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FöRORd
Rapporten Orättvis bildningspolitik har tillkommit på initiativ av 
 Arbetarrörelsens folkhögskola i göteborg & viskadalen och biskops 
Arnö nordens folkhögskola i samarbete med Arena idé.

Folkhögskolorna har spelat en viktig roll för bildningen 
och  utbildningen i vårt land, och erbjudit en möjlighet till 
fördjupning och vidareutbildning för grupper som inte 
alltid hittat sin roll i andra  utbildningsinstitutioner. inte 
minst har de rörelsedrivna folkhög skolorna attraherat och 
rekryterat elever från olika delar av  samhällslivet.

den här rapporten har tillkommit för att vi vill lyfta 
fram folkrörelsernas folkhögskolor och deras viktiga roll 
för att sprida kunskap och bildning och för det svenska 
 samhällslivet.

Framför allt ville vi visa att de offentliga ekonomiska 
bidragen till de rörelsedrivna folkhögskolorna är mycket 
lägre än till landstingens egna folkhögskolor. Folkrörelser
nas skolor och de landstingskommunala folkhögskolorna 
verkar helt enkelt inte på lika villkor. För att man skulle 
kunna tala om likabehandling borde stödet till de rörelse
drivna folkhögskolorna öka med 275 miljoner.

Rapporten och utredningen har gjorts av författaren och 
skribenten Mats Wingborg. l

Joakim Hjelm 
Rektor viskadalens folkhögskola

Mats Lundborg 
Rektor Biskops Arnö Nordens folkhögskola

Håkan A Bengtsson 
VD Arenagruppen

Stockholm, juni 2014 

”Folkrörelsernas    
skolor och de 
landstings
kommunala 
folkhögskolorna  
verkar helt enkelt 
inte på lika 
villkor.
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sAMMAnFAttning
denna studie visar att landstingen använder nästan fem gånger mer 
skattemedel per deltagarvecka för att stödja de folkhögskolor som 
drivs i egen regi jämfört med det ekonomiska bidrag de ger till rörelse
drivna folkhögskolor. Om likabehandlingsprincipen skulle råda, det 
vill säga om befintliga medel skulle delas så att alla folkhögskolor 
fick lika mycket stöd per deltagarvecka, skulle landstingens stöd till 
rörelse folkhögskolorna behöva öka med sammantaget 275 miljoner 
kronor.  Resultatet bygger på en granskning av samtliga folkhögskolors 
 ekonomiska redovisningar och verksamhetsberättelser för 2012. 

bAkgRund
i en tid av hög ungdomsarbetslöshet och en dåligt fungerande 
 matchning i arbetslivet ställs stora krav på utbildningssystemet. 
 personer med en låg utbildningsnivå har särskilt svårt att etablera sig 
i arbets livet. detta ställer stora krav på ungdomsskolan, men också på 
 vuxenutbildningen och på skolformer som kan fungera som alternativ 
till gymnasieskolan. i detta sammanhang spelar folkhögskolorna en 
avgörande roll. En rimlig slutsats borde vara att samhället satsade på 
folkhögskolorna, bland annat för att locka en del av de elever som inte 
fullföljt sina gymnasiestudier. den ekonomiska verkligheten för folk
högskolorna är dock en helt annan. Många bedriver sin verksamhet 
under knappa ekonomiska villkor. Ett återkommande mönster är att 
folkhögskolor tvingas arrangera uppdragsutbildning och konferens
verksamhet för att finansiera den reguljära folkhögskoleverksamheten. 
samtidigt finns stora skillnader mellan olika folkhögskolors ekonomi
ska förutsätt ningar. En avgörande faktor är vem som är huvudman, 
det vill säga om folkhögskolorna drivs av en folkrörelse eller av ett 
 landsting. denna orättvisa är det centrala temat i den här studien.

I Sverige finns för närvarande 150 folkhögskolor. 
l 107 drivs av olika folkrörelser.
l 42 drivs av landsting.
l En folkhögskola drivs av en kommun. 

