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MOTIVERING TILL UTBILDNINGSBEHOV

Frivilliga studier stöds med arbetslöshetsförmån, om stödjandet av studierna är det arbetskraftspolitiskt sett ändamålsenligaste 
sättet att förbättra yrkesskickligheten och möjligheterna att få jobb eller bevara jobbet. För att konstatera utbildningsbehovet, 
ber försöksområdets kommun att du svarar på frågorna nedan.

Efternamn

Samtliga förnamn Personbeteckning

Utbildning som stöd ansöks för

Studietid
        /           20  -         /           20 
Läroanstalt

Varför har du sökt till utbildningen?

Vilka möjligheter till sysselsättning bedömer du att du har med nuvarande yrkesskicklighet och utbildning?
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Hur bedömer du att den utbildning du sökt till förbättrar din yrkesskicklighet och dina möjligheter att få arbete?

Är du beredd att efter utbildningen flytta till en annan ort för att få arbete?

Stöd betalas maximalt under 24 månader. Om studierna pågår en längre tid, hur tänker du finansiera resten av studierna?

Har du tidigare fått studiestöd eller vuxenutbildningsstöd för dessa studier?

ja, under tiden
(lämna in studieregisterutdrag till försöksområdets kommun)
nej

Var god och lämna in blanketten ”Utbildningsproducentens redogörelse till försöksområdets kommun om studier som avses 
stödjas med arbetslöshetsförmån” (KK621), denna bilaga samt eventuella andra begärda handlingar till försöksområdets 
kommun innan studierna börjar.
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Genom Mina e-tjänster kan du följa hur beslutsfattandet framskrider vid försöksområdets kommun.
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