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Ett prioriterat mål i Håbo kommun är att barn och elever ska ges bästa möjliga
förutsättningar för personlig utveckling och lärande.
Kommunen har även uppmärksammat och kartlagt barnfattigdomen i Håbo
kommun.
Som ett led i att främja barns och elevers förutsättningar i skolan har denna
policy, med tillhörande riktlinjer, antagits för avgifter och övriga kostnader för
vårdnadshavare och elever, inom Håbo kommuns samtliga skolverksamheter.
Policy för avgifter och kostnader i förskola och skola


Alla barn och elever ska känna sig lika välkomna och lika delaktiga i alla
aktiviteter som anordnas i förskolan och skolan.



Bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande får
inte begränsas av barnets/elevens ekonomiska resurser.



Förskolan och skolan har ett särskilt ansvar att se till att de ekonomiska
olikheter som finns utanför skolan inte påverkar möjligheten till
utveckling och lärande i skolan.

Riktlinjer för avgifter och kostnader i förskola och skola
Gemensamma utgångspunkter

Enligt skollagen är det huvudmannen som ansvarar för att utbildningen är
avgiftsfri för eleverna.
Inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem får en skälig avgift tas ut. I
Håbo kommun tillämpas reglerna för maxtaxa.
Inom grundskolan (inklusive förskoleklass), gymnasiet, vuxenutbildningen och
svenska för invandrare (sfi) finns en möjlighet att ta ut vissa avgifter från
vårdnadshavare eller elev.
I grundskolan är detta begränsat till att vid något enstaka tillfälle under ett läsår
ta ut en avgift som innebär en obetydlig kostnad för eleven. Det handlar om en
kostnad motsvarande en färdbiljett eller en mindre entrébiljett till ett museum.
Skolan har ett ansvar att undvika att många små avgifter läggs till varandra,
något som kan bli påfrestande för ett hushåll med svag ekonomi.
Håbo kommuns riktlinjer för avgifter i förskola och skola grundar sig på
skollagen (2010:800), Skolinspektionens praxis och Håbo kommuns mål om att
barn och elever ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling
och lärande.
För aktuella uppgifter om de avgiftstak Skolinspektionen anger för olika
aktiviteter hänvisas till www.skolinspektionen.se.
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Kläder för inom- och utomhusbruk samt, vid behov, blöjor anses som behov för
den dagliga livsföringen och betraktas inte som en skolkostnad.
Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Med hänsyn till att förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem redan är
avgiftsbelagd, ger riktlinjerna i övrig mycket begränsade möjligheter att
därutöver ta ut ytterligare avgifter eller övriga kostnader från vårdnadshavare.
Allmänt



Huvudlinjen är att verksamheten vid planering av aktiviteter utifrån
läroplan och övrigt även har att beakta eventuella kostnader och
budgetera för dessa.



Vid sällanaktiviteter1 ska verksamheten i viss utsträckning tillhandahålla
utrustning och extrakläder. Det behöver inte finnas en uppsättning till
samtliga barn/elever, men tillräckligt för att säkerställa att aktiviteten går
att genomföra även om alla inte hemifrån kan ta med sig det som behövs.

Lunch, matsäck och frukt



Verksamheten får inte uppmana vårdnadshavare att skicka med frukt
eller matsäck hemifrån för att komplettera verksamhetens måltider.



Vid utflykter och andra aktiviteter erbjuder kostenheten alternativ till
ordinarie lunch. Verksamheten ska i första hand använda de alternativen
istället för att be barnet/eleven ha med sig matsäck eller frukt hemifrån.

Utrustning och kläder



Vid utflykter ska verksamheten ha i beredskap att alla barn/elever inte
kommer att ha med sig planerad utrustning eller ändamålsenliga kläder.
Detta perspektiv bör verksamheten beakta i sin planering.



Det är upp till verksamheten att bestämma om barnet/eleven frivilligt får
ta med sig egen utrustning hemifrån.

Avgifter

1



Verksamheten kan under året ha något enstaka inslag med en obetydlig
kostnad, som får ersättas av vårdnadshavare på frivillig väg. Det ska då
vara i anslutning till någon gemensam barn- och föräldraaktivitet.
Bidraget måste både vara och framstå som helt frivilligt. Bidraget får inte
överskrida självkostnaden för aktiviteten.



