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Riktlinjer gällande skolpeng för studier
utomlands
Bildningsnämnden har antagit riktlinjer som ger en elev möjlighet att ta med sig
skolpengen utomlands för att bekosta sina studier om vissa förutsättningar är
uppfyllda. Elevens vårdnadshavare eller myndig elev ansöker hos
bildningsförvaltningen om bidrag.

Förutsättningar
Bildningsnämnden har ställt upp följande krav för att ansökan ska beviljas:














Ansökan ska vara bildningsförvaltningen tillhanda minst tre (3) månader
före studierna påbörjas.
Eleven och en av dennes vårdnadshavare ska vara folkbokförda i
Trelleborgs kommun sedan minst tolv (12) månader tillbaka. För myndig
elev gäller detta enbart för eleven.
Eleven och en av dennes vårdnadshavare ska vara folkbokförda i
Trelleborgs kommun under hela vistelsetiden utomlands. För myndig elev
gäller detta enbart för eleven.
Vistelsetiden utomlands ska vara minst en (1) termin och som högst två (2)
terminer.
Ansökan ska göras för en (1) termin i taget.
Om eleven vill studera ytterligare en (1) termin krävs en ny ansökan med
bifogat betyg och/eller annat intyg från utlandsskolan.
För grundskoleelever gäller att minst en av elevens vårdnadshavare ska
följa med barnet utomlands. Detta gäller inte för elever som studerar på
gymnasienivå.
Till ansökan ska antagningsbesked från skolan bifogas.
Den utlandsskola ansökan avser ska ha godkänts av Skolinspektionen, stå
under myndighetens tillsyn och följa svensk läroplan.
Den utlandsskola ansökan avser ska inte erhålla statsbidrag från staten och
inte heller ha mottagit andra ersättningar som avser elevens skolgång1.

Det kan exempelvis handla om att vårdnadshavarens arbetsgivare betalar avgift för
elevens studier vid skolan.
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Eleven och/eller elevens vårdnadshavare ska vara införstådda med att
eleven ska skrivas ut från den svenska skola eleven går på och att eleven
blir utskriven när studierna utomlands påbörjas.

Utbetalning
Storleken på bidraget motsvarar den skolpeng som fristående verksamheter erhåller
från kommunen med avdrag för kompensation avseende mervärdesskatt. Om
utlandsskolan har lägre kostnader än skolpengen är det den lägre kostnaden som
ersätts. Bidraget utbetalas av bildningsförvaltningen månads- eller terminsvis mot
faktura från utlandsskolan.

Återkallelseförbehåll
Beslut om att bevilja skolpeng för utlandsstudier är ett gynnande
förvaltningsbeslut. Enligt 37 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900) kan ett
sådant beslut enbart återkallas under vissa förutsättningar, bland annat genom ett så
kallat återkallelseförbehåll. Bildningsnämnden förbehåller sig rätten att ändra
beslutet och stoppa utbetalningen om:




Lagstiftningen ändras så att det inte längre är tillåtet att bevilja denna typ
av ansökningar.
Eleven avbryter sina studier.
Det framkommer uppgifter om förändrade omständigheter2.

Beslutet gäller så länge förutsättningarna är uppfyllda. Ersättning som har betalats
ut på felaktiga grunder kan komma att återkrävas.

Exempelvis om eleven flyttar tillbaka till Sverige eller något annat land, trots att denne är
fortsatt inskriven på utlandsskolan.
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