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Angående studiemedel

Inga lån eller bidrag från CSN om du är över 56 år

Även pensionärer får studera på Komvux eller folkhögskola men när man är 

57 år eller äldre kan man inte längre söka studiemedel från CSN och det går 

inte heller att begära studiestartsstöd från kommunen. Under studietiden har 

för övrigt ingen rätt till A-kassa så hur ska du då kunna betala dina räkningar 

om du söker till en utbildning, blir antagen och tackar Ja?

Sedan i oktober 2020 finns en utökad möjlighet för arbetslösa att få studera 

med bibehållet aktivitetsstöd, det vill säga de pengar som du får idag när du 

är inskriven i ”Stöd och matchning”. Med andra ord; om Arbetsförmedlingen 

ger dig rätt att studera med aktivitetsstöd får du samma månadsbelopp men 

pengarna avses då som studiebidrag istället för ”a-kassa”.

Denna möjlighet är i första hand förbehållen dem som inte har rätt till bidrag 

och lån från CSN, till exempel personer över 56 år. Så om du är intresserad 

av en yrkesutbildning på max 1 år, ring tel. 0771-416 416



Studera med bibehållet aktivitetsstöd

Ny studiefinansiering för arbetslösa

Beskrivning

Sedan november 2020 är det möjligt för arbetslösa att få behålla sitt 
aktivitetsstöd för studier men som längst i ett år. Tanken är att detta i 
första hand ska gälla dem som inte har rätt till studiemedel från CSN.

För att få detta beviljat ska du ringa upp Arbetsförmedlingen på deras 
växelnummer: 0771-416 416 och tala om att du vill få rätt att studera 
med bibehållet aktivitetsstöd för utbildningen ifråga och vilken ort det 
rör sig om. Sedan ska den informationen framföras till handläggaren 
som bedömer och fattar beslut om din begäran.

Här kan du läsa om denna möjlighet: 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-
jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2020-10-07-ga-en-
utbildning-med-aktivitetsstod

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2020-10-07-ga-en-utbildning-med-aktivitetsstod


Yrkesutbildningar i din kommun

Hur du hittar dem inom Komvux och folkhögskolor

Det finns två metoder för att hitta information om kommunens yrkesutbildningar:

Alternativ 1 är att skriva namnet på din kommun följt av .se som till exempel boras.se 

eller jonkoping.se. Klicka sedan på Barn & utbildning eller något liknande för ibland 

använder de en annan formulering. Där ska du finna länken Vuxenutbildning som i 

sin tur visar länken Yrkesutbildning eller Gymnasial yrkesutbildning.

Alternativ 2 är att använda en webbsida som heter Vägledaren för den har genvägar 

direkt till kommunernas yrkesutbildningar. Följande bilder visar hur du använder den 

för det ändamålet och även för att få kontakt med studie- och yrkesvägledare om du 

har frågor om någon utbildning.

Som du ser så har den sidan även en flik som heter Arbetsmarknadsutbildningar 

och fungerar likadant som Komvuxalternativet. Sådana utbildningar betalas dock av 

Arbetsförmedlingen och ger därför inget behov av studiemedel från CSN.  



http://vagledaren.se

E

http://vagledaren.se/


Klicka på din kommun

E



Klicka på yrkesutbildningar

E



På KomVux i Norrköping

E



Klicka på Studie- och yrkesvägledare

E



På Vägledningscentrum

E



Arbetsorganisationer som söker ”äldre”

För så kallat hushållsnära tjänster i privata hem eller företag

Här kan du läsa Wikipedias beskrivning av hushållsnära tjänster: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hush%C3%A5llsn%C3%A4ra_tj%C3%A4nster

Dessa organisationer vänder sig primärt till praktiskt lagda personer som 

är över 55 år gamla. På deras hemsidor kan du söka upp din region eller 

närmast möjliga och bör då se vem som är ansvarig chef för det området. 

Ring upp honom eller henne och fråga om deras behov av personal idag 

eller så fyller du bara i en intresseanmälan på dessa sidor:

55 Plus: https://www.femtiofem.se/bli-medarbetare/

Seniorbolaget: https://seniorbolaget.se/wp/hem/top-menu/jobba-hos-oss/

Veterankraft: https://veterankraft.se/bli-veteran/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hush%C3%A5llsn%C3%A4ra_tj%C3%A4nster
https://www.femtiofem.se/bli-medarbetare/
https://seniorbolaget.se/wp/hem/top-menu/jobba-hos-oss/
https://veterankraft.se/bli-veteran/


Bör du uppge din ålder i CV och PB?

Åldersdiskriminering är tyvärr inget sällsynt fenomen 

Jag har inget givet svar på rubrikfrågan men fundera utifrån en arbetsgivares 

perspektiv och tänk sedan en stund på dina upplevelser som arbetssökande. 

Blir du sällan kallad till anställningsintervju trots stor erfarenhet i branschen? 

För att undvika att bli bortsållad direkt när arbetsgivaren noterar åldern så är 

det säkrast att utelämna sådan information i CV och personligt brev.

En följdfråga är då om det är moraliskt fel att inte vara ärlig i sina dokument? 

Man ska självklart inte ljuga för arbetsgivare men de har ingen förväntan om 

personnummer eller din aktuella ålder och det viktigaste är trots allt att få en 

chans till anställningsintervju. Väl där har du en möjlighet att ge ett energiskt 

och engagerat intryck även om du närmar dig pensionen 




