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Riktlinjer för Studiestartsstöd i Arjeplogs kommun
Villkor som sökanden ska uppfylla vid kommunens prövning









Svensk medborgare, eller utländsk medborgare som har rätt till studiestöd enligt
studiestödslagen.
25–56 år.
Anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen sedan sex tidigare månader.
Kort tidigare utbildning.
Ktort 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.
Skött sin återbetalning till CSN om eleven tidigare varit återbetalniningsskyldig.

Definition av kort tidigare utbildning och stort behov av utbildning
Kommunerna avgör själva vad som avses med kort utbildning, men en person med stort behov av
utbildning är den som har kort utbildning och har behov av utbildning för att kunna etablera sig på
arbetsmarknaden.
1. Personer som saknar grundskolekompetens.
2. Saknar slutbetyg eller gymnasieexamen eller motsvarande.
a. Samlat betyg, studiebevis eller utdrag ur betygskatalogen.
3. Personer med äldre gymnasieutbildning, men som är i behov av ny kompetens för att komma
ut i arbete.
Krav på målgrupp i Arjeplog










Uppfyller ovanstående kriterier.
Ansöker till utbildning som syftar till etablering inom ett lokalt bristyrke. Bristyrken revideras
av kommunens ledningsgrupp två gånger per år och hänsyn tas till aktuellt personalläge och
rekryteringsmöjligheter på befattningar.
Folkbokförda i Arjeplog.
Vill förbättra sina möjligheter att få ett arbete genom utbildningen.
Motiverade att studera.
Genomgått en kartläggning hos studie‐ och yrkesvägledare (Vuxenutbildningen)
Har förutsättningar att genomföra den utbildning personen har behov av, baserat på
genomförd kartläggning.
Ha tillräckliga språkkunskaper för att antas vid aktuell utbildning.
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Uppföljning studieresultat
Vuxenutbildningen i Arjeplog följer löpande upp studieresultat och ser över riktlinjer och rutier samt
tar fram förslag på förändringar i riktlinjer och rutiner.
Den sökande tar i och med sin ansökan på sig att genomföra sina studier. Om studierna inte sköts
avbryter kommunen studierna enligt riktlinjerna för Vuxenutbildning i Arjeplogs kommun.
Vi rapporerar avvikelser i studieresultat som relaterar till studiestartsstödet till CSN.

Ansökan
Sökande hänsvisas till SYV för kartläggning och studieplanering. 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.
Ansökan om studiestartsstöd kan bara prövas om Arjeplogs kommun har avsatta medel för detta.
Ansökningar behandlas i den ordning som de kommer in. CSN fattar slutligt beslut om
studiestartsstöd.
Den sökande ansvarar för att lämna korrekt information och dokumentation till Vuxenutbildningen
och CSN. Vid misstanke om bedrägeri anmäls detta till CSN.

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

Arjeplogs kommun Vuxenutbildning
onsdag den 24 februari 2021
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