Så drivS rörelSe
folkhögSkolorna
    Procent 
Av ett trossamfund   28,5
Av en facklig organisation  9,5
Av en kulturförening   7
Av en partipolitisk organisation 6
Av en nykterhetsorganisation  4
Av en pensionärsförening  4
Av en handikappförening  4
Av en invandrarförening  4
Av en idrottsförening  1
Resterande skolor angav annan tillhörighet. 
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det vanligaste är alltså att folkhögskolorna definierar sin 
tillhörighet som ”annan”. bland dessa återfinns ”politiskt och  religiöst 
obundna”, ”freds och solidaritetsinriktade” med mera.

Finansiärer
Folkhögskolorna har två huvudsakliga finansiärer: staten och 
 landstingen. 

statsbidraget till folkhögskolorna är den största inkomstkällan. 
i  genomsnitt står statsbidragen för 62 procent av folkhögskolornas 
intäkter för att bedriva folkhögskoleverksamhet. den näst viktigaste 
intäkten för att bedriva folkhögskoleverksamhet utgörs av bidrag från 
landsting/regioner. 

vid sidan av folkhögskoleverksamheten (långkurser och kortkurser) 
bedriver flera folkhögskolor även annan verksamhet. det kan handla 
om uppdragsutbildning, konferensverksamhet, uthyrning av lokaler 
och i vissa fall även deltagande i vård och omsorg. totalt sett står folk
högskoleverksamheten för 77 procent av folkhögskolornas ekonomiska 
omsättning, resterande del är annan verksamhet. denna del av verk
samheten lämnas i huvudsak åt sidan i detta sammanhang, det som 
här framför allt kommer att undersökas är aspekter av finansieringen 
av folkhögskoleverksamheten.

Den näst viktigaste inkomstkällan är finansieringen och 
 intäkterna från landstingen, men som kommer framgå i fortsättning
en  varierar omfattningen av stödet från landsting/ kommuner starkt 
 mellan landstingsskolor och rörelseskolor.

En del av landstingsstödet är det som kallas interkommunala 
eleversättningar. Enligt Folkbildningsrådet handlar det om bidrag 
som transfereras mellan landstingen för elever från det egna länet 
som  studerar på landstings och rörelseskolor i andra län. sveriges 
kommuner och landsting har rekommendationer för nivån för den 
interkommunala ersättningen, men det är inte alla landsting som 
följer rekommendationen. vidare ger en del landsting interkommunal 
ersättning för elever som går långkurser men inte för dem som går 
 kortkurser. som senare kommer att framgå finns också ibland en vidare 
definition av begreppet interkommunal ersättning.

Rörelseskolorna får också ofta ett visst bidrag från de egna 
huvudmännen, men detta omfattar i genomsnitt endast en procent av 
skolornas intäkter.

därutöver har flera folkhögskolor ytterligare inkomstkällor, men 
som sammantaget är av mindre vikt. Hit hör deltagaravgifter, stöd för 
 arbetsmarknadsinsatser, lönebidrag från Arbetsförmedlingen, stöd från 
specialpedagogiska skolmyndigheten samt stöd från svenska institutet, 
sida och Eu. 
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MEtOd
denna studie handlar om landstingens stöd till folkhögskolor. den 
fråga som undersöks är omfattningen av landstingets stöd till de egna 
landstingsskolorna jämfört med stödet till rörelseskolorna.

landstingen bedriver egen folkhögskoleverksamhet och har drifts
kostnader för detta. när det gäller rörelsedrivna skolor betalar lands
tingen ut bidrag till folkhögskolorna. vidare betalar landsting inter
kommunal ersättning för elever från det egna landstinget som går i 
folkhögskolor som är belägna i andra landsting. 

startpunkten för denna undersökning var att studera landstingens 
ekonomiska redovisningar, men det stod ganska omedelbart klart 
att dessa ger otillräcklig information för att jämföra hur mycket av 
 landstingens skattepengar som används för de egna skolorna respektive 
för rörelseskolorna. det finns en uppenbar risk att en sådan granskning 
blir en jämförelse mellan äpplen och päron.

nästa steg var därför att ta kontakt med landstingen för att begära 
fram ytterligare information. det visade sig dock snabbt att detta är ett 
tidskrävande arbete där varje landsting måste granskas specifikt. det 
stod också klart att varje landsting har olika kriterier för stödet till folk
högskolor, rutinerna för beslut skiljer sig, utformningen av redovisning 
skiljer sig och även de begrepp man använder för att beskriva folkhög
skolornas ekonomi. i några fall finns dock utförliga studier genomförda 
av landstingens stöd till folkhögskolor, det handlar framför allt om 
studien Folkhögskolorna i Västra Götaland – En nulägesinventering[1]. 
den studien styrker uppfattningen att frågan är komplex.

