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Fler får studera med aktivitetsstöd från
1 november 2020

Fler får studera med aktivitetsstöd
● Regelverket för studier med aktivitetsstöd har ändrats. Fler
kommer nu att få studera med aktivitetsstöd och reglerna är
enklare.
● Studier med aktivitetsstöd kan ges i 12 månader. Uppehåll i
studierna räknas inte in. Efter 12 månaders studier med
aktivitetsstöd är det inte möjligt med ny insats inom 3 år.

● Utgångspunkten är fortfarande studier i första hand ska med
studiemedel eller studiestartstöd hos CSN. När detta inte är
möjligt så kan studier ske med aktivitetsstöd om det är
arbetsmarknadspolitiskt motiverat.

Studier med aktivitetsstöd på grundläggande
och gymnasial nivå samt sfi
De flesta inskrivna på Arbetsförmedlingen kan studera med
aktivitetsstöd inom nedanstående utbildningsformer om det är
arbetsmarknadspolitiskt motiverat:

• Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och
•
•
•

gymnasial nivå
Allmän kurs på folkhögskola
Sfi
Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, tidigare
särskild utbildning för vuxna

Vissa undantag till detta beskrivs på nästa sida.

Undantag kopplade till studier med
aktivitetsstöd
● Ungdomar i UGA kan inte studera med aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning. Det beror på att förordningen för
programmet inte medger det.

● Ungdomar kan under de första 90 dagar i arbetslöshet få ett
beslut om aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning om de är
unga med funktionsnedsättning eller om de efter en
arbetsmarknadspolitisk bedömning bedöms stå långt från
arbetsmarknaden för att de riskerar långtidsarbetslöshet.

Studier med aktivitetsstöd på eftergymnasial
nivå
Alla inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin har förutom
studierna som nämnts tidigare även möjlighet att studera på
eftergymnasial nivå inom dessa skolformer:

•
•
•

Yrkeshögskola
Högskola och universitet
Eftergymnasiala utbildningar på folkhögskola

Kravet att ha deltagit 450 dagar i JOB har tagits bort, så dessa
studier kan beslutas om redan från första dagen i programmet.

Möjligheter till aktivitetsstöd för
deltagare i IT-spåret?
● NEJ enligt regelverket VARKEN FÖRE eller EFTER
1/11 2020.
● De nya reglerna där ”fler får studera med
aktivitetsstöd” som trädde ikraft 1/11 2020 innebär
inte heller att det blir utökade möjligheter till
aktivitetsstöd om utbildningen förläggs till en
folkhögskola utan det är snarare målgruppen som
utökas.
● Gamla felaktigt beslutande utbildningsanvisningar
med aktivitetsstöd som tagits för deltagare i ITspåret får ses som gynnande myndighetsbeslut och
ändras ej.

30§ från förordningen "Arbetsmarknadspolitiska program" styr om/när
Arbetsförmedlingen kan besluta om aktivitetsstöd för en utbildningsinsats.
Med förberedande insatser avses individuellt anpassade
arbetsmarknadspolitiska insatser för den som särskilt behöver förbereda sig
för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, utbildning eller arbete.

§30 t.o.m. 31/10 2020

§30 fr.o.m. 1/11 2020

De förberedande insatserna kan bestå av
1. kartläggning, vägledning och rehabilitering,
2. upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande
karaktär,
3. folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte för
personer som har fyllt 16 år och som varken har en
gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till
högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå,
4. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller
motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.
skollagen (2010:800),
5. utbildning inom skolväsendet på grundläggande eller
gymnasial nivå för den som är långtidsinskriven invandrare
eller har en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga,
6. utbildning på heltid inom kommunal vuxenutbildning på
grundläggande eller gymnasial nivå eller motsvarande
utbildning inom folkhögskolan, som motsvarar sammanlagt
längst ett års heltidsstudier, för den som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin, och
7. utbildning på heltid vid universitet eller högskola, inom
yrkeshögskolan eller på eftergymnasial nivå inom
folkhögskolan, som motsvarar sammanlagt längst ett års
heltidsstudier, för den som har deltagit i jobb- och
utvecklingsgarantin i 450 dagar som det kan lämnas
ersättning för.

De förberedande insatserna kan bestå av
1. kartläggning, vägledning och rehabilitering,
2. upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande
karaktär,
3. folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte för
personer som har fyllt 16 år och som varken har en
gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till
högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå,
4. kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. skollagen
(2010:800), eller motsvarande utbildning vid folkhögskola,
som motsvarar sammanlagt längst ett års heltidsstudier,
och
5. utbildning på heltid vid universitet eller högskola, inom
yrkeshögskolan eller på eftergymnasial nivå inom
folkhögskolan, som motsvarar sammanlagt längst ett års
heltidsstudier, för den som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin.
När en insats har lämnats enligt andra stycket 4 eller 5
under en tidsperiod som motsvarar sammanlagt längst ett
års heltidsstudier får en ny insats enligt någon av dessa
punkter inte lämnas inom tre år. Förordning (2020:809).

Grön = samma före och efter 2020-11-01
Röd = olika före och efter 2020-11-01

