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1. Inledning 

Alla folkhögskolor i Sverige erbjuder en utbildning som kallas allmän kurs och som 

motsvarar en gymnasieutbildning. Utbildningen vänder sig i första hand till personer över 18 

år som inte har en gymnasieexamen. Utbildningen bekostas till största del av statsbidrag.  

Folkhögskolor har dock rätt att ta ut elevavgifter för studieomkostnader som till exempel 

lunch, studiematerial och andra kostnader kopplade till utbildningen. I de fall eleven är 

under 18 år tillkommer även utbildningskostnader tills dess att eleven fyller 18 år. Elevens 

hemkommun kan bevilja ersättning för de kostnader som tillkommer.  

2. Syfte 

Hemkommunen är enligt Skollagen 29 kap. 9 § ansvarig att följa upp elever som avslutat 

grundskolan men som inte har fyllt 20 år och som inte har avslutat gymnasiet. Syftet är att 

erbjuda dem individuella åtgärder för att motivera dem att återuppta sina studier. Följande 

riktlinjer riktar sig till elever under 20 år bosatta i Håbo som avbrutit eller inte genomfört 

utbildning på gymnasial nivå och som behöver en alternativ gymnasieutbildning. Syftet är 

att skapa ekonomiska förutsättningar för berörda elever att delta i studier vid allmän kurs, 

folkhögskola.  

3. Riktlinjer 

För att ersättning för studier vid folkhögskola ska beviljas ska följande kriterier vara 

uppfyllda:   

- Håbo kommun är skyldig att erbjuda eleven gymnasieutbildning 

- Eleven har Håbo som hemkommun under den berörda studietiden 

- Eleven går allmän kurs som motsvarar en grundskole- och/eller 

gymnasieutbildning 

- Eleven är under 20 år  

- Eleven har inte rätt till studiemedel från CSN 

- Studierna har planerats i samråd med en studie- och yrkesvägledare 

Ersättning för studieomkostnader 

Håbo kommun ersätter elevens omkostnader för studier vid folkhögskola om samtliga 

kriterier är uppfyllda. I kostnader som kommuner ersätter ingår:  

- Administrativa avgifter och omkostnader till exempel studieresor direkt kopplade till 

utbildningen.  

- Lunchmåltider. I de fall skolan betalar ut lunchersättning direkt till eleven uppgår 

ersättningen till max 65 kr.  

- Kurslitteratur och studiematerial.  

Kommunen kan ersätta ytterligare kostnader om kommunen bedömer att de är kopplade till 

utbildningen och skäliga utifrån målet med utbildningen. Ersättningen får inte överstiga vad 

motsvarande utbildning skulle kosta i kommunal regi.  

Allmän kurs med idrottsprofil 
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Håbo kommun beviljar ersättning för studieomkostnader för idrottsutbildningar på 

folkhögskolor dock max motsvararande belopp som kommunen betalar för en nationell 

idrottsutbildning på en kommunal skola utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer.  

Ersättning för utbildningskostnader 

Om eleven är under 18 år och kriterierna är uppfyllda kan Håbo kommun även ersätta 

utbildningskostnader om det även finns särskilda skäl:  

 Eleven har avbrutit sin gymnasieutbildning och bedöms behöva en alternativ 

utbildning.  

 Eleven bedöms utifrån särskilda skäl kopplade till elevens personliga omständigheter 

ha behov av en alternativ utbildning.  

Beslut om ersättning för utbildningskostnader gäller tills dess att folkhögskolan får rätt till 

statsbidrag för elevens utbildningskostnader. 

Utbetalning av ersättning 

Ersättning beviljas endast efter ansökan från eleven.  

Ersättningen betalas i första hand till folkhögskolan. Kommunen gör en överenskommelse 

med folkhögskolan om nivå och former för utbetalning.  
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