En mer utförlig analys av landstingens folkhögskoleekonomi skulle 
behövas. Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RiO) håller 
också på med en sådan analys som beräknas bli klar till slutet av 2014. 
i arbetet kommer RiO att träffa alla landsting.

Även med en sådan analys kommer det dock aldrig att vara möjligt 
att exakt jämföra hur mycket skattepengar som används för lands
tingsskolor respektive rörelseskolor. Exempelvis är det svårt att skatta 
vad kostnaden är för det administrativa stöd som landstingsskolorna 
får. det skulle emellertid vara möjligt att göra en betydligt bättre analys 
av detta än vad som hittills åstadkommits.

I denna studie har i stället en annan metod använts. Folkbildnings
rådet har gett tillgång till samtliga folkhögskolors verksamhets
berättelser och ekonomiska redovisningar för år 2012. dessa har 
 granskats och det är framför allt två saker som noterats från dessa. 

För det första: antalet genomförda deltagarveckor (dv) i 
folkhögskole verksamheten. i detta fall har dv för långkurser och 
kortkurser slagits samman, men stickprov visar att resultatet inte hade 
förändrats nämnvärt om dessa hade hållits isär. 

För det andra: landstingens driftskostnader för de egna folkhög

1 västra götalandsregionen, 2012
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skolorna  och bidragen till rörelseskolorna, dessutom omfattningen av 
den interkommunala ersättningen. 

i flera fall har dock folkhögskolornas verksamhetsberättelser och 
ekonomiska redovisningar varit oklara, bland annat genom att olika 
 intäktsposter inte skiljts från varandra. i ett 20tal fall har därför 
kontakt tagits direkt med folkhögskolorna för att få uppgifterna 
 preciserade.

Fortfarande finns dock flera osäkerhetsfaktorer i underlaget. när 
det gäller landstingsskolor handlar det bland annat om att det är omöj
ligt att utläsa värdet av det administrativa stöd som skolorna får av 
landstingen. i vissa fall har det visat sig att lokalerna (som ofta ägs av 
landstingen) är subventionerade, i andra fall hyr landstingen ut de 
egna lokalerna till folkhögskolorna till ett högt pris, men budgeterar 
samtidigt för en hög kostnad för lokalerna (denna rundgång driver upp 
kostnaderna). 

när det gäller rörelseskolorna har ibland landstingens bidrag till 
folkhögskolorna slagits samman med ersättningar från landstinget för 
uppdragsutbildning. i flera fall har detta kunnat redas ut på telefon där 
det varit uppenbara oklarheter, men felslutet kan i andra fall ha varit 
mer osynligt och blivit kvar i denna redovisning.

över huvud taget är skillnaden i utformning och kvalitet av de 
ekonomiska redovisningarna mycket stor mellan olika folkhögskolor. 
Även de begrepp som används för att ekonomiskt redovisa verksam
heten skiljer sig åt mellan olika folkhögskolor. i de ekonomiska redo
visningarna av folkhögskolor som drivs av landstingen kallas stödet 
från den egna huvudmannen bland annat för ”huvudmannabidrag”, 
”driftskostnader för huvudman”, ”landstingsbidrag”, ”driftmedel från 
regionnämnd” och ”landstingets kostnadstäckning”. i de rörelsedrivna 
folkhögskolornas ekonomiska redovisningar kallas stödet från lands
tingen bland annat ”stöd från landsting”, ”landstingsbidrag” och 
” regionbidrag”. när det gäller rörelseskolor är det uppenbart att det ofta 
finns ett ekonomiskt bidrag från landstinget där skolan bedrivs och 
 interkommunala ersättningar för elever som är bosatta i andra lands
ting. det är vidare uppenbart att en del landsting har olika kriterier för 
de ekonomiska bidrag man ger till rörelseskolor i det egna landstinget 
och det stöd man ger i form av interkommunal ersättning för elever i 
det egna landstinget som går i folkhögskolor i andra landsting. i flera 
fall har emellertid dessa två poster slagits ihop under rubriken ”inter
kommunal ersättning”.

det är vidare inte möjligt att utifrån folkhögskolornas ekonomiska 
redovisningar dela upp stödet till landstingsskolor respektive rörelse
skolor per landsting. 

