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Ersätter BUN § 44/2015 

 

Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola 

Vaxholms stad  

Gymnasiestudier vid folkhögskola 

 Kommunens aktivitetsansvar 

Ungdomar som omfattas av kommunens 

aktivitetsansvar1 och är mellan 18 och 20 år har 

möjlighet att studera på folkhögskola som ett 

alternativ till gymnasieskolan. För att kunna göra 

detta krävs att personen är inskriven vid en så kallad 

allmän kurs/behörighetsgivande kurs2 vid 

folkhögskolan. Följande kriterier måste vara 

uppfyllda för att en person ska kunna studera på 

folkhögskola samt erhålla ekonomisk ersättning från 

Vaxholms stad.  

Personen ska: 

- vara registrerad inom ramen för kommunens 
aktivitetsansvar, 

- vara 18 år eller fylla 18 år under det år studierna 
påbörjas, 

- ha avbrutit skolutbildning på gymnasial- eller 
grundskolenivå och/eller inte har ett fullständigt 

betyg, 

- studera på heltid, samt 

- ska söka till folkhögskolan senast det första 
kalenderhalvåret det år personen fyller 20 år 

Kostnader för folkhögskola 

Undervisning vid folkhögskolan är kostnadsfri. Vissa 

kostnader kan emellertid förekomma för exempelvis 

kurslitteratur, studiematerial, måltider, boende, 

resor till och från skolan och eventuella studieresor. 

Ungdomar som är inskrivna på folkhögskola har rätt 

att ansöka om studiestöd via Centrala 

studiestödsnämnden, CSN. Om en person är 

 
1 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) 
2 Allmän kurs/behörighetsgivande kurs motsvarar utbildning på gymnasialnivå och ger grundläggande behörighet 
för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola och universitet. 

 

folkbokförd i Vaxholms stad, samt omfattas av 

kommunens aktivitetsansvar, har denne även rätt att 

ansöka om ersättning för vissa kostnader hos 

Vaxholms stad. 

Vaxholms stads ersättning vid 
gymnasiestudier på folkhögskola 

Ansökningsförfarande för att erhålla ersättning. 

När en person blivit antagen och påbörjat sina 

studier vid folkhögskola kan denne ansöka om 

ersättning för gymnasiestudier vid folkhögskola hos 

Vaxholms stad. Ansökningsblankett återfinns på 

Vaxholms stads webbplats, www.vaxholm.se. En ny 

ansökan ska göras inför varje ny termin. På 

ansökansblanketten krävs att folkhögskolan intygar 

att den sökande har påbörjat studierna. 

Ungdomar som studerar vid folkhögskola inom 

ramen för kommunens aktivitetsansvar har rätt till 

utbetalning av ersättning fram till och med 

vårterminen det år eleven fyller 20 år.  

 

Ersättning för administrativa kostnader 

Ersättning och indexregleringen sker enligt 

prisbasbeloppet. Ersättningen betalas ut  i början av 

varje termin med ett engångsbelopp på  1/9  av 

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkringsbalken. Kostnaderna  ska täcka 

administrativa kostnader, så som kurslitteratur, 

studiematerial, måltider, boende och eventuella 

studieresor. Ungdomar kan även ansöka om 

ersättning för elevresor (SL-kort), se nedan. 

Ersättning för elevresor 

Ungdomar som ingår i kommunens aktivitetsansvar 
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och som läser en behörighetsgivande kurs på 

folkhögskola omfattas av reglerna för 

gymnasieskolan avseende kommunens skyldighet att 

bekosta så kallade elevresor, det vill säga kostnader 

för dagliga resor mellan bostaden och skolan3. 

Ungdomar som ägnar sig åt gymnasiestudier vid 

folkhögskola kan således ansökan om ersättning för 

elevresor. Elevresorna verkställs i form av ett SL-kort 

som gäller per termin (skolkort), så kallade 

terminskort. Ersättning för kostnader som avser 

dagliga resor beviljas inte om eleven erhåller 

inackorderingstillägg. 

Ansökan om inackorderingstillägg görs hos CSN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

2019-10-07 

 
3 Denna skyldighet regleras i lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110), samt 
tillhörande förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. 

 

 


