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Inför en avgiftsfri skola
Svar på motion.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är
bifallen.
Ärendet
Anne Karlsson (S), Magnus Carlsson (S) och Margaretha Andersson (S) yrkar i
en motion den 15 november 2012 att Ljungby kommun inför en avgiftsfri skola i
den meningen att ingen verksamhet som utförs på skoltid finansieras med
avgifter som tas ut av föräldrar/förälder/vårdnadshavare. I motionen framförs
oro över mängden avgifter som tas ut i verksamheterna, även om varje avgift i
sig inte är särskilt stor.
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver den 14 oktober 2013 att enligt
skollagen ska skolan i princip vara avgiftsfri, men bestämmelserna medger att
det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för
eleverna. Lagen omfattar såväl kommunala som fristående skolor.
Skolverket och Skolinspektionen har tagit fram juridiska vägledningsmaterial
för hur skollagens lagtext ska och bör tolkas. I materialet framkommer att 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.
Beredning
Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 28 januari 2013 att avstyrka
motionen och ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att informera om
regelverk som gäller kring uttag av avgifter samt klagomålshantering.
Barn- och utbildningsförvaltningen kartlägger omfattningen av avgifter i barnoch utbildningsnämndens verksamheter och redovisar resultatet för
kommunstyrelsen den 5 mars 2013. Kommunstyrelsen beslutar då att
återremittera ärendet i avvaktan på barn- och utbildningsförvaltningens fortsatta
utredning om avgifter i skolan.
Under sommaren 2013 genomförs en enkätundersökning gällande omfattningen
av avgifter i barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Resultatet visar att
85 % av skolorna aldrig tar ut några avgifter. Storleken på de avgifter som tas ut
är i allmänhet inte höga och frekvensen av avgiftsuttag är låg. Den sammanlagda
summan som tas ut av en elev är inte hög. De fria svaren i enkäten visar
emellertid att det finns behov av gemensamma rutiner.
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Barn- och utbildningsförvaltningen tillsatte en arbetsgrupp för att utarbeta
rutiner för avgiftsfri skola. De nya rutinerna antas av barn- och
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp den 3 oktober 2013.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår den 14 oktober 2013 att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen
utan åtgärd med hänvisning till att förslagen i motionen i stort är genomförda i
de delar som faller inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.
Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2013 att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att lämna motionen utan åtgärd med hänvisning till att
förslagen i motionen i stort är genomförda i de delar som faller inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde. Därmed anses motionen besvarad.
Yrkanden
Gun Lindell (S), Conny Simonsson (S), Kerstin Wiréhn (V) och Alf Johansson
(KB) yrkar bifall till motionen och att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslutsformulering mot Gun
Lindells (S) med flera yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Gun Lindells (S) med flera yrkande om bifall till motionen och
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är
bifallen.
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