Ett skäl till detta är, som nyss nämnts, att flera folkhögskolor har 
slagit ihop posten för intäkterna från det egna lands tinget med inter
kommunal ersättning från andra landsting. Ett annat skäl är att en del 
folkhögskolor bedriver verksamhet i flera landsting och där särredovi
sas  inte de olika enheterna. Ett tredje skäl är att det över huvud taget 
finns en viss osäkerhet i siffrorna, i ett litet landsting skulle eventuella 
osäkerheter få ett större statistiskt genomslag. För att granska varje 
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landstings folkhögskoleekonomi behövs utförliga analyser av varje 
landsting (se resonemang ovan om en sådan undersökning).

Med alla dessa reservationer till trots går det ändå att få fram siffror 
på riksnivå för hur mycket skattepengar landstingen använder för de 
landstingsdrivna folkhögskolorna respektive de rörelsedrivna. det är 
också vad som kommer att redovisas här. Men läsaren bör komma ihåg 
att dessa siffror ska uppfattas som ungefärliga.

I studien används emellertid tre metoder för att försöka verifiera 
siffrorna.

För det första har Folkbildningsrådet yttrat sig om resultatet i denna 
undersökning. detta är intressant eftersom Folkbildningsrådet har 
tillgång till ett statistiskt arbetsmaterial som inte är offentligt. Folk
bildningsrådet har därigenom haft möjlighet att göra jämförelser med 
material som inte är publicerat.

För det andra finns flera olika uppgifter i Folkbildningsrådets 
 offentliga redovisningar som visar på en skillnad i landstingens stöd till 
landstingsskolor respektive rörelsedrivna folkhögskolor. Resultaten i 
denna studie jämförs med dessa resultat.

För det tredje finns, som nämnts tidigare, en utförlig studie av 
hur landstinget västra götalandsregionen stöder landstingsskolor 
 respektive rörelseskolor. Resultatet från denna studie kan jämföras med 
denna landstingsstudie.
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REsultAt
kärnan i denna studie består av en granskning av samtliga 150 svenska 
folkhögskolors verksamhetsberättelser och ekonomiska redovisningar 
för år 2012. i en bilaga finns de berörda folkhögskolorna uppräknade. 
bortfallet är noll.

Folkhögskolorna har delats upp i två kategorier, de som 
drivs av landsting respektive de som drivs av rörelser.

För varje folkhögskola har det skett en granskning av 
hur mycket skattepengar som landstingen använder för 
driften av de egna skolorna respektive hur mycket man ger 
i bidrag till rörelsedrivna folkhögskolor. En del av detta är 
den så kallade interkommunala ersättningen. i ett 20tal 
fall har folkhögskolornas redovisningar varit oklara, i 
dessa fall har folkhögskolorna kontaktats per telefon och 
ombetts att precisera. undersökningen bygger alltså på 
jämförbara uppgifter från samtliga folkhögskolor. 

Folkhögskolornas ekonomiska resurstilldelning från 
landstingen har sedan dividerats med det sammanlagda 
antalet genomförda del tagarveckor som redovisats av 
landets landstingsskolor respektive rörelseskolor för år 
2012. 

undersökningen visar att landstingens ekonomiska stöd 
år 2012 per deltagarvecka var:

l landstingsfolkhögskolorna: 1 975 kronor.
l Rörelsefolkhögskolorna: 397 kronor.

skillnaden i ekonomiskt stöd från landstingen är följ
aktligen 1 578 kronor per deltagarvecka (så mycket mer får lands
tingsfolkhögskolorna jämfört med rörelsefolkhögskolorna). 

sammantaget visar detta att landstingen använder nästan fem 
gånger mer skattemedel för att stödja de folkhögskolor som de själva 
driver jämfört med de rörelsedrivna folkhögskolorna. 

det genomsnittliga stödet från landstinget till alla folkhögskolor 
var 837 kronor per deltagarvecka. Om likabehandlingsprincipen skulle 
råda, det vill säga om befintliga medel skulle delas så att alla folk
högskolor fick lika mycket stöd per deltagarvecka, skulle landstingens 
stöd till rörelsefolkhögskolorna behöva öka med sammantaget 275 
miljoner kronor.

