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Bildningsnämnden

Möjlighet till folkhögskolestudier för ungdomar i
gymnasieåldern bosatta i Linköpings kommun – riktlinje
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden fastställer riktlinje avseende folkhögskolestudier för
ungdomar i gymnasieåldern.
Ärende
I Linköpings kommun finns ungdomar som har en mindre lyckad skolgång
bakom sig, oftast både på grundskolan och gymnasieskolan, med en oftast stor
skolfrånvaro. Vissa av dessa ungdomar är motiverade för och önskar gå på
folkhögskola. Folkhögskolor kan anta ungdomar som är under 18 år men
studierna får ingen statlig finansiering.
Inom det kommunala aktivitetsansvaret får Linköpings kommun erbjuda en
insats i form av folkhögskolestudier. Kommunen betalar utbildningsplatsen om
eleven är under 18 år.
Bildningsnämnden föreslås fastställa riktlinje avseende studier på folkhögskola
för ungdomar i gymnasieåldern som är folkbokförda i Linköpings kommun.
Riktlinjen innehåller beskrivning av målgrupp, kriterier och handläggning för
studier vid folkhögskola.
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Bakgrund
I Linköpings kommun finns ungdomar som har en mindre lyckad skolgång
bakom sig, oftast både på grundskolan och gymnasieskolan, med en oftast stor
skolfrånvaro. Vissa av dessa ungdomar är motiverade för och önskar gå på
folkhögskola. Folkhögskolor kan anta ungdomar som är under 18 år men
studierna får ingen statlig finansiering. Utbildningsförvaltningen har gjort en
genomlysning av möjligheterna till folkhögskolestudier för denna elevgrupp.
Folkhögskola
Folkhögskolorna är en del av svensk folkbildning. Svensk folkbildning är en fri
och frivillig bildning och utbildning för i huvudsak vuxna. Folkbildningen har
flera syften och skapar nya chanser i livet för många; över en miljon människor
deltar varje år i studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. Idag finns
det 156 folkhögskolor i Sverige.
En folkhögskola ska anordna allmänna kurser främst avsedda för studerande
som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Allmänna kurser ska årligen
utgöra minst 15 procent av folkhögskolans verksamhet. Till en plats på allmän
kurs som finansieras med statsbidrag får folkhögskolan anta den som har fyllt
18 år eller ska fylla 18 år under det kalenderår kursen börjar.
Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Däremot får deltagarna
betala för exempelvis kurslitteratur, studiematerial, studieresor och lunch. För
elever i gymnasieskolan är läromedel kostnadsfria och elever folkbokförda i
Linköpings kommun har även fri skollunch. För ungdomar som går på
folkhögskola utgår samma studiehjälp som för gymnasiestudier fram till och
med vårterminen det är man fyller 20. Studiehjälpen består av studiebidrag,
och i vissa fall inackorderingstillägg. Från och med höstterminen det år
man fyller 20 år kan deltagarna söka studiemedel för att studera på
folkhögskola.
Det kommunala aktivitetsansvaret
Det kommunala aktivitetsansvaret, det ansvar som kommunerna har för
ungdomar under 20 år som inte går i gymnasieskolan återfinns i skollagen 29
kapitel 9§ som lyder:
En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de
ungdomar i kommunen är sysselsatta som
1. inte har fyllt 20 år,
2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en
tidpunkt då de inte har skolplikt,
3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller
motsvarande utbildning,
4. inte har en gymnasieexamen,
5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och
6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan med godkänt resultat.
Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i första stycket lämpliga
individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den
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enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera
sina insatser på lämpligt sätt.
I dagsläget erbjuder inte Linköpings kommun några åtgärder utöver vägledning
och motivationssamtal inom det kommunala aktivitetsansvaret. De åtgärder
som erbjuds är till exempel en praktik i samverkan med
arbetsmarknadscentrum.
Inom det kommunala aktivitetsansvaret får Linköpings kommun erbjuda en
insats i form av folkhögskolestudier. Kommunen betalar då utbildningsplatsen,
(för elev under 18 år).
En annan motiverande insats inom det kommunala aktivitetsansvaret för
ungdomar över 18 år, då staten betalar utbildningen på folkhögskola, skulle
kunna vara att ungdomen får ersättning för skollunch, läromedel och i vissa fall
busskort. Tröskeln för studier vid folkhögskola skulle på så sätt sänkas.
Bildningsnämnden föreslås fastställa riktlinje för studier på folkhögskola för
ungdomar i gymnasieåldern som är folkbokförda i Linköpings kommun.
Riktlinjen innehåller beskrivning av målgrupp, kriterier och handläggning för
studier vid folkhögskola.
Ekonomiska konsekvenser
Ryms inom bildningsnämndens budget.
Kommunala mål
I bildningsnämndens internbudget för 2020 finns under målområdet
medborgare följande mål
Kunskap & kompetens
Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens
Likvärdiga förutsättningar
Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga
förutsättningar för alla elever
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Chefen för det kommunala
aktivitetsansvaret

