
 

Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-26 § 56 

Policy för avgifter i skolan  
 
Enligt skollagen 4 kap 4§ skall utbildningen i grundskolan vara avgiftsfri för eleverna. De 
skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel som 
behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som 
kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. 
  
Enligt 5 kap. 21 § skollagen ska utbildningen i gymnasieskolan vara avgiftsfri för eleverna. 
De ska utan kostnad ha tillgång till böcker, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för att 
kunna genomföra utbildningen.  
 
I Ånge kommuns skolor ska resor och andra aktiviteter under skoltid vara avgiftsfria. Det 
innebär att inga avgifter får tas ut av eleverna eller deras vårdnadshavare. 
All verksamhet som anordnas inom skolans ram skall alltså bekostas av skolan. Studiebesök 
och andra resor som har med undervisningen att göra skall täckas av skolans medel.  
Varje skola bör göra en långtidsplanering för vilka studieresor man vill genomföra och när, 
samt avsätta medel ur sin budget som täcker alla kostnader.  
Skolan kan inte ha så kallade klasskassor där föräldrarna regelbundet betalar en summa till 
kommande skolresa, utflykt, teater, cirkus, glass…..  
 
Skolan kan inte samla in pengar för att t.ex. göra en klassresa.  
Klassresor som är så kostsamma att de inte ryms inom skolans budgetram, eller inte har med 
undervisningen att göra får genomföras helt och hållet utanför skolans ram. Det vill säga på 
lov eller helgdagar.  
 
Undantag från denna policy måste bedömas av Humanistiska nämnden i varje enskilt fall. 
Nämnden kan delegera till förvaltningschef att fatta beslut och återrapportera som 
delegeringsbeslut. 
 
Ovanstående gäller för Ånge kommuns barnomsorg, kommunala grundskolor och 
kommunens gymnasieskola.   
 
För plats i förskola – och fritidshem tas avgift ut enligt kommunens riktlinjer och taxor. 
Likaså gäller att avgifter får tas ut till kommunala musikskolan enligt reglemente för det. 
 
 
Humanistiska nämnden 


