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Avgiftsfri utbildning 

 
 
Enligt skollagen (2010:800) (SL) ska utbildningen i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till 
böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.1 Elever i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider.2 
 
I gymnasieskolan får huvudmannen besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel.3 I Hjo 
kommun, på introduktionsprogrammen i gymnasieskolan, får elevens kostnader inte uppgå till mer än 500 
kr per läsår. 
 
För kommunal vuxenutbildning och särvux får huvudmannen bestämma att vissa hjälpmedel som varje 
elev har för eget bruk och behåller som sin egendom, såsom läroböcker, skrivmateriel, verktyg, 
skyddskläder osv., ska anskaffas av eleverna själva på egen bekostnad eller erbjudas mot avgifter som 
högst motsvarar huvudmannens anskaffningskostnader. Lärverktyg som används i utbildningen ska i övrigt 
tillhandahållas utan kostnad för eleverna.4 

Enstaka inslag som kan medföra obetydlig kostnad 

 
 
 
För samtliga skolformer får det dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad 
för eleverna.5 Med obetydlig kostnad menas främst kostnader för en färdbiljett med allmänna 
kommunikationsmedel, en mindre entréavgift till ett museum eller liknande.6 
 
I Hjo kommun gäller följande maxbelopp för olika enstaka kostnader:7 
 

• 500 kr för läromedel, inklusive miniräknare, i gymnasieskolan. 
• 300 kr för en studieresa. 
• 100 kr för ett studiebesök. 
• 100 kr för aktiviteter kopplade till idrott och hälsa (friluftsdag). 
• 100 kr för klasskassa för en termin (frivillig schablonsumma i förväg). 
• 100 kr per dag för måltider på en studieresa som elever och föräldrar normalt skulle stå för 

själva. 

Om kostnaden återkommer vid flera tillfällen måste skolan ta hänsyn till att den sammanlagda kostnaden 
kan upplevas som betungande för ett hushåll. Därför måste skolan noga överväga när och hur ofta denna 
möjlighet ska utnyttjas. Den sammanlagda kostnaden en elev belastas med under ett läsår får därför 

                                                
1 9 kap. 8 §, 10 kap. 10 §, 11 kap. 13 §, 15 kap. 17 §, 18 kap. 12 §, 20 kap. 7 § skollagen (2010:800) (SL). 
2 10 kap. 10 §, 11 kap. 13 § SL. 
3 15 kap. 17 § 2 st. SL. 
4 20 kap. 7 § 2 st. SL, 21 kap. 6 § 2 st. SL. 
5 9 kap. 9 §, 10 kap. 11 §, 11 kap. 14 §, 15 kap. 18 §, 18 kap. 13 §, 20 kap. 7 § SL. 
6 Prop. 2009/10:165, s. 374. 
7 Skolinspektionens informationsblad 2011-12-07: Avgifter i skolan. 

Det får dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad 
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maximalt uppgå till 300 kr. 

Frivilliga bidrag vid t.ex. skolresor och liknande aktiviteter 

För samtliga skolformer utom kommunal vuxenutbildning får det, i samband med skolresor och liknande 
aktiviteter, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig 
väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever och vårdnadshavarnas kostnader får inte vara högre 
än huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.8 Kostnader för skolresor och utflykter 
som överstiger en obetydlig kostnad ska täckas antingen via skolans medel eller genom att elever frivilligt 
samlar in pengar.9 
 
Enstaka fall innebär för Hjo kommuns skolor att aktiviteter där frivilliga bidrag tillåts maximalt får 
genomföras en gång per läsår. Det måste finnas tydlig information om att bidraget är frivilligt och 
bidragets maximala belopp. Informationen bör ges en gång och inte följas av påminnelser då det är viktigt 
att avgiften uppfattas som frivillig.  
 
Om elever på en skola gemensamt genomför en aktivitet för att samla in pengar till en skolresa eller 
liknande, som är en del av utbildningen, får det inte förekomma någon koppling mellan hur mycket en 
enskild elev bidrar med och elevens möjligheter att få delta i aktiviteten. 

Aktiviteter utanför skoltid 

Resor eller aktiviteter som genomförs på fritiden sker helt utanför skolans ansvar. Lärare kan följa med 
på en sådan aktivitet som inbjuden gäst på egen fritid, men inte som representant för skolan. För de 
elever där den kollektiva olycksfallsförsäkringen endast gäller under verksamhetstid/vistelsetid/skoltid 
innebär detta att denna inte gäller vid sådana resor. 
 
Utflykter, studiebesök, skolresor/lägerskolor och övriga aktiviteter anordnade av skolan och godkända av 
rektor som genomförs på tid som normalt sett är fritid, sker inom ramen för skolans ansvar och då gäller 
även den kollektiva olycksfallsförsäkringen. 
 

                                                
8 9 kap. 9 §, 10 kap. 11 §, 11 kap. 14 §, 15 kap. 18 §, 18 kap. 13 § SL. 
9 Prop. 2009/10:165, s. 375. 
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