
Slopad skolavgift oroar turistnäring 
Skolresor kan bli kostsamma för föräldrarna. Därför har en fjärdedel av landets 
kommuner infört ett förbud mot avgifter för skolresor.  
  
NU LARMAR TURISTBRANSCHEN, som förlorar på att antalet skolresor minskar. 
 
Totalförbudet har införts trots att skollagen tillåter en "obetydlig kostnad" för skolresor. 
Omkring 40 procent av kommunerna utökade efter förbudet sina budgetar för skolresor. Det 
visar en undersökning som Svensk Turism har gjort, som drygt hälften av Sveriges kommuner 
har svarat på. 
 
- Förra året märkte vid en tydlig minskning. Vi hade runt 20—25 procent färre skolklasser i 
anläggningarna, berättar Hans Gerremo, ordförande vid Svenska liftanläggningarnas 
organisation, till TT. 
 
- Det här medför att många ungdomar inte kommer ut och får se nya delar av Sverige, säger 
Nils Carlsson, ordförande för Svensk Turism. 
 
Samtidigt sticker han inte under stol med att branschen förlorar mycket pengar. 
 
VINTERTID ÅKER EN halv miljon svenska skolbarn iväg på vinteraktiviteter vilket 
omsätter runt 500 miljoner kronor, enligt Gerremo. Han uppskattar att en skidresa går på runt 
1 000 kronor med buss, lunch, liftkort och hyra av skidutrustning. Eleven betalar några 
hundralappar av detta medan kommunen står för resten. 
 
- Det handlar redan om väldigt rabatterade resor, som innebär att anläggningarna många 
gånger klarar att hålla öppet under lågsäsong, säger Gerremo och fortsätter: 
 
- Det innebär också att barn som annars inte skulle haft möjlighet att prova på skidåkning 
kommer iväg. 
 
Men Helene Sigfridsson, generalsekreterare för Makalösa föräldrar — en förening för 
ensamstående föräldrar — tror inte att alla familjer har råd, trots att resorna är rabatterade. 
 
- Våra medlemmar är ensamstående föräldrar med en "normal" ekonomi. Men de har inte råd 
att betala för sådana skolresor. Det här är något som väcker starka känslor. Det är vanligt att 
de måste sjukanmäla sina barn de här dagarna. Jag anser att skolan ska vara helt gratis och att 
inga insamlingar ska göras. Det är ju det som det står i skollagen också, säger Helene 
Sigfridsson.  
  
Sofia Ström/TT  
 
Toni kommentar: 
Samma gäng kräver mera bidrag till turism – det är onekligen glapp mellan den vänstra 
och högra hjärnhalvan. 
 


