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 Dnr 2019/0264 KS-8 
Diariekod: 649 

Kommunstyrelsen 

 

Avskaffande av möjlighet till medflyttning av skolpeng 
för gymnasiestudier utomlands 

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

besluta följande: 

 Utbildningsnämndens möjlighet att bevilja ekonomisk ersättning för 

elever som fullgör delar av sina gymnasiestudier utomlands upphör från 

och med höstterminen 2020/21. 

Sammanfattning 

Fullmäktige beslutade 2009-04-22 att kommunal ersättning får beviljas 

elever som är folkbokförda i Sollentuna kommun och som fullgör delar av 

sina gymnasiestudier utomlands. 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-02-18 att föreslå kommunfullmäktige 

att beslutet i kommunfullmäktige den 22 april 2009, avseende möjlighet att 

lämna ekonomisk ersättning för elever folkbokförda i Sollentuna kommun 

som fullgör delar av sin gymnasieutbildning utbildning i utlandet upphör att 

gälla den 30 juni 2020. 

Bakgrund 

Fullmäktige beslutade 2009-04-22 att kommunal ersättning får beviljas 

elever som är folkbokförda i Sollentuna kommun och som fullgör delar av 

sina gymnasiestudier utomlands. 

Vid sammanträde 2019-06-13 beslutade fullmäktige att motsvarande 

möjlighet gällande grundskoleelever skulle upphöra från och med 

höstterminen 2019/20. Anledningen var bland annat att Sveriges Kommuner 

och Landsting (nu Sveriges kommuner och Regioner) ansåg att 

utbetalningar från kommunen till utländska skolor inte faller inom den 

kommunala kompetensen enligt kommunallagen. 

Vid sammanträdet 2019-06-13 beslutade fullmäktige även att ge 

utbildningsnämnden i uppdrag att utreda lagligheten av skolpeng utomlands 

för gymnasieelever. 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-02-18, § 22, att föreslå 

kommunfullmäktige att beslutet i kommunfullmäktige den 22 april 2009,  

§ 47/2009, Dnr 2008/668 KS.022 avseende möjlighet att lämna ekonomisk 

ersättning för elever folkbokförda i Sollentuna kommun som fullgör delar 
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av sin gymnasieutbildning utbildning i utlandet upphör att gälla den 30 juni 

2020. 

Kommunledningskontorets beredning 

Statsbidrag för gymnasiestudier utomlands 

Av 1 § i förordning om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn 

och ungdomar (1994:519) framgår att statsbidrag kan lämnas till kommuner 

för kostnader för utlandssvenska barns och ungdomars skolgång i 

grundskolan och gymnasieskolan i Sverige. Med utlandssvensk elev avses 

en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och varav minst 

en är svensk medborgare. 

Av 2 § samma förordning anges att statsbidrag kan lämnas till huvudman 

för vissa skolor utomlands. 

I 3 § regleras att minst en av barnets vårdnadshavare är svensk medborgare 

och minst en av dem vistas i utlandet med anledning av vissa i förordningen 

angivna tjänstgöringar. 

Kommunens möjlighet att bevilja skolpeng utomlands 

Detta ärende avser barn där villkoren i 1994 års förordning inte är uppfyllda. 

Det kan t.ex. gälla barn som under en tid vistas i utlandet utan 

vårdnadshavare eller tillsammans med vårdnadshavare som vistas 

utomlands av annan anledning än sådan tjänstgöring som anges i 

förordningen. 

I 2 kap. 1 § kommunallagen regleras den s.k. allmänna kompetensregeln för 

kommuner och landsting:  

”Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt 

intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller 

dess medlemmar.” 

Det är, på motsvarande sätt som för grundskolan, ytterst tveksamt om 

kommunal ersättning till utländska skolor faller inom den kommunala 

kompetensen, eftersom den inte främjar ett allmänt utan ett enskilt intresse. 

Det saknas också speciallagstiftning som medger sådan ersättning.  

Kommunledningskontoret föreslår, i enlighet med utbildningsnämnden 

hemställan, att möjligheten för nämnden att bevilja s.k. skolpeng utomlands 

för gymnasieelever uppför från och med höstterminen 2020/21. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  
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Per Törnvall   Ingegärd Bornelind 
Kommundirektör  Kommunjurist 

 

 

Bilagor 

 Utbildningsnämndens protokoll 2020-02-12, § 5 inklusive 

utbildningskontorets tjänsteutlåtande 

 

 

Beslutsexpediering 

Utbildningsnämnden 
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