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Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga  

och trygghet på den statliga sektorn 

 

 

 

Studiestöd 

Parterna är överens om att införa studiestöd som finansieras inom ramen för 

arbetsgivarens avsättning till Trygghetsstiftelsen. 

Studiestöd kan beviljas längst till och med månaden före den då den 

anställde fyller 65 år.  

1 § 

Studiestöd kan beviljas i syfte att stärka en statlig arbetstagares framtida 

ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. 

Under pågående anställning kan studiestöd i form av kortvarigt studiestöd 

och kompletterande studiestöd lämnas till en arbetstagare som inte är 

undantagen från tillämpning av Avtal om omställning 1 kap. 3 § enligt a-e 

samt i. 

När en anställning upphört och arbetstagaren omfattas av Avtal om 

omställning kan studiestöd i form av kompletterande studiestöd och förlängt 

studiestöd lämnas till arbetstagaren.  

2 § 

Det är Trygghetsstiftelsen som med utgångspunkt i syftet i 1 § prövar och 

avgör om kortvarigt studiestöd, förlängt studiestöd eller kompletterande 

studiestöd ska beviljas eller inte. 

3 § 

Studiestöd kan beviljas en anställd som arbetat i genomsnitt 16 timmar per 

vecka i minst tolv månader i en följd hos funktionell arbetsgivare. Arbete 

ska ha varit huvudsyssla under kvalificeringstiden.  

Kortvarigt studiestöd och kompletterande studiestöd kan beviljas en 

anställd, som utöver kvalifikationskravet i första stycket, dessutom har 

arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan i minst 96 månader (åtta år) inom 

en ramtid om 14 år, beräknat tidigast från och med det år den anställde 
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fyllde 19 år. Arbete ska ha varit huvudsyssla under kvalificeringstiden. Tid 

med föräldrapenning, graviditetspenning, närståendepenning, 

rehabiliteringspenning, sjukpenning och smittbärarpenning enligt 

socialförsäkringsbalken samt dagersättning och dagpenning till 

totalförsvarspliktiga får jämställas med förvärvsarbete under sammanlagt 

maximalt 24 månader. 

4 § 

Kortvarigt studiestöd kan beviljas för utbildningar kortare än en 

studievecka. Stödet kan lämnas för enstaka dag upp till totalt fyra dagar. 

Kortvarigt studiestöd kan beviljas med 70 procent av den anställdes 

minskade arbetsinkomst upp till ett tak på tolv inkomstbasbelopp per år. 

5 § 

Kompletterande studiestöd kan lämnas en arbetstagare som beviljas 

omställningsstudiestöd från CSN enligt följande: 

 Minst en veckas heltidsstudier, som vid deltidsstudier kan spridas ut 

under maximalt fem veckor, och maximalt 44 veckors heltidsstudier. 

Om arbetsgivare och anställd inte är överens om annat kan 

kompletterande studiestöd vid deltidsstudier erhållas 

sammanhängande som längst 30 kalendermånader. 

 Lägsta studietakt som berättigar till studiestöd är 20 procent. 

 

Anmärkning: Det kompletterande studiestödet beräknas i samma 

omfattning och förbrukas i samma takt som den anställde samtidigt 

nyttjar omställningsstudiestödet, när kompletterande studiestöd 

beviljas. 

Kompletterande studiestöd kan beviljas med 80 procent av den anställdes 

minskade arbetsinkomst upp till ett tak på 5,5 inkomstbasbelopp per år eller 

med 65 procent av den anställdes minskade arbetsinkomst, upp till ett tak på 

tolv inkomstbasbelopp per år, när det är mer förmånligt för den anställde.  

Anmärkning:  Ersättningen i kronor blir densamma efter 5,5 

inkomstbasbelopp upp till den nivå där ersättningen i kronor 

motsvarar 65 procent av den minskade arbetsinkomsten. Efter denna 

nivå får den anställde 65 procent av den minskade arbetsinkomsten 

upp till taket på tolv inkomstbasbelopp. 

Det kompletterande studiestödet ska beräknas inklusive av CSN beviljad 

bidragsdel i omställningsstudiestödet. Beräkningen görs, genom att det 
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kompletterande studiestödet nedsätts med omställningsstudiestödets 

bidragsdel beslutad av CSN som förutsätts vara 80 % av den minskade 

arbetsinkomsten upp till ett tak på 4,5 inkomstbasbelopp per år. 

Taknivåerna förändras proportionellt mot i vilken studietakt 

omställningsstudiestödet och det kompletterande studiestödet används. 

6 § 

Förlängt studiestöd kan lämnas till den arbetstagare som omfattas av Avtal 

om omställning och som fyllt 40 år vid tidpunkten för studiestart. Anställd 

som uppfyller kvalifikationskraven för kompletterande studiestöd ska ha 

förbrukat det stödet för att förlängt studiestöd ska kunna betalas.  

Kompletterande studiestöd och förlängt studiestöd kan erhållas 

sammanhängande i högst 24 kalendermånader i taget. Trygghetsstiftelsen 

ska pröva dels den anställdes behov av utbildning, dels om utbildningen är 

sådan att den kommer att öka den anställdes anställningsbarhet. 

Förlängt studiestöd ska följa CSN:s modell för ordinarie studiemedel med 

perioder som motsvarar termin och belopp per studievecka. Förlängt 

studiestöd beräknas som om berörd anställd sökt och beviljats studiemedel 

från CSN (oavsett om den anställde tar ut eller har rätt till studiemedel). 

Med studiemedel från CSN avses här bidragsdel och grundlån, inte 

omfattande så kallat tilläggslån.  

Förlängt studiestöd ska, tillsammans med studiemedel upp till 

fribeloppsgränsen, ge ekonomisk utfyllnad upp till 70 procent av tidigare 

lön under termin 1 och 2, därefter upp till 50 procent under termin 3 och 4. 

För anställd som av åldersskäl saknar rätt till studiemedel från CSN ska 

förlängt studiestöd bestämmas som om den anställde varit berättigad till 

studiemedel från CSN.  

Förlängt studiestöd får inte beräknas på högre lön än 1,4 x 

inkomstbasbelopp/månad. 
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