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1

Bakgrund

För vissa elever är gymnasiestudier vid folkhögskola den bästa skolformen för att genomföra
sin utbildning på gymnasienivå. Regleringen vad gäller kommunernas ansvar för kostnader
för dessa elever är delvis oklar. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär
2005:74 ”Gymnasieelever vid folkhögskola” gett viss vägledning hur ersättningsformerna kan
behandlas.
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Syfte

Tingsholmsgymnasiet har sedan 2007 tillämpat denna vägledning men behöver nu reglera
ersättningsnivåerna.
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Folkhögskola

För elev folkbokförd i Ulricehamns kommun ska följande riktlinje tillämpas:


Beslut om bidrag till elev vid folkhögskola ska alltid föregås av en utredning enligt
fastställd blankett. Ansvarig för denna utredning är skolkurator.



Bidrag utgår endast för elev som inte tidigare slutfört ett nationellt program inom
gymnasieskolan.



För elev som tagit emot på en allmän kurs vid folkhögskola föra 18 års ålder åtar sig
Ulricehamns kommun att betala ersättning till folkhögskolan. Eleven ska formellt
vara inskriven vid Tingsholmsgymnasiet. Särskild överenskommelse -avtal- ska
upprättas mellan den anordnande folkhögskolan och Ulricehamns kommun.
Ersättningens storlek bör ligga i nivå med bidraget till fristående skolor
(riksprislistan) för motsvarande program. Ersättningen utbetalas längst till och med
den månad eleven fyller 18 år.



Lunchkostnader ersätts med 60 kronor per skoldag och längst till och med den termin
eleven fyller 20 år.



Läromedel ersätts med maximalt 2500 kronor per läsår till och med den termin
eleven fyller 20 år.



Resebidrag utgår till elev som har behov av dagliga resor mellan bostaden och skolan.
Detta i enlighet med kommunens gällande regler för resebidrag till gymnasielever.



Inackorderingsbidrag utgår inte från kommunen utan ska prövas och utbetalas av
CSN.
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Distansundervisning

Avseende elev som bedriver sina gymnasiestudier på distans via det riksrekryterande
gymnasiet i Torsås (Korrenspondensgymnasiet) och som inte tidigare slutfört ett nationellt
gymnasieprogram gäller följande:


Resor mellan hemmet och skolan i samband med enligt studieplanen för utbildningen
upplagd närvaro på skolan ersätts eleven med faktiskt kostnad i fråga om
biljettkostnad vid användning av allmänna kommunikationsmedel. I fall då egen bil
används utbetalas ersättning med de belopp som motsvarar den skattefria delen
enligt Skatteverkets anvisningar för resor med egen bil. För år 2019 är detta belopp
18,50 kronor per mil.



Vid behov av övernattning på skolorten utbetalas ersättning för logi med belopp som
motsvarar hotellkostnad för enkelrum. Kvitto på erlagda logikostnader ska inlämnas
innan utbetalning sker.
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