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Riktlinjer för skolpeng utomlands 
 

 

Sammanfattning 
Förslaget innebär att skolpeng för grundskola under vissa omständigheter kan överföras för 
motsvarande utbildning i svensk utlandsskola. 
 

Beslutsförslag 
Förskole- och grundskolenämndens beslut 
 

1. Riktlinjer för skolpeng i svensk utlandsskola antas enligt bilaga 1. 
 

Bakgrund 
 
Kommunen får ibland förfrågan om finansiering av skolgång i utlandet från medborgare som 
planerar en längre utlandsvistelse.  
 
Kommuner har ingen lagstadgad skyldighet att finansiera skolgång i utlandet. Det förekommer ändå 
att kommuner medger att skolpengen får flyttas med vid tidsbegränsad vistelse i utlandet, vanligen 
genom att uppställa som villkor att skolgången ska vara jämförbar med den som barnet annars skulle 
ha deltagit i och att det därför inte medföra någon merkostnad för kommunen. En sådan utbildning 
erbjuds främst av svenska utlandsskolor.  
 
Svenska utlandsskolor är fristående skolor som har tillstånd av Skolverket att anordna utbildning 
enligt svensk läroplan för utlandssvenska barn. Skolorna uppbär statsbidrag för barn till 
vårdnadshavare i statlig tjänst och vissa andra samhällsuppdrag. Skolorna tar även emot andra barn 
och avgifterna finansieras då av företag eller av vårdnadshavare själva.  
 

Förvaltningens slutsatser 
 
Rättsläget avseende finansiering av utbildning i utlandet är inte helt klarlagt då det saknas vägledande 
praxis från högre instans och klargörande från lagstiftaren gällande kommunens befogenheter i 
frågan. Sveriges kommuner och landsting, SKR, har uttalat att finansiering av skolgång utomlands 
strider mot lokaliseringsprincipen i 2 kap 1§ kommunallagen. Mot denna tolkning står exempelvis en 
dom i Länsrätten i Skåne 2008, mål nr 11501-07, där domstolen gjorde bedömningen att kommunen 
hade möjlighet att överföra motsvarande interkommunal ersättning för grundskola i ett annat 
nordiskt land. Förvaltningsrätten i Växjö, mål nr 2547-13 bedömde vidare i en dom 2014 att 
kommunen hade rätt att godkänna ersättning för gymnasiestudier vid Svenska skolan i London. 
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Förvaltningens bedömning är att det inom ramen för nuvarande rättsläge, finns ett utrymme för 
kommunen att bevilja skolpeng i utlandet under de förutsättningar som framgår i bifogade riktlinjer.  
 
 

Bilagor 
1. Riktlinjer för skolpeng i grundskola utomlands. 
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