Tjänsteskrivelse
Datum 2021-10-25

Dnr KKN 2021/208

Förvaltningsstab Kultur och kompetens

Avgifter för studerande vid Region Gävleborgs
folkhögskolor 2022/2023
Förslag till beslut

1. Kultur- och kompetensnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa avgifter
för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor från och med läsåret
2022/2023 enligt förslag;
- höjning av frukost, lunch och middag med vardera 1 krona
- höjning av boenderum med 15 kronor/vecka
- höjning av terminsavgiften med 50 kr/termin
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om
avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att
prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI).
Föreslagna prisförändringar innebär uppräkning som överstiger KPI.
Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna
inför läsåret 2021/2022. Förändringen berör inackordering, kost och övriga
avgifter. Föreslagna justeringar av kost och boende innebär en prisjustering
motsvarande 2,2 % och för terminsavgiften är prisjusteringen 10%.
Ärendet

Kultur- och kompetensnämnden fastställer årligen avgifter för studerande vid
Region Gävleborgs folkhögskolor. Om prisökningen överstiger KPI, ska beslut
fattas av Regionfullmäktige.
Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna
inför läsåret 2022/2023. Förändringen berör inackordering, kost och övriga
avgifter.
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Avgifter från och med läsåret 2022/2023:
Förslag
logi/vecka
440
460
500
520
620

Rumstyp
Typ A
Typ B
Typ C
Typ D
Typ E

Förslag
kost/vecka
870
870
870
870
870

Förslag helinackordering/vecka
1 310
1 330
1 370
1 390
1 490

KOST (kr)
Frukost
Lunch
Middag

44
65
65

ÖVRIGA AVGIFTER (kr)
Clinics
Terminsavgift

700
550

Hyran i inackorderingsavgiften är specificerad för att möjliggöra tillämpning av
standardhyresavtal för tillfällig bostad. Standardhyresavtalet är utarbetat av
Folkbildningsrådet och gäller för kursdeltagare på folkhögskola.
Veckoavgiften redovisas utifrån ett utbud av frukost, lunch och middag under 5
dagar per vecka. Variationer i utbudet förekommer. Avgiften för inackordering
erläggs från och med kursens start till och med kursens slut. Reduktion av
avgiften görs för kostdelen vid kursuppehåll och fastlagda lovdagar.
Avgiften för frukost, lunch och middag är uppräknad med knappt 1,8 % (1 krona
för vardera frukost, lunch och middag) jämfört med 2021/2022. Avgiften för
samtliga rumstyper är uppräknad med i genomsnitt 2,2 % vilket motsvarar ökning
med 15 kronor per vecka och rumstyp. Senast avgiften för boende höjdes var
läsåret 2015/2016.
Avgiften för clinics är oförändrad, medan terminsavgiften är höjd. Avgiften för
clinics innebär att utöver de ramar som statsbidraget tillåter erbjuds musiklinjens
elever utanför ordinarie undervisningstid, besök av mindre musikgrupper som i
clinicsform genomför undervisning. Terminsavgiften är en ersättning för
kopiering, studieresor, förtäring/fika vid friluftsdagar och andra skolgemensamma
aktiviteter. Dessutom ingår numera även läromedelslicenser.
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