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Obs! Informationen gäller endast vårterminen 2022. Fr.o.m. höstterminen 2022 

tar Folkbildningsrådet över administrationen av mobilitetsstödet.  

 

Mobilitetsstöd till folkhögskolor 2022 

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 4 februari 2022, § 9 Ersättning 

folkhögskolor 2022 (2021-POL000553), att mobilitetsstödet för vårterminen 

2022 ska betalas ut med ett ersättningstak på 4 346 192 kronor.  

Ersättningsnivån beräknas enligt följande modell: 

 VT 2022: 4 346 192 kronor/ antal deltagarveckor VT -22 

Region Skåne finansierar inte platser som tillkom 2018 eller senare. Eftersom 

det inte går att särskilja de tillkomna platserna från mobilitetsstödet beräknas 

nivån enligt ovan formel. Observera att ersättningsnivån därigenom kan bli 

lägre än Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommenderade 

ersättningsnivå på 400 kronor per deltagarvecka.  

 

Rutin för rapportering 

Ersättningen fastställs och betalas ut efter inkomna deltagarlistor. Observera att 

enbart deltagarlistor ska skickas in som underlag till Region Skåne. 

Deltagarlistorna ersätter tidigare fakturor. Ingen fakturering ska alltså ske.  

För att underlätta administrationen för samtliga parter i systemet ska inte heller 

någon prognos skickas in till Region Skåne.  

Bilaga 1 ”Verkligt antal dv vt-22” samt bilaga 2 ”Deltagarlista” ska vara 

Region Skåne tillhanda senast 10 aug. 

Region Skåne förbehåller sig rätten att endast hantera underlag som 

inkommer i tid. 

Utbetalning sker senast 30 dagar efter sista datum för inrapportering av 

deltagarlistor. 
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Region Skåne     
Koncernstaben 

 

GDPR 

Folkhögskolorna ansvarar själva för att enligt kraven i dataskyddsförordningen 

GDPR se över sin hantering av personuppgifter samt informera sina deltagare 

om att personuppgifter delas med andra parter.  

 

Tillvägagångssätt 

1. Fyll i bilaga 1 för vårterminen 

2. Fyll i bilaga 2 ”Deltagarlista”  

3. Bilagorna skickas därefter till Region Skåne:  

Mediha Alisic 
Mediha.Alisic@skane.se 

 

Sista svarsdatum 

10 aug 2022  

 

Bilagor 

1. Verkligt antal dv vt -22 (bilaga 1) 

2. Deltagarlista (bilaga 2) 
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