”Landstingen 
använder nästan 
fem gånger mer 
skattemedel för 
att stödja de 
 folkhögskolor som 
de själva driver 
jämfört med de 
rörelsedrivna 
folkhögskolorna. 
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FöRsök Att vERiFiERA 
 slutsAtsERnA
de ovan redovisade siffrorna måste tas med en viss nypa salt – som 
framgår av redovisningen finns ett antal inbyggda osäkerhetsfaktorer. 
En väg att pröva rimligheten i siffrorna är att jämföra dem med andra 
uppgifter. det sker här på tre sätt.

l Folkbildningsrådet har ett omfattande statistiskt arbetsmaterial 
som inte är offentligt och som inte har kunnat tillgås för den här 
 undersökningen. Folkbildningsrådet har dock fått tillgång till de siffror 
som finns i den här undersökningen för att ge en kommentar. 

Elvir gigovic vid Folkbildningsrådet konstaterar att den jämförelse 
som görs i denna studie mellan landstingens driftskostnader för de 
folkhögskolor som man driver i egen regi och bidragen till rörelse
folkhögskolorna inte är kategorier som Folkbildningsrådet använder. 
Rådet kan därför vare sig verifiera eller avvisa siffrorna. samtidigt 
säger Elvir gigovic, utifrån jämförelser mellan posterna ”anslag från 
huvudmän” för landstingsfolkhögskolorna och ”interkommunal 
 ersättning” för rörelsefolkhögskolorna (och i detta fall räknas stödet 
från det ”egna” landstinget in i summan), att den skillnad som påvisas i 
denna studie ”inte verkar orimlig”.

l Av skriften Folkhögskolornas ekonomi[2] framgår till att börja 
med att de totala ekonomiska intäkterna är högre för landstingsfolk
högskolorna än för rörelsefolkhögskolorna, det gäller även intäkterna 
per deltagarvecka. För att finansiera folkhögskoleverksamheten har 
därför rörelsefolkhögskolorna en högre andel andra uppdrag (främst 
uppdrags utbildningar och konferenser). För landstingsfolk hög
skolorna utgör folkhögskoleverksamheten 89 procent av den totala 
 verksamheten, för rörelsefolkhögskolorna är motsvarande andel 72 
procent. 

Folkbildningsrådet redovisar andelen intäkter uppdelade på 
 stats bidrag, övriga bidrag, deltagarintäkter, övriga intäkter och 
 finansintäkter. Enligt rådet är det under anslaget ”övriga bidrag” som 
stödet från landstingen i huvudsak återfinns (men även vissa andra 
bidrag kan rymmas under den posten). För landstingsfolkhögskolor
na  står detta anslag för 38 procent av intäkterna och för rörelse folk
högskolorna för 12 procent. 

Eftersom landstingsfolkhögskolornas totala intäkter per elev är 
större än rörelsefolkhögskolornas intäkter per elev ger detta belägg för 
att landstingens stöd till landstingsskolorna är åtminstone tre till fyra 
gånger större än stödet till rörelseskolorna, men skillnaden kan också 
vara ännu större (beroende på att rörelseskolor förmodligen oftare har 
ytterligare andra bidrag under denna post).

2 Folkbildningsrådet, 2012
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l i studien Folkhögskolorna i Västra Götaland – En nulägesinven
tering[3] finns en noggrann analys av landstingens stöd till de egna 
 landstingsdrivna folkhögskolorna och stödet till de rörelsedrivna folk
högskolorna. Enligt analysen är detta stöd per deltagarvecka 430 kro
nor för rörelsefolkhögskolorna och 1 551 kronor för de landstingsdrivna 
folkhögskolorna, det vill säga stödet till landstingsfolkhögskolorna är 
omkring fyra gånger så stort som det till rörelsefolkhögskolorna. 

Ett annat exempel kommer från anslagsfördelningen i landstinget 
i uppsala län (kulturnämndens protokoll från 20131218). nämnden 
anslog cirka 14 miljoner kronor till landstingets egen folkhögskola och 
omkring en miljon till länets enda rörelsedrivna folkhögskola, det vill 
säga förhållandet 1 till 14.

