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Studiestartsstöd – för  
dig som är arbetslös 

Vi gör studier möjligt.
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För vissa är det självklart att studera, för 
andra är det inte alls självklart. Vi har alla 
olika förutsättningar. Men en sak vet vi, 
att med en utbildning ökar chanserna att 
få ett jobb!

Därför finns bidraget studiestartsstöd 
– ett bidrag som ger dig som är arbetslös 
en ekonomisk möjlighet till att studera på 
komvux eller folkhögskola. Och förhopp-
ningsvis ta dig ett steg närmare jobbet du 
vill ha. Lycka till!
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Vad är studiestartsstöd?
Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa 
kan få för att studera på grund skole- och gymnasie-
nivå på komvux eller folkhögskola.

Syftet med bidraget är att fler ska kunna studera och därmed 
öka sina chanser till jobb. Det är hemkommunen som i första 
hand bedömer vem som kan ansöka om bidraget.  

Så länge kan du få studiestartsstöd
Om du studerar på heltid kan du som längst få studiestartsstöd  
i 50 veckor. Om du studerar på halvtid motsvarar det 100 veckor. 

Utbildningar som ger rätt till studiestartsstöd
De här utbildningarna ger rätt till studiestartsstöd:

Utbildningar inom komvux på grundskole- och  
gymnasie nivå (inte uppdragsutbildning, SFI  
eller särskild utbildning på grundläggande  
eller gymnasial nivå). 

Allmän kurs på folkhögskola på grundskole-  
och gymnasienivå.
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Visste du att 
det svenska 

studiestödet är 
ett av de mest 

 generösa i 
 världen? 
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Krav för att få studiestartsstöd
Här är några av de krav som du behöver uppfylla 
för att ha rätt till studiestartsstöd:

Den utbildning du ska gå ger rätt till studiestartsstöd. 

Du är 25–56 år.

Du har under de senaste tolv månaderna varit arbetslös 
i sammanlagt minst sex månader.

Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov  
av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för 
att kunna få ett arbete. Det kan till exempel vara att du 
saknar en yrkesutbildning eller gymnasieutbildning  
och därför inte kan få ett jobb. 

Du ska studera på minst halvtid i minst tre veckor.

Du har inte haft studiemedel under de senaste tre åren.

Om du har studielån sedan tidigare får du inte ligga 
efter med dina inbetalningar till CSN. Kontakta CSN  
om du har frågor om detta. 

Du kan läsa mer om kraven på csn.se.

För dig som är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare prövar CSN även om du  
har rätt till svenskt studiestöd. Om du har permanent 
uppehållstillstånd (PUT) och bor i Sverige, har du vanligt-  
vis rätt till svenskt studiestöd. Läs mer om vad som gäller 
för dig som är utländsk medborgare på csn.se. 



7

 

Så ansöker du

4. CSN utreder om du uppfyller övriga 
villkor för att ha rätt till studie-
starts stöd och skickar sedan ett 
beslut till dig. Läs igenom beslutet 
och kontrollera att uppgifterna 
stämmer. 

1. Prata med din arbetsförmedlare, 
studie- och yrkesvägledare eller 
handläggare på kommunen för att 
se om studiestartsstöd kan vara 
en möjlighet för dig. 

2. Tillsammans med en studie- och 
yrkesvägledare på kommunen 
planerar du dina studier och 
ansöker om studiestartsstöd. 

3. Kommunen utreder och beslutar  
om du tillhör mål gruppen för studie -
starts stödet. Om de bedömer att  
du gör det, så skickar de din ansökan 
till CSN. 
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Så gör du för att få dina pengar på kontot

2. När du börjar studera måste du 
intyga till CSN att du ska studera 
som planerat. Det kallas för att  
du lämnar en studieförsäkran. 

1. Anmäl ditt kontonummer till 
Swedbanks kontoregister.  
Det du göra via Swedbanks 
webbplats.

3. Registrera dig på dina kurser 
på skolan så att skolan kan 
rapport era till CSN att du  
på börjat dina studier. 

4. Nu är allt klart för din första 
utbetalning! 



9

Hur lämnar jag en studieförsäkran?

I de flesta fall kan du lämna din studieförsäkran i Mina 
sidor på csn.se. Du läser igenom beslutet och kryssar 
sedan i en ruta i Mina sidor där du intygar att du ska 
studera så som det står i beslutet. 

I vissa fall måste även skolan skriva under din studie-
försäkran. Du får i så fall en blankett från CSN  
tillsammans med beslutet. 
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Under tiden du studerar
För att undvika problem med ditt studiestartsstöd 
är det några saker som du behöver ha koll på. 

Meddela oss om något ändras
Om något ändras som kan påverka ditt studiestartsstöd, 
måste du meddela det till oss. Det kan till exempel vara att  
du läser färre poäng, avbryter studierna eller byter utbildning.

Meddela om du blir sjuk
Anmäl till Försäkringskassan om du blir sjuk och inte kan 
studera. Då kan vi ta hänsyn till det, till exempel när vi 
prövar dina studieresultat.

Om du arbetar vid sidan av studierna
Du får ha inkomster upp till ett visst belopp utan att ditt 
studiestartsstöd påverkas. Det kallas för fribelopp. Om  
du har inkomster över fribeloppet har du inte rätt till lika 
mycket studiestartsstöd.

Du måste klara dina studier
Du måste klara tillräckligt många poäng eller kurser för att 
kunna få studiestartsstöd eller studiemedel nästa gång du 
ansöker. CSN prövar studieresultaten vid varje ny ansökan. 
Första gången du söker studiestartsstöd prövar vi däremot 
inte dina tidigare studieresultat. 

Läs mer på csn.se.

Om du flyttar!
Om du flyttar så måste du se till att CSN får din nya 
adress. Det gäller även om du flyttar utomlands. Gör du  
en flyttanmälan till Skatteverket får vi den automatiskt. 
Annars måste du själv meddela din nya adress till oss.
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Har du frågor?
Om du har frågor om studiestartsstödet kan du kontakta 
CSN. På csn.se finns det mesta du behöver veta. Hittar  
du inte svaren där kan du ringa oss på 0771-276 000 eller 
använda vårt e-postformulär som du hittar på csn.se. 

Du kan också kontakta arbetsförmedlingen eller vuxen-
utbildningen i din kommun. 
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Vi gör studier möjligt.
csn.se
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Skanna qr-koden  
för att läsa mer om 
studiestartsstöd.


