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Riktlinjer för uttag av avgifter inom förskola/skola  

Beslut 

Följande riktlinjer för uttag av avgifter inom förskola/skola skall gälla: 

• I förskolan och förskoleklass får ingen avgift tas ut 

• Grundskolan/grundsärskolan/fritids år 1-6 högst 100 kr/läsår 

Uttag av avgift för friluftsdag och studiebesök maximeras enligt skolverkets riktlinjer till 
100 kr/dag 

• Grundskolan år 7-9 högst 200 kr/läsår  

Uttag av avgift för friluftsdag och studiebesök maximeras enligt skolverkets riktlinjer till 
100 kr/dag  

• Gymnasiet högst 300 kr/läsår 

Uttag av avgift för friluftsdag och studiebesök maximeras enligt skolverkets riktlinjer till 
100 kr/dag 

Vid resor som varar en eller flera dagar får en egen insats på högst 100 kr/dag tas ut för 
att täcka den kostnad som elever och föräldrar står för när eleven är hemma, vad gäller 
måltider. Vid längre resor får den egna insatsen dock ej överstiga 1000 kr.  

• Vuxenutbildningen 

Utbildningen skall i huvudsak vara avgiftsfri men huvudmannen kan bestämma att vissa 
hjälpmedel som varje elev har för eget bruk och behåller som egen egendom såsom 
läroböcker, skrivmaterial, verktyg, skyddskläder och andra jämförliga hjälpmedel ska 
anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot avgifter som högst motsvarar 
huvudmannens anskaffningskostnader. Detta kan variera mellan olika utbildningar och en 
max summa är därför omöjlig att definiera.   

__________ 

Bakgrund 

Grundskolan och gymnasieskolan skall vara avgiftsfri för eleverna (4 kap §4 Skollagen, 5 kap §21 
Skollagen). ”I verksamheten får dock enstaka inslag som kan föranleda obetydlig kostnad för 
eleverna förekomma”. Kommunen och skolan måste särskilt uppmärksamma om samma elever 
belastas med kostnader vid ett flertal tillfällen under ett läsår. Beloppen var för sig skulle bedömas 
obetydliga enligt skollagen men tillsammans strida mot skollagens bestämmelser om en princip 
avgiftsfri skola. Kommunen måste därför göra en helhetsbedömning av samtliga kostnader som 
belastas en elev under året. 

Enligt beslut från barn- och utbildningsnämnden (2006-09-27, § 41) finns riktlinjer tagna för vad 
som avses med obetydlig kostnad för följande verksamheter: 

• I förskolan får ingen avgift tas ut 

• Grundskolan åk 1-6 högst 100 kr/år  

• Grundskolan åk 7-9 högst 200 kr/år 

Det kan konstateras att kommunen inte har följt 5 kap. 21 § Skollagen (1985:1100), utan elever 
har betalt studieresor år 3 på gymnasiet med egna medel. 
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Vara kommuns strategiska plan samt bildningsnämndens verksamhetsplan framhåller vikten av 
internationalisering och arbetet med värdegrundsfrågor varför Lagmansgymnasiet sedan läsåret 
1997/98 anordnat resor till Krakow i Polen för elever på det samhällsvetenskapliga programmet. 
Eleverna har själva stått för merparten av sina egna kostnader i samband med resorna. De elever 
som inte önskat deltaga på resan har fått uppgifter att göra vid skolan, där lärare har funnits till 
elevernas förfogande. 

En anmälan har gjorts till Skolinspektionen gällande avgifter för studieresor i år 3 på 
Lagmansgymnasiet. Följande åtgärder har vidtagits efter anmälan: 

• Resor som idag helt bekostas av eleverna själva kommer med omedelbar verkan att 
upphöra. 

• Beslut om riktlinjer gällande uttag av avgifter skall tas av nämnden 8 december  

• Förvaltningschefen kommer att ansvara för att samtliga chefer uppdateras kring skollagen 
gällande avgifter i skolan.  

• Verksamhetscheferna ansvarar för att medarbetare, elever och föräldrar informeras om 
detsamma. 

_________ 

 


