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Datum
[2017-08-07]

Diarienummer
[RS]

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm

Yttrande, ”Översyn interkommunal ersättning till
folkhögskolor” - SKL’s dnr:16/04505
Region Halland tackar för möjligheten att yttra sig över Översyn interkommunal
ersättning till folkhögskolor.
Förslaget från SKL är i korthet:






SKL tar fram en rekommendation för mobilitetsstöd för folkhögskola
Byter namn 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

Region Halland ser positivt på det förslag som läggs fram och stödjer de ändringar
som föreslås. Med stor förhoppning ser vi fram emot en smidigare lösning av den
administrativa hanteringen av ersättningen som idag tar för stor tid att hantera. I
dagens digitala system borde detta kunna lösas på ett smidigare sätt. Vi ser också
en viss tveksamhet i att i fortsättningen ge ersättning för mobilitet när det gäller
distansstudier. Det nya förslaget gör det tydligt att ersättningen ska vara ett stöd för
skolor att kunna hålla med bl a internat.
I samband med remissen önskar SKL’s kultur- och fritidsberedning svar på
nedanstående frågor, som vi väljer att svara på i samband med frågeställningen.
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Vilka är de viktigaste förutsättningarna, för er organisation, att göra det möjligt för
individen att studera på vilken folkhögskola som helst i Sverige?
Att det finns ett system; ett incitament (ekonomiskt) som gör att mottagande
folkhögskola tar mot deltagare från vår region.
Påverkar det regionala utvecklingsuppdraget synen på folkhögskolorna och i så fall
hur?
Ja, i många fall. Folkhögskolor lyfts fram som en viktig aktör i regional utveckling.
Genom folkhögskolornas frihet från styrning möjliggörs utbildningar som i andra
sammanhang kan vara svåra att starta. Folkhögskolor tar stort ansvar bland annat för
mottagande och integrering av nyanlända. De spelar också en viktig roll med sitt
arbete med ungdomar som saknar gymnasieutbildning.
Vilka är det största utmaningarna för folkhögskolorna och deras verksamhet
framöver?
Den största utmaningen är tveklöst finansieringen av skolformen. Den statliga
ersättningen minskar och äventyrar skolformen.
Vilken roll ser ni att SKL ska eller kan ha i frågor som rör folkhögskolorna?
Vi är av uppfattningen att SKL:s roll ska vara att företräda de offentligägda
folkhögskolorna samt att bistå i olika frågor.

Regionstyrelsens Tillväxtutskott

Dag Hultefors
Ordförande

Jörgen Preuss
Biträdande regiondirektör
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