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RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER
Grundskolan och gymnasieskolan ska vara avgiftsfria. Vid de tillfällen som avsteg görs från
detta ska det ske i enlighet med skollagen (2010:800), SL. Avgiftsfriheten i grund- och
gymnasieskolan regleras i 10 respektive 15 kapitlet SL.
Grundskolan – 10 kap. 10-11 §§ SL
10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och
andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga
skolmåltider.
11 § Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för
eleverna.
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i
denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av eleven eller
dennes vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever.
Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.
Gymnasieskolan – 15 kap. 17-18 §§ SL
17 § Utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång
till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas
näringsriktiga skolmåltider.
18 § Trots 17 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för
eleverna.
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i
denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av eleven eller
dennes vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever.
Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.
Finansiering av studieresor
I grund- och gymnasieskolan får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en
obetydlig kostnad för eleverna. Med obetydlig kostnad avses främst kostnad för en
färdbiljett med allmänna kommunikationsmedel, en mindre entréavgift till ett museum eller
liknande. När skolan planerar aktiviteter som föranleder obetydliga kostnader måste skolan
ta hänsyn till att även obetydliga kostnader kan upplevas som betungande för en ansträngd
ekonomi om de förekommer vid upprepade tillfällen.
Skolresor och utflykter är sedan länge en naturlig del av utbildningen och ger många
värdefulla kunskaper, erfarenheter och upplevelser för eleverna. Utgångspunkten måste
alltid vara att finansieringen av skolresor ska ske genom kommunala medel eller genom att
elever helt frivilligt samlar in pengar till kostnaden om resan innebär mer än en obetydlig
kostnad.
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Det är inte förbjudet att låta kostnader för enstaka skolresor, utflykter eller liknande
aktiviteter ersättas av elever eller deras vårdnadshavare på frivillig väg. Bidraget från elever
eller deras vårdnadshavare måste både vara och framstå som helt frivilligt. Aktiviteterna ska
vara öppna för alla elever oavsett om eleven eller dennes vårdnadshavare väljer att bidra eller
inte. Det är inte godtagbart att skolan erbjuder en kostnadsfri alternativ verksamhet för de
elever vars vårdnadshavare inte vill betala dessa aktiviteter. Statens skolinspektion har uttalat
att ett sådant förfarande inte kan anses vara förenligt med skollagens värdegrund (se till
exempel dnr 41-2025:270). Ett sådant tillvägagångssätt skulle skapa ojämlikheter mellan de
elever som har råd att delta och de som inte har det samt att göra att vissa föräldrar känner
sig påtvingade en avgift. Är den kostnadsbelagda aktiviteten att betrakta som en del av
utbildningen ska alla elever få delta. I linje med detta resonemang gäller också att 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 eller hennes föräldrar bidrar med och elevens möjligheter att få delta
i aktiviteten.
Ersättningen från eleven eller dennes vårdnadshavare får i enlighet med kommunallagens
bestämmelser inte heller överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i
aktiviteten.
Kostnad för måltid
Kostnader för måltider under en studieresa intar en speciell ställning eftersom det är en
kostnad som elever och föräldrar står för när eleven är hemma.
Frukost och middag (kvällsmat) äter eleverna normalt sett hemma och således är
bedömningen att eleverna bör kunna stå för kostnader för denna typ av måltider, även i
samband med studieresor. För gymnasieelever som i vanliga fall betalar för skollunchen, kan
även lunchen räknas med. Kostnaden kan variera utifrån vilken mat eleverna får på resan,
men eleven ska aldrig betala mer än självkostnadspris till skolan.
Vid studieresor under flera dagar kan kostnaden för måltider bli hög för den enskilde eleven
och detta måste huvudmannen överväga innan resan bestäms.

UTBILDNINGSNÄMNDENS RIKTLINJER
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•
•
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Utbildningen ska vara avgiftsfri.
Elevers rätt till likvärdig utbildning av hög kvalitet får inte vara beroende av
enskilda individers ekonomiska förutsättningar.
Studieresan är en del av utbildningen och ska vara öppen för alla elever och alla
elever ska ges möjlighet att delta.
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REGLER FÖR STUDIERESOR OCH STUDIEBESÖK
Följande regler gäller för studieresor och studiebesök i grund- och gymnasieskolan inom
utbildningsförvaltningen i Höganäs kommun.
•

•
•

•
•

Endast kostnader för de måltider, vilka eleven normalt skulle intagit i hemmet
(frukost och kvällsmål) får tas av elev och/eller vårdnadshavare. De kostnader som
skolan tar för måltider får inte överstiga skolans självkostnad (2 kap. 5 och 6 §§
kommunallagen (2017:725), KL, och maximalt tas belopp enligt Skatteverkets regler
för traktamente (År 2020 innebär det vid resa inom Sverige 48 kr/frukost och 84
kr/middag och till exempel Polen 69 kr/frukost och 161 kr/middag och till
Tyskland 100 kr/frukost och 234 kr/middag). Kostnaden kan variera utifrån vilken
mat eleverna får på resan, men eleven ska aldrig behöva betala mer än
självkostnadspriset till skolan.
Skolan står för kostnad för lunch/luncher och studiebesök.
Vid studieresor under flera dagar kan kostnaden för måltider bli hög för den
enskilde eleven och detta måste skolan överväga innan resan bestäms. Det är därför
även viktigt att informera vårdnadshavare och elever i god tid innan
studieresan/besöket ska ske.
Eleverna har möjlighet att tillsammans med ansvariga lärare arbeta ihop till de
kostnader som skolan får ta av vårdnadshavarna för måltider enligt ovan.
Skolan betalar elevens egenavgift gällande måltider för de elever vars
vårdnadshavare inte har ekonomisk möjlighet att betala. Rektor beslutar om detta.

Reglerna för studieresa grundar sig på:
2 kap. 5 och 6 §§ KL
1 kap. 9 § SL
10 kap. 10-11 §§ SL
15 kap. 17-18 §§ SL
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