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Bakgrund 

Familjer reser idag utomlands i större utsträckning än tidigare. Det kan till 

exempel vara familjer som provar på att arbeta utomlands under en period 

eller passar på att spendera föräldraledigheten i ett varmt land. Möjligheten 

att genomföra sådana planer hänger ofta på om barnens skolgång kan ordnas 

och finansieras i det andra landet. Det är viktigt att kommunen då har 

riktlinjer för hur en sådan ansökan ska bedömas.  

Lagstiftning 

Av 7 kap. 2 § skollagen framgår att barn som är bosatta i Sverige har 

skolplikt. Med bosatt i landet avses den som ska vara folkbokförd i Sverige 

enligt folkbokföringslagen (1991:481). Skolplikt gäller dock inte barn som 

varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det 

uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.  

Om en elev flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är 

folkbokförd i landet, upphör skolplikten. Skolplikten upphör även i de fall då 

barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer 

att barnet varaktigt vistas utomlands. Enligt reglerna för folkbokföring ska 

den som vistas utomlands längre än ett år registreras som utvandrad. När 

skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även 

hemkommunens ansvar för att finansiera barnets utbildning.   

Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med skolpliktigt barn 

kan antingen ansöka om ledighet, eller ansöka om att barnet ska får fullgöra 

skolplikten på annat sätt. Medgivande om att fullgöra skolplikten på annat 

sätt kan lämnas om verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den 

utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i skollagen, 

behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses och det finns synnerliga 

skäl.  

Vid längre resor önskar ibland vårdnadshavare att elevens skolpeng ska 

skickas med vid vistelse utomlands. Kommunen har enligt skollagen ingen 

skyldighet till detta. 

Statliga regler för elever utomlands 

Riksdag och regering har fattat beslut om att statsbidrag kan beviljas för 

utlandselever dvs. familjer med barn där vårdnadshavarna som arbetar eller 

vistas utomlands (29 kap. 7 § skollagen). Statsbidrag administreras av 

Skolverket (jfr. SFS 1994:519). Utlandssvenskar är sådana som är anställda 

inom utrikesförvaltningen samt hos några stora internationella företag 

registrerade i Sverige. Från och med den 1 juli 2015 är det tydligt att 

kommuner inte behöver betala ersättning för elever som utlandsskolorna 

redan får statsbidrag för. 

Riktlinjer i Mörbylånga kommun 

Fullgöra skolplikten på annat sätt  

Medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt kan lämnas om 

verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som 

annars står barnet till buds enligt föreskrifter i skollagen samt att behovet av 

insyn i verksamheten kan tillgodoses och att det finns synnerliga skäl.  
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Kommunen kan motivera ett beviljande med att minst en vårdnadshavare ska 

arbeta utomlands under perioden. Det tolkas av kommunen som synnerligt 

skäl. 

Utbetalning 

Skolpengen, maximalt grundbeloppet i Mörbylånga kommun, betalas ut 

direkt till utbildningsanordnaren i efterskott, det vill säga när 

vårdnadshavaren genom intyg och/eller faktura kan intyga att eleven 

genomgått utbildningen. Utbetalning sker som ett engångsbelopp alt. 

månadsvis efter överenskommelse.  

Utskriven ur ordinarie skola  

Skolpengen kan bara betalas ut till en utbildningsanordnare. 

Vårdnadshavaren måste under perioden utomlands skriva ut eleven från sin 

ordinarie skola så att ingen annan kan göra anspråk på skolpengen. 

Utskrivningen ska kunna verifieras innan skolpeng betalas ut. 

Villkor för att bevilja skolpeng utomlands 

1. Eleven och minst en vårdnadshavare är folkbokförd i Mörbylånga 

kommun under utlandsvistelsen. 

2. Minst en vårdnadshavare ska arbeta utomlands under perioden. 

3. Vistelsen utomlands är längre än fyra månader men överskrider inte tolv 

månader. 

4. Kommunen har prövat och beviljat att eleven fullgör skolplikten på annat 

sätt. 

5. Eleven är inte inskriven på någon annan skola än skolan utomlands under 

perioden. 

Rutin för verksamheten 

1. Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt och ta med skolpengen 

utomlands lämnas till rektor för vidarebefordran till 

verksamhetsområdeschef Barn och ungdom (VOC). Ansökan görs på 

avsedd blankett som ska kompletteras av vårdnadshavaren med 

styrdokument från skolan utomlands i form av läroplan, kursplaner, 

undervisningsspråk etc. 

2. Administratör på Barn och ungdom fastställer att eleven har skolplikt 

dvs. är folkbokförd i Sverige och i Mörbylånga kommun. Samtidigt 

kontrolleras vilka som är vårdnadshavare då samtliga vårdnadshavare 

måste underteckna ansökan. En av vårdnadshavarna ska vara folkbokförd 

i Mörbylånga kommun. 

3. Beslut fattas av VOC och meddelas vårdnadshavarna. 

4. Avtal upprättas mellan vårdnadshavarna och Mörbylånga kommun. 

5. Vårdnadshavarna ansvarar för att eleven är utskriven från ordinarie skola 

under utlandsvistelsen. Detta måste styrkas innan utbetalning. 


