
                                                                                                              

 

Mobilitetsstöd och inomregionalt stöd 2022 
 

Under våren 2022 har RIO kontaktat Sveriges samtliga regioner och ställt följande frågor: 

• Vilken nivå på mobilitetsstödet har regionen för 2022? 

• Vilken nivå på det inomregionala stödet har regionen för 2022? 

• Räknar regionen in momskompensation i det inomregionala stödet? 
 

Regionernas svar redovisas i denna tabell, vid behov med kommentar som fotnot. 

 

Region Mobilitetsstöd Inomregionalt stöd Momskompensation i 
det inomregionala 
stödet 

Stockholm1 
 

288 kr 289 kr Ja 

Uppsala2 
 

340 kr 340 kr Nej 

Sörmland3 
 

400 kr 400 kr Nej 

Östergötland4 
 

400 kr 400 kr Nej 

Jönköping5 
 

400 kr 642 kr Ja 

Kronoberg6 
 

408 kr 408 kr Ja 

Kalmar7 
 

400 kr 400 kr Nej 

Gotland8 
 

408 kr - - 

Blekinge9 
 

400 kr 400 kr Nej 

Skåne10 
 

288 kr 370 kr Ja 

 
1 mobilitetsstödet från och med höstterminen 
2 hänvisar till ömsesidighetsprincipen till de två första uppgifterna 
3  
4 
5  
6  
7  
8 det finns inte någon rörelsefolkhögskola därav inget inomregionalt stöd, anger att momskompensationen är 
kopplad och reglerad till statsbidraget 
9   
10 inomregionalt stöd från och med höstterminen 



Halland11 
 

400 kr - - 

Västra Götaland12 
 

400 kr 400 kr Ja 

Värmland13 
 

400 kr 400 kr Nej 

Örebro14 
 

400 kr 400 kr Ja 

Västmanland15 
 

400 kr 400 kr Nej 

Dalarna16 
 

400 kr 400 kr Nej 

Gävleborg17 
 

400 kr 400 kr Nej 

Västernorrland18 
 

400 kr 400 kr Nej 

Jämtland Härjedalen19 
 

400 kr 400 kr Nej 

Västerbotten20 
 

400 kr 400 kr Ja 

Norrbotten21 
 

400 kr 95 kr Nej 

 

 
11 inga rörelseägda folkhögskolor därför inte svar på 2 och 3, hänvisar till ömsesidighetsprincipen på fråga 1 
men anger ett tak 
12 mobilitetsstödet kommer att öka med hänvisning till SKRs överenskommelse, utöver inomregionalt stöd även 
förstärkningsbidrag för fullföljda studier på allmän kurs på 85 kr/deltagarvecka, momskompensationen är 24 kr 
extra per deltagarvecka 
13 hänvisar till ömsesidighetsprincipen till den första uppgiften 
14 hänvisar till ömsesidighetsprincipen till den första uppgiften 
15 regionen får tillbaka 6 procent på den kostnad som regionen betalar i mobilitetsstöd till rörelsefolkhögskolor 
16 om inomregionalt stöd: deltagarveckor som ryms inom budgeten 
17 mobilitetsstödet avser vårterminen, för det inomregionala stödet finns ett totalt kostnadstak 
18  
19 för det inomregionala stödet finns ett totalt kostnadstak 
20  
21  


