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Riktlinjer för avgifter i Värmdö kommuns 
förskoleklasser, grundskolor, grundsärskola 
och gymnasieskolor 
 

Beslutsdatum  
(läggs in efter beslut) 

2018-09-06 

Diarienummer 2018UTN/0288 

Reviderat  

Lagstadgat styrdokument Skollagen (2010:800) 

Ersätter styrdokument Riktlinjer för avgifter i proVarmdos skolor 

Uppföljning I samband med att nya bestämmelser införts eller att ny rättspraxis tillkommit. 

Ansvar Utbildningsnämnden 

Inledning 
Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 

gymnasium vara avgiftsfri. Riktlinjerna tydliggör vad avgiftsfri utbildning innebär och under 

vilka omständigheter en avgift kan tas ut.  

Avgiftsfri utbildning 
Elever ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en 

tidsenlig utbildning. Det innebär att skolan inte i förväg får ställa upp ytterligare krav på 

ersättning från elev och dess vårdnadshavare än det som följer av lag eller annan förordning. 

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska erbjudas kostnadsfria skolmåltider. I 

Värmdö kommun erbjuds även gymnasieelever kostnadsfria skolmåltider. 

Avgifter i samban med ansökan om plats får inte tas ut i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan eller gymnasieskolan. 

Enstaka inslag som kan medför obetydlig kostnad 
För samtliga skolformer får de förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig 

kostnad för eleverna. Skolan måste i bedömningen av om en kostnad är obetydlig gör detta i 

ett helhetsperspektiv av samtliga kostnader som belastar eleven under ett läsår. Med obetydlig 

kostnad menas främst kostnader för en färdbiljett med allmänna kommunikationsmedel, en 

mindre entréavgift eller liknande. 

I gymnasieskolan får huvudmannen besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka hjälpmedel. 

I Värmdö kommuns gymnasieskolor får eleverna bekosta/hålla sig med enstaka hjälpmedel så 

som exempelvis miniräknare. Skolan kan då ta ut en avgift för miniräknare men eleven måste 
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kunna välja hur hen skaffar läromedlet. Det får inte förekomma en generell avgift för 

läromedel/miniräknare. 

Inom grundskolan och gymnasieskolan under vissa förutsättningar en avgift tas ut för särskild 

prövning. Bestämmelser om detta finns i förordningen 1991:1124 om avgifter för prövning 

inom det offentliga skolväsendet. 

Frivilliga bidrag 
I samband med skolresor eller likande aktiviteter får det, i enstaka fall under ett läsår, 

förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Vårdnadshavarnas 

kostnader får då inte vara högre än skolans självkostnad för att eleven deltar i en viss aktivitet. 

Kostnader för skolresor och utflykter som överstiger en obetydlig kostnad ska täckas antingen 

via skolans medel eller genom att elever helt frivilligt samlar in pengar. 

Elever som tillsammans samlar in pengar till en skolresa eller liknande, som är en del av 

utbildningen, ska aktiviteten vara öppen för alla elever. Det samma gäller om vårdnadshavare 

väljer att bidra eller inte. Skolan kan inte erbjuda ett kostnadsfritt alternativ för elever vars 

vårdnadshavare inte vill betala för aktiviteter som är en del av utbildningen.  

Uppföljning 
Dokumentet följs upp och eventuellt revideras i samband med att nya nationella bestämmelser 

införts eller att ny rättspraxis tillkommit. 