Verksamheten måste alltid ha i beredskap att stå för kostnaderna i de fall
vårdnadshavaren väljer att inte bidra.



Verksamheten tillåts inte ta in avgifter från vårdnadshavare i övriga
sammanhang.

Exempelvis i samband med luciafirande.
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Grundskola (inklusive förskoleklass)

Principen om en avgiftsfri skola är en av hörnstenarna för svensk skola.
En avgiftsfri skola handlar om att eleverna utan kostnad ska har tillgång till de
läromedel och den utrustning som behövs för att få förutsättningar att nå
utbildningens mål.
Allmänt



Huvudlinjen är att verksamheten vid planering av aktiviteter utifrån
läroplan, kursplaner och övrigt även har att beakta eventuella kostnader
och budgetera för dessa.



Vid sällanaktiviteter2 ska verksamheten i viss utsträckning tillhandahålla
utrustning och extrakläder. Det behöver inte finnas en uppsättning till
samtliga elever, men tillräckligt för att säkerställa att aktiviteten går att
genomföra även om alla inte hemifrån kan ta med sig det som behövs.

Böcker och lärverktyg



Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg
som behövs för en tidsenlig utbildning. Lärverktyg betecknar den
utrustning och materiel som eleven behöver för att kunna nå målen i
utbildningen.

Lunch, matsäck och frukt



Skolan får inte uppmana vårdnadshavare att skicka med frukt eller
matsäck hemifrån för att komplettera skolans måltider eller i samband
med undervisningssituationen.



Vid utflykter och andra aktiviteter erbjuder kostenheten alternativ till
ordinarie lunch. Skolan ska i första hand använda de alternativen istället
för att be eleven ha med sig frukt eller matsäck hemifrån.

De vårdnadshavare som önskar får vid behov skicka med frukt till skolan.
Utrustning och kläder



Vid utflykter och liknande aktiviteter ska skolan ha i beredskap att alla
elever inte kommer att ha med planerad utrustning eller ändamålsenliga
kläder. Detta perspektiv bör verksamheten beakta i sin planering.



Det är upp till verksamheten att bestämma om eleven frivilligt får ta med
sig egen utrustning hemifrån.

Kostnader vid friluftsdagar, studieresor, skolresor



2

Skolan får vid något enstaka tillfälle under ett läsår ta ut en avgift som
innebär en obetydlig kostnad för eleven. Det handlar om en kostnad
motsvarande en färdbiljett eller en mindre entrébiljett till ett museum.
Möjligheten ska i förväg noggrant övervägas och i möjligaste mån
undvikas.

Exempelvis i samband med luciafirande.
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Vid skolresor, men även vid friluftsaktiviteter och studieresor, får det
förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg.
Bidraget från vårdnadshavare måste både vara och framstå som helt
frivilligt. Även här gäller att möjligheten noggrant ska övervägas och
endast nyttjas vid något enstaka tillfälle under läsåret.



Aktiviteter som innebär en insamling till en studieresa, friluftsaktivitet,
skolresa eller liknande ska vara öppen för alla elever. Detta gäller oavsett
om vårdnadshavare frivilligt väljer att bidra eller inte. Det får heller inte
heller finnas någon koppling mellan hur mycket en enskild elev bidrar
med och elevens möjlighet att delta i aktiviteten.



Verksamheten måste alltid ha i beredskap att stå för kostnaderna i de fall
vårdnadshavaren väljer att inte bidra.



Kostnader för måltider under studieresa intar en speciell ställning
eftersom det är en kostnad som vårdnadshavare står för när eleven är
hemma. Skolan kan ta ut en kostnad motsvarande frukost och middag.
Kostnaden får aldrig överstiga elevens självkostnadspris.



Skolan får inte uppmuntra eller främja bildandet av föräldraföreningar
eller idrottsföreningar som ett sätt att kringgå elevens likvärdiga
möjlighet att ta del av sådana aktiviteter, såsom skolresa, studieresa eller
friluftsdag enligt ovan.