Summering 
Resultaten från denna studie har jämförts med officiell statistik från 
Folkbildningsrådet, med uppgifter från studier om folkhögskole
ekonomin i västra götaland och uppsala län. vidare har Folkbild
ningsrådet fått ta del av resultatet i denna studie och fått möjlighet att 
yttra sig om vad som påvisats här. ingen av dessa andra källor står i 
motsättning till resultatet i den här studien. 

samtliga övriga källor pekar på stora skillnader i landstingens 
 ekonomiska stöd till de egna folkhögskolorna i jämförelse med de 
ekonomiska bidragen till rörelsefolkhögskolor. 

3 västra götalandsregionen, 2012
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slutsAtsER
Enligt denna studie använder landstingen nästan fem gånger mer 
skattemedel för att stödja de folkhögskolor som drivs i egen regi jämfört 
med det ekonomiska bidrag de ger till rörelsedrivna folkhögskolor. Om 
likabehandlingsprincipen skulle råda, det vill säga om befintliga medel 
skulle delas så att alla folkhögskolor fick lika mycket stöd per dv, skulle 
landstingens stöd till rörelsefolkhögskolorna behöva öka med samman
taget 275 miljoner kr. 

Resultatet bygger på en granskning av samtliga folkhögskolors 
 ekonomiska redovisning och verksamhetsberättelse för 2012. i de 
fall där redovisningen varit oklar har folkhögskolorna kontaktats och 
 ytterligare underlag begärts fram.

Även i till synes tydliga ekonomiska redovisningar kan dock olika 
intäktsposter ha slagits samman, detta är en av flera möjliga felkällor. 
Men även med denna reservation ger denna studie starka belägg för att 
landstingen använder betydligt mer skattemedel för landstingsfolkhög
skolor jämfört med de bidrag de ger till rörelsefolkhögskolor.

denna slutsats stöds även av Folkbildningsrådets statistik och av 
undersökningar som genomförts av folkhögskoleekonomin i västra 
götaland och uppsala län. Folkbildningsrådet har vidare fått ta del av 
resultatet av denna undersökning och finner det ”inte orimligt”, även 
om rådet betonar att man inte använder samma kategorier som här vid 
analyser av folkhögskolornas ekonomi.

Hur bör då denna skillnad i ekonomiskt stöd till folkhögskolorna 
bedömas? Ett argument i debatten är att det enbart handlar om att 
olika huvudmän tar olika ansvar. när landstingen är huvudmän för 
folkhögskolor tar de ett ansvar, på samma sätt borde de rörelser som är 
huvudmän ta ett ansvar för sina folkhögskolor. skillnaden i dag är dock 
markant. landstingen bidrar i snitt med 37 procent av de egna folk
högskolornas intäkter, för de rörelsedrivna folkhögskolorna är huvud
mannabidraget 1 procent.

denna jämförelse mellan de ekonomiska stöden från olika typer av 
huvudmän är dock irrelevant. det är en medveten strävan från svenska 
staten att låta folkrörelser driva folkhögskolor. det råder stor politisk 
enighet om att civilsamhället genom detta på ett positivt sätt bidrar till 
folkbildning och demokrati. däremot är det inte relevant att jämföra 
folkrörelsers möjlighet att själva finansiera folkhögskoleverksamhet 
med landstingets möjlighet att använda skatteintäkter för folkhögskole
utbildning. 

det kan också konstateras att det råder ett helt annat synsätt när 
det gäller ungdomsskolan. Även där finns offentligt drivna skolor och 
skolor drivna av stiftelser och föreningar (i detta sammanhang lämnas 
aktiebolagsskolorna åt sidan). i debatten finns dock ingen som menar 
att de skolor som drivs av stiftelser och föreningar ska finansiera sin 
verksamhet själva. tvärtom råder stor politisk enighet om att offent
ligt drivna skolor och skolor drivna av stiftelser och föreningar ska ha 
samma ekonomiska förutsättningar.
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I dag lever landstingsfolkhögskolor och rörelsefolkhögskolor 
under helt olika ekonomiska förutsättningar. det finns två aspekter på 
detta, en juridisk och en politisk.

