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Svar på interpellation 2009:32 av Gisela Sladic (S) om landstingets stöd till
folkhögskolor

Gisela Sladic har ställt följande fråga:
Anser du att Stockholms läns landsting bör utforma stödet till folkhögskolor i
enlighet med SKL:s norm?

Som svar vill jag anföra följande:
Det enkla svaret på din fråga är givetvis ja.
Att följa SKL:s rekommendationer angående stöd till folkhögskolor skulle för kulturnämnden
innebära anslaget för folkbildningen höjs med tre miljoner. Dessa tre miljoner måste tas från
den ram fullmäktige tilldelat oss.
Vi ska göra vad vi kan för att på bästa sätt stötta länets kulturverksamhet men just nu kan jag
inte lova mera pengar till någon enskild aktör eftersom budgetdiskussionerna pågår.

Bakgrund och fakta:
Landstingen och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten.
Landstingens bidrag till folkhögskolverksamheten kan delas upp i:
* anslag till egna folkhögskolor
* bidrag till icke landstingsägda skolor inom det egna landstingsområdet
* interkommunala ersättningar till andra landsting respektive bidrag till icke landstingsägda
skolor utanför det egna landstingsområdet.
Stockholms läns landsting betalar under 2009 preliminärt drygt 55,5 mnkr i bidrag till
folkhögskolor inom och utom länet. Sedan andra hälften av 1990-talet är det årliga anslaget
styrande för ersättningarna för folkhögskoleutbildning vilket innebär att Stockholms läns
landsting inte följer det ersättningsbelopp som Sveriges kommuner och landsting (SKL)
rekommenderar.

Bidrag till icke landstingsägda skolor inom det egna landstingsområdet.
RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) fördelar ut bidragen till folkhögskolorna
i länet enligt en fördelningsmodell (så kallade Stockholmsmodellen). Bidraget är ett fast
belopp på 41,5 mkr och fördelas till länets 25 skolor.
När RIO fördelar pengarna så varierar beloppet per deltagarvecka beroende på att skolorna
gör fler veckor än det ursprungliga bestämda taket. För 2008 blev den reala ersättningen
315:- per deltagarvecka för skolor inom Stockholms län.

Interkommunala ersättningar till andra landsting respektive bidrag till icke
landstingsägda skolor utanför det egna landstingsområdet.
Det interkommunala bidraget ges för elever som är skrivna i Stockholms län och som
studerar på folkhögskolor i andra län. Bidraget utgår för kurser som är 15 veckor eller längre.
Antalet studerande elever i andra län varierar år från år och det finns ingen möjlighet att i
förväg veta hur stort årsbeloppet blir eftersom fakturorna kommer i efterhand för eleverna
som studerar på folkhögskola utanför länet. Mellan 2201 och 2008 har kostnaderna för
interkommunal ersättning ökat från 11,9 till 14,6 mnkr. Stockholms läns landsting är numera
det enda län i landet som inte följer SKL:s rekommenderade bidragsbelopp vad gäller bidrag
till skolor i det egna länet och interkommunal ersättning till skolor i andra län (Norrbotten
har vissa förbehåll i sitt medgivande av interkommunal ersättning). SKL rekommenderar
2008 en ersättningsnivå på 356 kr per deltagarvecka. För 2009 har SKL sänkt
rekommendationen till 352 kr per deltagarvecka. Höstterminen 2006 ökade kulturnämnden
det budgeterade stödet till från 325 kr per deltagarvecka till 332 kr per deltagarvecka.
Kostnader
En anpassning till SK:s rekommendation skulle, vad avser interkommunal ersättning, kosta
ca 1 mnkr. En anpassning till rekommendationen av även stödet till rörelsefolkhögskolor
inom länet skulle kost ytterligare ca 2,8 mnkr.

Därmed anser jag att interpellationen besvarad.
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