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Information för dig som är utländsk medborgare

Studiestartsstöd vid arbetslöshet
Studiestartsstöd är ett bidrag som du kan få under ett år om
du är arbetslös och behöver läsa in en gymnasieutbildning
för att kunna få ett arbete. Du ansöker om studiestartsstödet
hos din hemkommun.

Utbildningar som ger rätt till studiestartsstöd
De utbildningar som ger rätt till studiestartsstöd är

utbildningar på grundskole- och gymnasienivå inom komvux
(inte SFI, uppdragsutbildning eller utbildning som kombineras
med traineejobb)

allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå på
folkhögskola.

Vad krävs för att få studiestartsstöd?
Här är några krav som du behöver uppfylla för att ha rätt till
studiestartsstöd:

Du är 25–56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med
året du fyller 25 till och med året du fyller 56).

Du har under de senaste tolv månaderna varit arbetslös i
sammanlagt minst sex månader. Om du har varit inskriven i ett
arbetsmarknadspolitiskt program eller deltagit i
etableringsinsatser, räknas det också som arbetslöshet.

Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av en
utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett
arbete. Detta bedöms av din hemkommun.

Du har inte haft studiemedel under de senaste tre åren.

Du ska studera på minst 50 procent av heltid i minst tre veckor.
Om du har studielån sedan tidigare får du inte ligga efter med din
betalning. Kontakta CSN om du har frågor om detta.

CSN nr 2813A/1903

Du som är utländsk medborgare måste även uppfylla villkoren för att ha
rätt till svenskt studiestöd. Om du har permanent uppehållstillstånd (PUT)
och bor i Sverige, har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Detta gäller
även för dig som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av
Migrationsverket, för att du har flyktingstatus eller liknande. Om du inte har
PUT eller kan jämställas med flykting, är det olika regler som gäller
beroende på medborgarskap.

Vi gör studier möjligt
csn.se
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Läs mer om kraven på
csn.se
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Hur länge kan du få studiestartsstöd?
Som längst kan du få studiestartsstöd under 50 veckor om du studerar på
heltid. Om du studerar på halvtid motsvarar det 100 veckor. Har du
vårdnaden om barn kan du få mer bidrag, det kallas tilläggsbidrag.

Se aktuella belopp på
csn.se

Hur ansöker du?
Du ansöker om studiestartsstöd hos din hemkommun. De får varje år en
summa pengar för studiestartsstödet. Detta styr hur många som kan få
studiestartsstöd. Du kan inte ansöka direkt hos CSN.
Så här kan det gå till:
1. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller kommunen
för att få reda på vem på din hemkommun som kan hjälpa dig med
din ansökan.
2. Hos din hemkommun får du hjälp att planera dina studier och ansöka
om studiestartsstöd. Kommunen utreder och beslutar också om du
tillhör målgruppen för att få stödet, till exempel att du har en kort
tidigare utbildning. Därefter skickar de din ansökan till CSN.
3. CSN utreder om du uppfyller övriga villkor för att ha rätt till
studiestartsstöd och skickar ett beslut till dig. Du som är utländsk
medborgare får två beslut – ett om din rätt till svenskt studiestöd
som utländsk medborgare och ett om din rätt till studiestartsstöd.

Att tänka på under studietiden






Om du blir sjuk, anmäl det till Försäkringskassan. Då kan du få
behålla studiestartsstödet och kravet på studieresultat blir lägre.
Om du är hemma för vård av barn, anmäl det till CSN. Då gäller
samma förmåner som vid sjukdom.
Om du avbryter en kurs eller läser färre poäng än planerat, anmäl
det till CSN så att vi kan se till att du får rätt belopp utbetalt.
Annars kan du behöva betala tillbaka.
Du måste klara tillräckligt många poäng eller kurser för att kunna
få fortsatt studiestartsstöd eller få studiemedel. CSN prövar dina
studieresultat varje gång du gör en ny ansökan. Du behöver
däremot inte betala tillbaka studiestartsstödet om du inte klarar
dina studieresultat.

Meddela alltid om du
blir sjuk, är hemma för
vård av barn eller om
något ändras i
studierna

Vad händer efter tiden med studiestartsstöd?
Om du vill fortsätta studera efter att veckorna med studiestartsstöd har
tagit slut, kan du ansöka om studiemedel från CSN. Studiemedel består av
bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ha bidraget eller om du även
vill låna pengar. De pengar som du lånar ska du betala tillbaka.
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Om CSN
Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet i Sverige som
hanterar studiestartsstödet. Vi hanterar även andra bidrag och lån för
studier. Sveriges studiestödssystem är ett av världens mest generösa.
Tack vare möjligheten att få ekonomiskt stöd ska alla i Sverige kunna
studera, oavsett social, ekonomisk och geografisk bakgrund.

Vi gör studier möjligt
csn.se
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Har du frågor? På
csn.se hittar du många
svar. Du kan även
ställa frågor via
webben, Facebook eller
telefon 0771-276 000

