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§ 8  Ärendenummer RUN 2021/250 

Yttrande över Förslag till överenskommelse om 
mobilitetsstöd till folkhögskolorna 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsens presidium föreslår att regionstyrelsen antar redovisat 
yttrande som sitt svar på Förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till 
folkhögskolorna. 
Yttrandet överlämnas till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Bakgrund 
Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av 
regionerna. För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en 
folkhögskola utanför det egna länet finns en finansieringsmodell mellan 
regionerna så kallat mobilitetsstöd. Utbudet av profiler och inriktningar 
skiljer sig mellan regioner och genom stödet ges deltagare tillgång till ökade 
valmöjligheter. 
Remissen syftar till att säkerställa att samtliga regioner ser en möjlighet att 
ingå en överenskommelse gällande mobilitetsstödet för folkhögskolorna. 
Överenskommelsen planeras gälla från och med 2022. 
Förslaget till överenskommelse är framtaget av SKR tillsammans med en 
politisk arbetsgrupp bestående av Anna Jähnke (M), Region Skåne 
(ordförande för gruppen), Kristina Jonäng (C), Västra Götalandsregionen, 
Karin Thomasson (MP), Region Jämtland Härjedalen, Åsa Kratz (S), Region 
Sörmland, Rune Backlund (C), Region Jönköping samt Irén Lejegren (S), 
Region Örebro. 
Förslaget till överenskommelse syftar också till ett mobilitetsstöd till 
folkhögskolorna som ska vara rimligt, enkelt och hållbart över tid samt ge 
regionerna en ökad förutsägbarhet. 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län välkomnar en framtida överenskommelse gällande 
mobilitetsstöd till folkhögskolor vilken syftar till att mobilitetsstödet ska 
vara rimligt, enkelt och hållbart över tid samt ge regionerna en ökad 
förutsägbarhet.  
Region Kalmar län ställer sig bakom förslaget, dock med förbehåll gällande 
kommentarer och synpunkter på följande rubriker i överenskommelsen: 

 Den administrativa hanteringen 

 Ersättning 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-06-04 

 
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2021 
2. Yttrande Förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till 

folkhögskolorna SKR dnr 21/00735 
3. Mobilitetsstöd förslag till överenskommelse 
4. Administrativ hantering - kostnadsbeskrivning från 

Folkbildningsrådet 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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