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Bakgrund

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.
Folkhögskola
Folkhögskolorna är en del av svensk folkbildning. Svensk folkbildning är en fri
och frivillig bildning och utbildning för i huvudsak vuxna. 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.
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
enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera
sina insatser på lämpligt sätt.
Inom det kommunala aktivitetsansvaret får kommunen erbjuda en insats i form
av folkhögskolestudier. Kommunen betalar då utbildningsplatsen (för elever
under 18 år).
En 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.
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Målgrupp och förutsättningar för beslut

Målgrupp och förutsättningar för beslut

2.1
Målgrupp
Ungdomar folkbokförda i Linköpings kommun kan inom ramen för det
kommunala aktivitetsansvaret ges möjlighet att erbjudas ersättning för studier
vid folkhögskola. En förutsättning för att insatsen ska erbjudas är att ungdomen
och dennes vårdnadshavare ansöker om det, ansökan sker ofta med stöd av
någon från elevhälsan, och att ungdomen trots flera olika andra insatser inte har
kunnat bedriva studier inom gymnasieskolan.
2.2
Kriterier
Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ungdomen ska komma i fråga för
ersättning för studier vid folkhögskola via det kommunala aktivitetsansvaret.







Ungdomen är under 20 år
Ungdomen är folkbokförd i Linköpings kommun
Ungdomen saknar gymnasieexamen
Utredning och tidigare skolgång visar att det inte finns något alternativ
inom gymnasieskolan för eleven.
Ungdomen kommer att studerar allmän behörighetsgivande kurs
motsvarande heltidsstudier vid folkhögskolan

2.3
Handläggning
Beslut om att eleven medges ersättning för studier på folkhögskola som en
insats inom det kommunala aktivitetsansvaret tas av chefen för det kommunala
aktivitetsansvaret. Beslutet tas under förutsättning att avtal kan skrivas med
aktuell folkhögskola.
För ungdomar under 18 år skrivs ett avtal mellan folkhögskolan och
Linköpings kommun (bildningsnämnden) som betalar för studieplatsen, mat
motsvarande skollunch och läromedel. Eleven får busskort enligt samma
kriterier som för gymnasielever.
För ungdomar 18-20 år betalar staten studieplatsen och Linköpings kommun
(bildningsnämnden) mat motsvarande skollunch och läromedel. Eleven får
busskort enligt samma kriterier som för gymnasielever.
Chefen för det kommunala aktivitetsansvaret ansvarar för att avtal upprättas
med berörd folkhögskola. Avtal för en studieplats tecknas maximalt för ett år i
taget och som längst till och med första halvåret det år eleven fyller 18 år.
Avtal för läromedel och skollunch tecknas för ett år i taget och som längst till
och med första halvåret det år eleven fyller 20.
Eleven och vårdnadshavaren ansvarar för att



söka utbildningen hos folkhögskolan
söka eventuellt inackorderingstillägg hos CSN
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Uppföljning

Uppföljning

Handläggare vid det kommunala aktivitetsansvaret har uppföljningsansvar för
elevens studiegång på folkhögskolan. Uppföljning ska ske minst en gång per
termin.
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