Gymnasiet

Principen om en avgiftsfri skola är en av hörnstenarna för svensk skola.
En avgiftsfri skola handlar om att eleverna utan kostnad ska har tillgång till de
läromedel och den utrustning som behövs för att få förutsättningar att nå
utbildningens mål.
Allmänt



Huvudlinjen är att verksamheten vid planering av aktiviteter utifrån
läroplan, kursplaner och övrigt även har att beakta eventuella kostnader
och budgetera för dessa.



Vid sällanaktiviteter3 ska verksamheten i viss utsträckning tillhandahålla
utrustning. Det behöver inte finnas en uppsättning till samtliga elever,
men tillräckligt för att säkerställa att aktiviteten går att genomföra även
om alla inte hemifrån kan ta med sig det som behövs.

Böcker och lärverktyg



3

Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg
som behövs för en tidsenlig utbildning. Lärverktyg betecknar den
utrustning och materiel som eleven behöver för att kunna nå målen i
utbildningen.

Exempelvis i samband med skolavslutningar.
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Huvudmannen får dock besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka
egna hjälpmedel, exempelvis miniräknare.

Lunch och matsäck



Vid utflykter och andra aktiviteter erbjuder kostenheten alternativ till
ordinarie lunch. Skolan ska i första hand använda de alternativen istället
för att eleven har med sig matsäck hemifrån.

Utrustning och kläder



Vid utflykter ska skolan ha i beredskap att alla elever inte kommer att ha
med planerad utrustning eller ändamålsenliga kläder. Detta perspektiv
bör verksamheten beakta i sin planering.

Kostnader vid friluftsdagar, studieresor, skolresor



Skolan får vid något enstaka tillfälle under ett läsår ta ut en avgift som
innebär en obetydlig kostnad för eleven. Det handlar om en kostnad
motsvarande en färdbiljett eller en mindre entrébiljett till ett museum.
Möjligheten ska i förväg noggrant övervägas och i möjligaste mån
undvikas.



Vid skolresor, men även vid friluftsaktiviteter och studieresor, får det
förekomma kostnader som ersätts av elev eller vårdnadshavare på
frivillig väg. Bidraget måste både vara och framstå som helt frivilligt.
Även här gäller att möjligheten noggrant ska övervägas och endast
nyttjas vid något enstaka tillfälle under läsåret.



Aktiviteter som innebär en insamling till en studieresa, friluftsaktivitet,
skolresa eller liknande ska vara öppen för alla elever. Detta gäller oavsett
om vårdnadshavare frivilligt väljer att bidra eller inte. Det får heller inte
heller finnas någon koppling mellan hur mycket en enskild elev bidrar
med och elevens möjlighet att delta i aktiviteten.



Verksamheten måste alltid ha i beredskap att stå för kostnaderna i de fall
vårdnadshavaren väljer att inte bidra.



Kostnader för måltider under studieresa intar en speciell ställning
eftersom det är en kostnad som elever och vårdnadshavare står för när
eleven är hemma. Skolan kan ta ut en kostnad motsvarande frukost och
middag. Kostnaden får inte överstiga elevens självkostnadspris.



Skolan får inte uppmuntra eller främja bildandet av föräldraföreningar
eller idrottsföreningar som ett sätt att kringgå elevens likvärdiga
möjlighet att ta del av sådana aktiviteter, såsom skolresa, studieresa eller
friluftsdag enligt ovan.
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Vuxna som studerar
Komvux och särvux



Utbildningen ska vara avgiftsfri för eleverna.



Huvudmannen kan dock bestämma att eleverna själva ska skaffa och
betala för läroböcker, skrivmateriel, verktyg, skyddskläder och andra
därmed jämförliga hjälpmedel som varje elev har för eget bruk och
behåller som sin egendom.



Det får i övrigt förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig
kostnad för eleven.

Svenska för invandrare, sfi



För elever i sfi gäller att utbildningen ska vara avgiftsfri för eleverna och
att de utan kostnad ska ha tillgång till böcker och andra hjälpmedel som
behövs för en tidsenlig utbildning.



Även för elever i sfi får huvudmannen besluta att eleverna ska hålla sig
med enstaka egna hjälpmedel.



Det får i övrigt förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig
kostnad för eleven.