den juridiska aspekten handlar om likabehandlingsprincipen. den 
uttrycks bland annat i kommunallagen 2 kap. 4 § (där den kallas för 
likställighetsprincipen). Frågan är följande: Är det juridiskt acceptabelt 
att skattefinansierad verksamhet, som lyder under samma lagar och 
förordningar och som ska utvärderas på samma grunder, ska ersättas 
på olika sätt beroende på vem som är huvudman? bör inte likabehand
lingsprincipen gälla oavsett om huvudmannen är kommun, landsting 
eller en rörelse? 

dessa frågor har tidigare fått en juridisk prövning i dalarna. den 
5/11 2013 slog Förvaltningsrätten i Falun fast att landstinget inte hade 
gjort något juridiskt fel när man fördelade mer skattepengar till de 
landstingsdrivna folkhögskolorna än till de rörelsedrivna. som motiv 
för beslutet angav Förvaltningsrätten att utformningen av bidragen till 
rörelseägda folkhögskolor ”inte” strider mot likställighetsprincipen och 
att denna fråga inte ska ”blandas ihop med beslut om anslag till lands
tingets folkhögskolor som bedrivs i egen regi”. 

Ytterligare ett argument som framhålls av Förvaltningsrätten är 
att ”huvudmännen för de rörelseägda folkhögskolorna i dalarna har 
att, precis som landstinget, se till att den egna verksamheten funge
rar ”. detta argument – som behandlas ovan – är dock inte rimligt. 
En  konsekvens av resonemanget blir att rörelsedrivna folkhögskolor 
kraftigt skulle missgynnas och på sikt riskera att konkurreras ut av 
landstingsfolkhögskolor med ett större offentligt stöd. den juridiska 
frågan skulle behöva en mer grundlig och nationell prövning.

Oavsett de juridiska aspekterna är skillnaden i ekonomiska villkor 
mellan landstingsfolkhögskolor och rörelsefolkhögskolor politiskt 
 acceptabel. Men vad finns det för skäl för att folkhögskolor drivna av 
rörelser ska missgynnas? Om sådana skäl finns borde dessa redo visas 
av ansvariga politiker.

Det råder i dag stor enighet om att folkhögskolor spelar en mycket 
positiv roll för folkbildningen. Många ungdomar som inte lyckas i 
den obligatoriska skolan och i gymnasieskolan får en andra  möjlighet 
 genom folkhögskolan. För många ungdomar har folkhögskolan 
 fungerat som ett viktigt alternativt spår vid sidan av ungdomsskolan. 
Folkhögskolorna bidrar till en ökad kunskaps och kompetensnivå. 
därigenom är folkhögskolorna också viktiga för att öka människors 
möjlighet att hitta sysselsättning på arbetsmarknaden. Folkhögsko
lorna har också genomfört omfattande studiemotiverande kurser för 
dem som står längst från arbetsmarknaden. 

samtidigt råder stor politisk enighet om att driften av folkhög
skolorna bör se annorlunda ut än driften av ungdomsskolan. Framför 
allt bör länken mellan folkhögskolorna och det civila samhället vara 
stark. det skapar ett folkligt inflytande över folkhögskolorna och folk
högskolorna bidrar till att stärka det civila samhället.
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den stora skillnaden i ekonomiska förutsättningar mellan lands
tingsfolkhögskolor och rörelsefolkhögskolor leder ofrånkomligen till 
olika betingelser för att bedriva undervisning. Av statistiken från 
Folkbildningsrådet framgår att rörelsefolkhögskolorna ofta tvingas 
kompensera det lägre stödet från landstingen mer fler intäkter genom 
”uppdrag och projekt”. Men är detta rimligt? 

det finns också en uppenbar risk för att rörelseskolor oftare än 
 landstingsskolor tvingas spara på kostnader för lärare och under
visningsmaterial. Är det acceptabelt?

Mot denna bakgrund blir frågetecknen allt större. varför ska de 
rörelsedrivna folkhögskolorna missgynnas? Om argument saknas – ja, 
då finns goda skäl för att reformera landstingens bidragssystem.

Ytterligare en slutsats är att Folkbildningsrådet borde få i uppdrag 
att ytterligare granska skillnaderna i ekonomiskt stöd mellan lands
tingsfolkhögskolor och rörelsefolkhögskolor. som framgår av tidigare 
resonemang kan det finnas vissa felkällor i denna studie, Folkbild
ningsrådet borde därför följa upp denna fråga med en mer omfattande 
utredning.
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