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Riktlinjer för skolpeng utomlands
Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden fattade den 29 mars 2017, § 47, att anta riktlinjer avseende
bidrag i samband med skolgång utomlands. Det finns ingen lagstadgad skyldighet
för en elevs hemkommun att bekosta studier i utlandet. Nämnden fattade därför
beslut om att ansökningar om att ta med skolpengen vid utlandsstudier ska avslås i
samtliga fall.
Det finns ett flertal kommuner som erbjuder familjer till elever att, under vissa
förutsättningar, ta med skolpengen utomlands under en period, både för de
obligatoriska skolformerna och/eller för gymnasieskolan. Frågan om rätten att ta
med sig skolpengen utomlands har kommit upp till diskussion igen och
förvaltningschefen har gett kvalitets- och myndighetsavdelningen i uppdrag att ta
fram nya riktlinjer.

Beredning
Frågan om det är möjligt att medge att elevens skolpeng tas med utomlands har åter
aktualiserats. I nuläget saknas tydlig lagstiftning på området och det finns inga
avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen eller kammarrätterna som kan ge
vägledning. Däremot finns det två avgöranden från underrätterna som pekar på att
det är möjligt bifalla en sådan ansökan om vissa förutsättningar är uppfyllda.
Skoljurist på JP Skolnet har gjort en analys av det rättsliga läget och har kommit
fram till att rättsläget är osäkert, men att det finns ett stort utrymme att argumentera
för ett sådant besluts laglighet. En grundförutsättning är dock att både lokalitetsoch likställighetsprinciperna upprätthålls.
Kommuner som beviljar ansökningar om att medta skolpeng utomlands måste anta
tydliga riktlinjer. Det finns flera svenska kommuner som har antagit riktlinjer för
att ge kommunmedlemmar denna möjlighet. Vellinges, Sollentunas och Nacka
kommuners regelverk har granskats. Utifrån vad som framkommit av deras
regelverk har ett förslag till riktlinjer för bildningsnämnden tagits fram.
Riktlinjerna finns i ett separat dokument.
Enligt tidigare nämndbeslut från den 29 mars 2017, § 47, delegerades
beslutsfattandet till verksamhetscheferna. Eftersom reglerna gäller för grund- och

Bildningsförvaltningen
E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se
Telefon 0410-73 30 00
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress
Johan Kocksgatan 4
Postadress
Box 79, 231 21 Trelleborg

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199

2 (2)

gymnasieskola bör utbildningscheferna för respektive skolform utses som
delegater.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att anta föreslagna riktlinjer för skolpeng utomlands, samt
att riktlinjerna börjar tillämpas från och med höstterminen 2019.

Bilagor
Tjänsteutlåtande
Förslag till riktlinjer för skolpeng utomlands

Barns och elevers delaktighet
Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara
delaktiga i arbetet med ärendens som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor
besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras
synpunkter?
Inga barn eller elever berörs direkt av detta beslut.

På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat
underlagen?
Bildningsförvaltningen får emellanåt in ansökningar som rör medtagande av
skolpeng utomlands. Ansökningarna har, enligt nuvarande rutin, avslagits.
Möjligheten för elever att, med medtagen skolpeng, studera utomlands har beaktats
vid framtagandet av riktlinjerna.

