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Driftnämnden Kultur och Skola

Yttrande över ”Översyn interkommunal ersättning till
folkhögskolor”
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola överlämnar förslag till Yttrande över ”Översyn
interkommunal ersättning till folkhögskolor” till regionstyrelsens tillväxtutskott.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting skickade den 12 juni 2017 en inbjudan till Region
Halland att yttra sig över översynen av interkommunal ersättning till folkhögskolor.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 juni 2017, § 57 att regionstyrelsens
tillväxtutskott ska lämnar remissvar till Sveriges Kommuner och Landsting efter
hörande av driftnämnden Kultur och skola.
Driftnämnden Kultur och skola ser positivt på det förslag som läggs fram och stödjer
de ändringar som föreslås. Särskilt positivt är ambitionen att hitta en smidigare
administrativ hantering. Yttrandet innehåller också nämndens förslag till svar på de
frågor SKL ställer.

Bakgrund
Sveriges kommuner och landsting har sedan 1970-talet årligen fastställt ett
schablonbelopp som rekommendation och underlag för beräkning av interkommunala
ersättningar för utbildningar vid landstingens och regionernas folkhögskolor.
Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och regioner och landsting har
över tid i stort följt SKL:s rekommendation. Regionala variationer och tolkningar har
dock förekommit och under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte
följa rekommendationen.
En arbets- och referensgrupp, utsedd av SKL och med representanter från regioner
och landsting, RIO, OFI och Folkbildningsrådet, har därför undersökt om det går att
ta fram ett nytt system för interkommunal ersättning. Uppdraget var att hitta en
modell som stimulerar till mobilitet, är enkel och tydlig samt bidrar till stabilitet och

effektivitet (finansiellt och administrativt) både för huvudmän och för folkhögskolor.
Resultatet av arbets- och referensgruppens arbete är att det inte är motiverat att
föreslå en helt ny modell i nuläget, men att man i processen har identifierat ett antal
utmaningar med modellen framöver. Förslaget presenterades för SKL:s beredning för
kultur och fritid 2017-06-08. De beslutade att skicka ut förslaget på remiss
tillsammans med några kompletterande frågor.
Förslaget i korthet
- SKL tar fram en rekommendation för mobilitetsstöd för folkhögskola
- Byter namnet från interkommunal ersättning till mobilitetsstöd
- SKL får i uppdrag att tillsammans med RIO, OFI och representanter för
landsting/regioner, ta fram nya tillämpningsanvisningar. Anvisningarna ska
också innehålla konkreta förslag för att underlätta administrationen kring
stödformen
- SKL får i uppdrag att undersöka vidare om det är möjligt att ta fram en
överenskommelse mellan SKL, landstingen/regionerna och folkhögskolorna
gällande mobilitetsstöd till folkhögskolorna

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Bedömningen är att förslaget till nytt mobititetsstöd, som ersättning för nuvarande
interkommunala ersättning, inte kommer att ha några större ekonomiska
konsekvenser. Möjligtvis kan minskad administration ha en positiv påverkan.
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