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Plats och tid

KTS-salen, Vita huset, kl. 09.00- 11.20

Beslutande

Gunilla Magnusson (S) ordförande, Marion Ståhl (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V)
2:e vice ordförande, Annika Wågenberg (S), Ingrid Westman (M), John-Erik Nyman (L),
Monica Granström (S), Linus Larsson (MP), Anders Lundström (VTL)

Beslutande
ersättare

Christina Simonsen (S), Anna Åteg (S)

Ersättare

Zeynab Fidhin (S), Annie-Marie Carlsson (M), Ami Rooth (MP), Kaisa KomulainenNilsson (S), Tiina Rokka (V), Monica Andersson (C)

Övriga
deltagande

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, handläggare Per Johansson, verksamhetsledare
Anders Jansson, områdeschef Kristina Ljung, rektor Birgitta Åberg, ekonom Julia Norén

Utses att justera

Ingrid Westman (M), Linus Larsson (MP)
KTS-salen, 2017-08-21

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Per Johansson

Ordförande

…………………………………
Gunilla Magnusson

Justerande

…………………………………
Ingrid Westman

Paragrafer

§31 - §31

…………………………………
Linus Larsson
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Viadidaktnämnden
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datum

2017-08-21

Datum för
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uppsättande

2017-08-21

Förvaringsplats
av protokollet

Viadidakt

Paragrafer

§31 - §31

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2017-09-14
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§ 31

Antagande av riktlinjer för studiestartsstöd
(VIAN/2017:23)
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar anta föreslagna riktlinjer för studiestartsstöd och
delegerar till studie- och yrkesvägledare inom Viadidakt att besluta om vilka
sökanden som i enlighet med riktlinjerna tillhör målgruppen för studiestöd.
Paragrafen förklarar för omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
En kommun ska verka för att vuxna i behov av utbildning på grundläggande och
gymnasial nivå börjar studera. Detta ansvar framgår av skollagens bestämmelser om
kommunal vuxenutbildning (20 kap. 10 och 17 §§).
Den 2 juli 2017 trädde lag (2017:527) om studiestartsstöd och regeringens förordning
(2017:532) om studiestartsstöd i kraft. Studiestartsstödet är utformat som ett verktyg
att använda i kommunens arbete med att rekrytera vuxna till studier på grundläggande
och gymnasial nivå. Stödet består av ett bidrag utan inslag av lån som vid
heltidsstudier betalas ut under längst 50 veckor.
Stödet är avsett för vuxna arbetslösa med ett stort behov av utbildning. Kommunens
rekryterande arbete till studier med hjälp av stödet ska ske i samverkan med
Arbetsförmedlingen. Kommunen ska pröva och fatta beslut om vilka personer som
tillhör målgruppen för stödet och Centrala Studiestödsnämnden (CSN) ska fatta
beslut om övriga förutsättningar och betala ut stödet.
Enligt lagen om studiestartsstöd ska kommunen som ett komplement till det statliga
regelverket anta lokala riktlinjer för arbetet med stödet. Riktlinjerna anger bland annat
vilka bedömningskriterier som ska gälla vid prövning av om en person tillhör
målgruppen för studiestartsstödet.
Ärendets handlingar



Viadidakts tjänsteskrivelse, 2017-08-06
Riktlinjer för studiestartsstöd

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Tiina
Rokka (V), Monica Granström (S), Marion Ståhl (S), Anders Lundström (VTL),
Annika Wågenberg (S), Thomas Selig (V), Anna Åteg (S) samt verksamhetsledare
Anders Jansson och förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.
__________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

