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Folkhögskolans långsiktiga finansiering 
 
Rapporten redovisar folkhögskolans ekonomiska läge. I ett inledande avsnitt görs en historisk 
tillbakablick på hur folkhögskolan finansierats, där staten ända sedan 1874 haft ett delat ansvar för 
finansieringen. 
 
Rapporten redogör för den ekonomiska utvecklingen i folkhögskolan, främst mellan 2012 och 2018. 
Det är svårt att göra exakta beräkningar, eftersom det brister i transparens, främst vad gäller 
regionernas stöd till sina egna skolor. 
 
Totalt sett är rörelsefolkhögskolornas ekonomiska läge bättre än regionskolornas. När det gäller 
kärnverksamheten – själva folkhögskoleverksamheten – är underskotten betydligt större i de 
rörelseägda skolorna. Rapporten slår fast att ”de offentligägda folkhögskolornas intäkter per 
deltagarvecka är nästan 45 procent högre än rörelsefolkhögskolornas under perioden beroende på 
de extra bidrag som dessa får från sina huvudmän”. 
 
Sammantaget finns stora variationer mellan regionerna när det gäller stödet till folkhögskolorna. Det 
gäller både det stöd som ges i form av mobilitetsersättning och andra former av stöd. Rapporten 
redovisar att bristen på likabehandling av många upplevs som ett problem, eftersom det ger olika 
förutsättningar för deltagarna. En tydlig trend sedan lång tid tillbaka är också att statens andel av den 
samlade finansieringen ökar, medan regionernas andel minskar.  
 
I rapporten redovisas de förslag till framtida finansiering som diskuterats i samband med att de tre 
storstadsregionerna aviserat förändringar när det gäller mobilitetsersättningen. Två förslag bedöms 
som realistiska: 
1. Utveckla dagens system med höjda bidragsnivåer och förenklad administration. 
2. Genomför en skatteväxling mellan regionerna och staten, och låt staten överta hela ansvaret för 
att finansiera folkbildningsuppdraget. 
 
Båda dessa förslag utvecklas i rapporten och författaren landar i en rekommendation för modell 2, 
utifrån att ”en sådan modell följer logiken med folkhögskolan som en riksrekryterande 
utbildningsform, skapar likabehandling mellan både deltagare och folkhögskolor samt minskar 
administrationen.” 
 
Folkhögskolans långsiktiga finansiering är skriven av Magnus Kolsjö på uppdrag av RIO. 
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