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Riktlinjer för avgifter i skola i Trollhättans stad
Bakgrund
Utbildningen i skola inom Trollhättans stad ska i enlighet med skollagen (2010:800)
(SkolL) vara avgiftsfri för eleverna.1 De ska således utan kostnad ha tillgång till de
lärverktyg som behövs för utbildningen. Dessa lärverktyg betecknar all den utrustning
och materiel som eleven behöver för att kunna nå målen i utbildningen.2

Gällande rätt
Obetydliga kostnader
Det får i skolans verksamhet förekomma enstaka inslag som kan medföra en
obetydlig kostnad.3 Med obetydlig kostnad menas främst
•
•
•

kostnader för en färdbiljett med allmänna kommunikationsmedel,
en mindre entréavgift till ett museum eller liknande, eller
matsäck vid något tillfälle per läsår i samband med studieresa.4

Om kostnaden återkommer vid flera tillfällen kan den sammanlagda kostnaden dock
bli påfrestande för ett hushåll med svag ekonomi. Därför måste skolan noga
överväga när och hur ofta denna möjlighet ska utnyttjas. Belopp som var för sig kan
bedömas som obetydliga kan således tillsammans strida mot bestämmelserna om en
avgiftsfri skola.5
För fritidshem gäller dock samma regler som inom barnomsorgen där Trollhättan
stad tillämpar så kallad maxtaxa. Detta innebär att enheterna i regel inte kan ta ut
några extra kostnader utöver avgiften för placering.
Skolresor, studieresor och liknande aktiviteter
Kostnader för skolresor, studieresor och utflykter som överstiger en obetydlig kostnad
ska täckas av skolan eller genom att eleverna helt frivilligt samlar in pengar.6 I
enstaka fall under ett läsår får det förekomma kostnader som ersätts av
vårdnadshavare på frivillig väg. Bidraget från vårdnadshavare måste både vara och
framstå som helt frivilliga.7 Vårdnadshavarnas kostnader får då inte vara högre än
skolans självkostnad för att eleven deltar i en viss aktivitet.8
Är den kostnadsbelagda aktiviteten att betrakta som en del av utbildningen ska alla
elever få delta.9 Detta gäller oavsett om vårdnadshavarna väljer att bidra eller inte.

1

10 kap. 10 §, 11 kap. 13 §, 12 kap. 10 § och 13 kap. 10 § SkolL.
Prop. 2009/10:165 s. 374.
3
10 kap. 11 §, 11 kap. 14 §, 12 kap. 11 § och 13 kap. 11 § SkolL.
4
Prop. 2009/10:165 s. 374.
5
Prop. 2009/10:165 s. 374.
6
Skolinspektionen, Avgifter i skolan. 2018.
7
Prop. 2009/10: 165 s. 375.
8
10 kap. 11 § 2 st., 11 kap. 14 § 2 st., 12 kap. 11 § 2 st. och 13 kap. 11 § 2 st. SkolL.
9
Prop. 2009/10: 165 s. 375.
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Det är inte godtagbart att skolan erbjuder ett kostnadsfritt alternativ för de elever vars
vårdnadshavare inte vill betala för aktiviteter som är en del av verksamheten.10 Det
får inte finnas någon koppling mellan hur mycket eleven bidrar med och dennes
möjligheter att få delta i aktiviteten.

Riktlinjer
Enheterna ska inte uppmana vårdnadshavare att skicka med till exempel mellanmål i
form av frukt.
Utifrån principen om en avgiftsfri skola och regleringen kring mutbrott, bör
vårdnadshavare uppmanas att inte samla in pengar för olika ändamål, exempelvis till
presenter och blommor i samband med skolavslutningar.

Ove Johansson
Förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen
Trollhättan stad
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Prop. 2009/10: 165 s. 374.

