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GYMNASIE- OCH 

VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

 

 

RIKTLINJE – ERSÄTTNING TILL 

FOLKHÖGSKOLOR 

 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär långtgående 
skyldigheter för hemkommunerna att förebygga risken för utanförskap 
genom att genomföra stödinsatser och erbjuda olika 
utbildningsalternativ inom ramen för gymnasieutbildningen, samt att 
motivera ungdomar att fortsätta, påbörja eller återuppta 
gymnasieutbildning.  
 
Gymnasieutbildningen ska ske inom ramen för gymnasieskolan i 
enlighet med Skollagen, gymnasieförordningen och 
gymnasiesärskoleförordningen. För den ungdom, där 
gymnasieskolan trots stödinsatser och/eller motiverande åtgärder inte 
är en lämplig skolform, kan folkhögskolans allmänna 
behörighetsgivande kurs utgöra en alternativ utbildningsväg.  
 
Folkhögskolans verksamhet regleras i folkhögskoleförordningen och 
står i normalfallet öppen för sökande som fyller 18 år under 
kalenderåret. Elever under 18 år kan tas emot av särskilda skäl och 
för dessa elever får folkhögskolorna inte statsbidrag. Studerande vid 
folkhögskolor får inte betyg, utan ett omdöme, och ingår i en särskild 
grupp vid antagning till högskolor och universitet.  
 
Som ett led inom ramen för KAA ersätter gymnasienämnden 
folkhögskolan för utbildningskostnaden för elever under 18 år, samt 
ersätter folkhögskolan för serviceavgift, kurslitteratur och skolmåltider 
till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Följande villkor ska 
vara uppfyllda: 
 

• Ungdomen är under 20 år, 

• ungdomen är folkbokförd i Karlstads kommun 

• ungdomen saknar gymnasieexamen, 

• ansvarig chef för KAA eller rektor vid elevens nuvarande 

gymnasieskola bedömer efter utredning och/eller vidtagna 

stödåtgärder att folkhögskolan är en lämplig skolform 
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• ungdomen studerar allmän behörighetsgivande kurs 

motsvarande heltidsstudier. 

 
Avtal om ersättning för serviceavgift, kurslitteratur och skolmåltider 
tecknas mellan folkhögskolan och gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen för varje enskild elev innan studierna 
påbörjas. Intyg från ansvarig inom KAA eller avlämnande rektor ska 
lämnas.  
 
I de fall där folkhögskolan inte tillhandahåller skolmåltider kan den 
studerande söka bidrag för måltider. Ansökan gör på blankett via 
kommunens hemsida. Ersättning lämnas i enlighet med 
förvaltningens budgeterade belopp för skolmåltider per elev.  
 
Om hemkommunen och folkhögskolan inte kommit överens om 
annat, lämnas ersättning till folkhögskolan för utbildningskostnader för 
elever under 18 år i enlighet med kommunens interkommunala 
ersättning för utbildningen IMIND exklusive budgeterade 
läromedelskostnader och skolmåltidskostnader. Om eleven avbryter 
studierna, tas ersättningen ned motsvarande den andel som återstår.  
 
Ersättning för dagliga resor 
Elev vid folkhögskola har rätt till ersättning för dagliga resor till och 
från skolan enligt Lag (1991:110) om kommunernas skyldighet att 
svara för vissa elevresor. Ersättningen lämnas i form av ett busskort 
efter ansökan. Om eleven avbryter studierna upphör rätten till 
busskort. Ansökan görs via e-tjänst.  
 
Inackorderingsbidrag från hemkommunen beviljas inte för studier vid 
folkhögskola1.  
 

 

                                                      
1 Hänvisar till CSN. 


