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§ 127 

Överenskommelse om mobilitetsstöd 
till folkhögskolorna 
Dnr 298-2021 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta att under-

teckna överenskommelsen enligt bilaga. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Folkbildningen i Norrbotten och Region Norrbotten har sedan många år till-

baka en relation via årliga verksamhetsbidrag till folkbildningens organisat-

ioner i länet samt en överenskommelse antagen 2020. I och med överens-

kommelsen om mobilitetsstödet kan folkhögskolestuderande fortsatt studera 

vid skolor utanför det egna länet, vilket är viktigt för hela Norrbotten kopplat 

till framtida kompetensförsörjningsbehov.   

Sammanfattning 
För att möjliggöra för medborgare att läsa på en folkhögskola utanför det 

egna länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna, så kallat mobili-

tetsstöd. Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en överenskom-

melse mellan samtliga regioner som reglerar ersättningen till folkhögskolor 

vid utomlänsstudier. 

Ärendet 
Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av 

regionerna. För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögs-

kola utanför det egna länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna, 

så kallat mobilitetsstöd. Utbudet av profiler och inriktningar skiljer sig mel-

lan regioner och genom stödet ges deltagare tillgång till ökade valmöjlig-

heter.   

Överenskommelsen beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som region-

erna ska betala för utomlänsstudier på folkhögskola, reglerar storleken på 

mobilitetsstödet och vad som är berättigat till stöd. Överenskommelsen inne-

håller även en beskrivning av en ny administrativ hantering av stödet som 

Folkbildningsrådet kommer att administrera, vilket beräknas underlätta reg-

ionernas arbete samt komma till rätta med tidigare problem med bland annat 

fakturering. 

Överenskommelsen träder i kraft 1 januari 2022. Systemet för ersättning gäl-

ler från och med den 1 augusti nästa år. Styrelsen för Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR) har den 15 oktober 2021 beslutat att rekommendera 
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regionerna att godkänna och underteckna denna överenskommelse. Avtalsti-

den gäller från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2026. Om 

avtalet inte sägs upp senast ett år före avtalstidens utgång förlängs det med 

ett år i sänder.  

Region Norrbotten lämnade den 20 augusti 2021 ett yttrande till SKR där 

regionen ställde sig positiv till förslaget till överenskommelse om mobilitets-

stöd i sin helhet (Regionala utvecklingsnämnden dnr 00298-2021). För 2021 

uppgår mobilitetsstödet till 400 kr per deltagarvecka. För kommande år, en-

ligt förslaget i överenskommelsen, räknas beloppet upp med Landstingspris-

index (LPIK). Region Norrbotten har sedan tidigare följt det av SKR rekom-

menderade beloppet om 400 kr/deltagarvecka. Fram till 2026 kommer det 

med föreslagen ökning enligt LPIK att ha ökat till 455 kr/deltagarvecka. 

Regionens kostnader för mobilitetsstöden under 2020 var 1 588 tkr vilket 

motsvarar 3 970 deltagarveckor. Om antalet deltagarveckor förblir detsamma 

beräknas kostnaden öka till 1 747 tkr år 2025. Vissa år har antalet veckor 

gått ner och kostnaden blivit lägre, därför går det inte att exakt förutsäga 

kostnaden. 

Överenskommelsen beskriver också Folkbildningsrådets administration av 

mobilitetsstödet samt reglerar vilka ersättningsbelopp som ska gälla för de 

olika studieformerna. En viss ökad kostnad tillkommer för den administra-

tiva avgiften till Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet beräknar att kostna-

den för hanteringen uppgår till 50 kr per deltagare och termin. Detta skulle 

för regionens del betyda en ökning av kostnaderna om cirka 20 tkr per år 

samtidigt som den administrativa hanteringen för regionen minskar då Folk-

bildningsrådet föreslås omhänderta denna.  

Medel för folkbildningsområdet ingår i budget för Regionala utvecklings-

nämnden och hanteras via Avdelningen för regional utveckling.  

Hållbarhetsintegrering 

Region Norrbottens stöd till folkbildningsområdet kopplar an till kompetens-

försörjningsområdet där möjlighet för invånarna i Norrbotten att vidareut-

bilda sig är viktig och bidrar till att uppfylla FNs globala mål för hållbar ut-

veckling i Agenda 2030. Överenskommelsen bidrar också till ekonomisk 

hållbarhet då regionens resurseffektivitet ökar samtidigt som överenskom-

melsen långsiktigt innebär en positiv utveckling för Norrbotten vad gäller ar-

betstillfällen och kompetensutveckling.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Beslutsunderlag: 

Överenskommelse om mobilitetsstöd 

Yttrande över förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhög-

skolorna  
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Protokollsutdrag skickas till: 
Regional utvecklingsdirektör 

Ekonomidirektör 

 

 

 


