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I Falkenbergs kommuns förskolor och skolor förekommer idag avgifter så som matsäck, frukt
till fruktstunden och friluftsdagar mm. Avgifterna är varierande, allt från några få kronor
dagligen för frukt till fruktstunden till större summor i bland, det kan gälla matsäck flera
gånger per termin eller friluftsdagar och andra aktiviteter i skolans regi där avgifter
förekommer.
Enligt styrdokument får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig
kostnad för eleverna.
I Falkenberg finns idag ca 700 barn i olika åldrar som lever i familjer med svag ekonomi vad
är obetydlig kostnad för dem?
Idag är det inte säkerställt att Falkenbergs kommun gör korrekta bedömningar då det
varierar på olika skolenheter och bedömningen kan leda till exkludering istället för
inkludering. Det finns elever som väljer att vara hemma och säga att de är sjuka istället för
att delta i aktiviteter som deras övriga klasskamrater ser som en självklarhet.
Utdrag ur skolinspektionens informationsblad om avgifter i skolan:
"Det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Med
obetydlig kostnad menas främst kostnader för en färdbiljett med allmänna
kommunikationsmedel, en mindre entréavgift till ett museum eller liknande. Om kostnaden
återkommer vid flera tillfällen kan den samman lagda kostnaden dock bli påfrestande för ett
hushåll med svag ekonomi. Därför måste skolan noga överväga när och hur ofta denna
möjlighet ska utnyttjas."
Utdrag ur skolverkets juridiska handledning Mer om

avgifter i skolan:

"I planeringen av aktiviteter som medför obetydliga kostnader måste skolan ta hänsyn till att
även obetydliga kostnader kan upplevas som betungande för ett hushåll med svag ekonomi
om de förekommer vid upprepade tillfällen. Därför måste skolan noga överväga när och hur
ofta denna möjlighet ska utnyttjas"
"Utgångspunkten är att finansieringen av skolresor ska ske av huvudmannen eller skolan
eller genom att elever frivilligt samlar in pengar till kostnaden. Det är inte förbjudet att låta
kostnader för enskilda 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. Det får inte finnas någon koppling mellan hur mycket en enskild elev bidrar med och
elevens möjligheter att få delta i aktiviteten"
" I grundskolan och motsvarande skolformer ska eleverna utan kostnad erbjudas
skolmåltider. De skolmåltider som serveras ska vara näringsriktiga. I förarbetena framhålls
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att det kan anses som en del av läroplanens intentioner att eleverna får tillgång till varierad
och näringsriktig mat och äta lunch tillsammans med andra elever och vuxna"
Önskvärt läge
För oss socialdemokrater i BUN är det en självklarhet att en skola är avgiftsfri, det ska inte
förekomma några kostnader för matsäck, skolmåltiden skall alltid bekostas av skolan även på
friluftsdagar eller andra aktiviteter utanför skolan också att frukt till fruktstunder eller andra
kostnader i aktiviteter som arrangeras i skolans regi ska vara avgiftsfria.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att i Falkenbergs kommuns förskolor skall vara avgiftsfria förutom ordinarie
barnomsorgstaxa.
Att Falkenbergs kommuns grundskolor är avgiftsfria.
Att ge Barn och utbildningsnämnden i uppdrag att säkerställa att ovanstående beslut följs.
Socialdemokrater i Barn och Utbildningsnämnden
Åsa Norberg, Sara Grimpe Wernersson, Blerta Mlinaku, Margareta Gustavsson, Björn
Jönsson, Gabriella Geertinger, Peter Dygården.
Motionen inlämnad av:

Peter Dygården (S).
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