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TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-05-14 

Utbildningskontoret 

Utbildningsnämnden 

Riktlinjer för ersättning av gymnasiestudier utomlands 

Dnr: UN 18/ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut i UN 2007-01-30 godkänner utbildningsnämnden gymnasieutbildning i svensk 

skola, med svensk timplan, i utomnordiskt land. Mot bakgrund av att beslutet är från 2007 finns 

anledning att aktualisera beslutet.   

Utbildningskontoret föreslår att Utbildningsnämnden godkänner ”Riktlinjer för ersättning av 

gymnasiestudier utomlands”.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-14 

Riktlinjer för ersättning av gymnasiestudier utomlands 

Brev för beslut om ersättning av gymnasiestudier utomlands 

Ärendet 

Enligt beslut i UN 2007-01-30 godkänner utbildningsnämnden gymnasieutbildning i svensk 

skola, med svensk timplan, i utomnordiskt land enligt i tjänsteskrivelsen angivna riktlinjer. Mot 

bakgrund av att beslutet är från 2007 finns anledning att aktualisera beslutet.  

Enligt det tidigare beslutet har elever folkbokförda i Södertälje som studerar vid kommunal eller 

fristående gymnasieskola belägen i Sverige möjlighet att gå i svensk skola i utlandet under ett 

år. Studierna omfattar ett läsår i årskurs 2 eller 3. Sveriges regering beslutar om svenska 

utlandsskolor. Skolan ska vara likvärdig och jämförbar med skolan i Sverige, följa svensk 

skollag, gymnasieförordning, läroplan och kursplaner.  

De senaste åren har en till två ansökningar om ersättning för utbildning i svenska skolan 

utomlands inkommit. Under läsåret 2017/18 har hittills två ansökningar behandlats. 

Bifogat finns förslag till Riktlinjer för ersättning av gymnasiestudier utomlands. Innehållet i 

riktlinjerna är inte förändrat utan har i viss mån förtydligats och lagts i ett eget dokument. 

Tidigare framgick riktlinjerna av tjänsteskrivelsen till nämnden.   
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1. Riktlinjer för ersättning av 
gymnasiestudier utomlands 

1.1 Inledning 

Elever folkbokförda i Södertälje som studerar vid kommunal eller fristående gymnasieskola 

belägen i Sverige har möjlighet att gå i svensk skola i utlandet under ett år. Studierna avser 

utbildningar på högskoleförberedande program som erbjuds på utlandsskolorna. Elev, 

vårdnadshavare och rektor för skolan i Sverige bör tillsammans föra en dialog om elevens 

möjligheter att klara både undervisningen i önskad utlandsskola, byte av miljö och att skolan 

instämmer i bedömningen att eleven har förutsättningar att klara sina studier i årskurs 3 vid 

återkomsten efter studierna utomlands samt att skolan i Sverige beviljar eleven studieuppehåll. 

Elev och vårdnadshavare tar själva kontakt med den svenska utlandsskolan för att få 

upplysningar om möjligheten att få en utbildningsplats, ansökan till skolan, boende, 

elevavgifter, mat etc.  

Ersättningen till mottagande skola utgår enligt samma prislista som den interkommunala 

ersättningen för motsvarande utbildning i Sverige och varierar beroende på program. Södertälje 

har anslutit sig till överenskommelsen om ersättningsbelopp med kommunerna i Stockholms län 

och avser att följa denna prislista som justeras varje år (Prislista för gymnasieskolan i 

Storstockholm). 

1.2 Riktlinjer för ersättning av gymnasiestudier utomlands 

Elev, folkbokförd i Södertälje, som studerar vid kommunal eller fristående gymnasieskola 

belägen i Sverige har möjlighet att gå i svensk skola i utlandet under ett år. Följande ska 

uppfyllas för att få ersättning utbetald för gymnasiestudier utomlands: 

 Elev och i aktuella fall minst en av elevens vårdnadshavare ska vara folkbokförda i 

Södertälje. Ersättning betalas inte ut för elever som flyttar med eller till sin familj eller 

någon förälder eller annan närstående till berörd ort. Eleven ska vara folkbokförd i 

Södertälje hela studietiden utomlands. Om någon av elevens vårdnadshavare flyttar till 

studieorten efter att utbildningen har påbörjats upphävs rätten till ersättning och utbetald 

ersättning kommer att återkrävas.  

