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Svar på interpellation från Göte Persson (c): Landstinget 
begränsar dalfolkets möjlighet att studera på distans 

 

Mot bakgrund av ett beslut att bidrag till distansundervisning för 
folkhögskolor endast ges för den tid den studerande finns i fysiskt möte på 
anordnarskolan ställer Göte Persson (C) följande fråga: 

Är landstingsstyrelsens ordförande beredd att medverka till att denna regel 
slopas till nästa ansökningsperiod? 

 

Svar 

Dåvarande skolstyrelsen i Landstinget Dalarna antog 2010 riktlinjer för 
interkommunal ersättning till folkhögskolor utanför länet. Då var det relativt 
nytt med distansutbildning på folkhögskolor och SKL:s rekommendationer 
var och är inte entydiga när det gäller ersättning till distansutbildningar. 
Landstinget Dalarna beslut då, att endast ge ersättning för fysiska möten, 
var ett rimligt beslut vid den tidpunkten.  

SKL har nyligen gjort en översyn av systemet för interkommunal ersättning. 
Vissa förändringar har gjorts i rekommendationerna för 2018 och inom kort 
kommer man att presentera nya tillämpningsanvisningar för den 
interkommunala ersättningen eller mobilitetsstöd som det numera heter.  

Kultur- och bildningsnämnden har vid nämndsammanträdet den 6 februari 
2018, tre dagar innan interpellationen inkom till Landstingsstyrelsen, 
uppdragit till förvaltningschefen att se över och anpassa riktlinjerna för 
interkommunal ersättning till folkhögskolor utanför länet, då de behöver 
uppdateras, av flera skäl. De nya riktlinjerna ska gälla från 2019.  

SKL:s tillämpningsanvisningar kommer vara utgångspunkten för de nya 
riktlinjer som tas fram för mobilitetsstöd, för att främja ömsesidighet och 
likvärdighet, så att det ska vara möjligt att läsa på folkhögskola var som 
helst i landet, var man än bor.  

Göte Persson har rätt i att tekniken har utvecklats och att beslutet om 
ersättning vad gäller distansutbildning är föråldrat och behöver ses över, 
men landstinget har hittills följt och följer såväl riksdagens, 
folkbildningsrådets som SKL:s rekommendationer och intentioner om bidrag 
till folkbildningen. Kultur- och bildningsnämnden har redan vidtagit de 
åtgärder som behövs för att förändra riktlinjerna och med detta bör frågan 
vara besvarad.  
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Landstingsråd (MP) 

 


