Den sökande hänvisas till Kunskapscentrum Nordost, KCNO, för studie- och 

yrkesvägledning. Studieplanering och ansökan till kurser görs tillsammans med en 

studie- och yrkesvägledare och om den sökande bedöms uppfylla villkoren för 

studiestartsstöd görs en ansökan om studiestartsstöd genom CSNs webbtjänst. 
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Den sökande signerar ansökan. Är den sökande utländsk medborgare ska 

uppgifter bifogas så att CSN kan pröva rätten till studiestöd. Om den sökande inte 

uppfyller villkoren eller på eget initiativ gör ansökan direkt till Kunskapscentrum 

Nordost ska ansökan avslås. 

 

Utredning och Beslut 

Kunskapscentrum Nordost beslutar om den sökande uppfyller villkoren för 

studiestartsstöd. Ansökan om studiestartsstöd kan bara prövas om kommunerna 

tillhörande Kunskapscentrum Nordost har beviljade medel för detta (bidragsram). 

Ansökningar behandlas i den ordning som de kommer in. CSN fattar slutligt 

beslut om studiestartsstöd. 

Överklagande 
Kommunens beslut får överklagas enligt 10 kap. Kommunallagen (1991:900) om 

laglighetsprövning. 

 

 

 