 Eleven har möjlighet att gå i svensk skola i utlandet under ett år. Studierna omfattar ett 

läsår i årskurs två eller tre.  

 Ersättning ges för studier vid av Sveriges regering beslutad svensk utlandsskola. Skolan 

ska vara likvärdig och jämförbar med skolan i Sverige, följa svensk skollag, 

gymnasieförordning, läroplan och kursplaner. 

 Studierna ges för utbildningar på högskoleförberedande program. 
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 Elev och vårdnadshavare tar själva kontakt med den svenska utlandsskolan för att få 

upplysningar om möjligheten att få en utbildningsplats, ansökan till skolan, boende, 

elevavgifter, mat etc.  

 Den gymnasieskola i Sverige där eleven studerar ska godkänna elevens utlandsstudier 

och bevilja eleven studieuppehåll. 

 Elevens gymnasiestudier ska slutföras inom tre år. 

 Ansökan om ersättning lämnas till utbildningskontoret i Södertälje kommun tillsammans 

med underlag på att eleven är antagen vid utlandsgymnasiet och att den gymnasieskola 

där eleven studerar har godkänt elevens utlandsstudier senast vårterminen innan 

skolstarten. 

 Eleven, eller för omyndig elev dess vårdnadshavare, är skyldig att omgående informera 

handläggare på utbildningskontoret om någon av elevens vårdnadshavare flyttar till 

studieorten efter att utbildningen har påbörjats.   

 Eleven eller för omyndig elev dess vårdnadshavare är skyldig att omgående informera 

handläggare på utbildningskontoret om utlandsstudierna avslutas i förtid.  

1.3 Rutin för utbildningskontorets godkännande och utbetalning av 
ersättning för utlandsstudier 

Följande gäller för handläggning av ansökningar om ersättning för utlandsstudier: 

 Beslut om ersättning fattas av handläggare för gymnasieantagningen på 

utbildningskontoret (mall för brev med beslut bifogas). 

 Ersättning för aktuellt program betalas enligt av styrelsen för STORSTHLM fastställd 

prislista  

 Ersättning betalas mot faktura till den svenska gymnasieskola i utlandet där eleven 

studerar. Ersättningen betalas ut vid terminsslut efter redovisning av elevens studietid.  

 Ersättning utgår för maximalt ett läsårs studier utomlands. 

 Övriga kostnader utöver den fastställda programersättningen enligt prislista ersätts inte. 
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BESLUT 

20xx-xx-xx 

Utbildningskontoret 

Vårdnadshavare/elev 

 

 

Beslut om ersättning för utlandsstudier 

Eleven Förnamn Efternamn (personnummer) har ansökt om ersättning för utlandsstudier vid 

Svenska skolan i Xxx. Ansökan avser läsåret år/år.  

 

Utbildningskontoret beslutar att betala för utlandsstudier vid Svenska skolan i Xxx för eleven 

Xxx Xxxx (000000-0000) studier på xx programmet åk X enligt förutsättningarna i kommunens 

Riktlinjer för ersättning av gymnasiestudier utomlands.  

 

Elev och vårdnadshavare ansvarar för att vidarebefordra faktureringsadress till Svenska skolan 

Xxx. Svenska skolan i Xxx ska ställa fakturan för ersättningen till:   

 

Södertälje kommun  

Fakturor, Best id 171401 

151 89 Södertälje 

 

Ersättningen till Svenska skolan i XX betalas ut efter redovisning av studietid vid terminsslut. 

Ersättningen för programmet per läsår är för XX kronor. Ersättningen för höstterminen xxxx är 

XX kronor för vårterminen xxxx är XX kronor.  

 

Inga ersättningar utöver ersättningen till Svenska skolan Xxx enligt ovan kommer att utbetalas. 

Inackorderingstillägg eller reseersättning ges inte vid utlandsstudier. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Xxx xxxx 

 

Handläggare gymnasieantagningen  

Utbildningskontoret 

Telefon (direkt): 08-523 0xx xx 

E-post: xx.xx@sodertalje.se 
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