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Riktlinjer för den elev i årskurs två på gymnasiet som vill studera 
utomlands och som vill att Stenungsunds kommun ersätter utbildningen.   

1.1. Inledning 
Riktlinjerna är ett stöd inför beslut om en gymnasieelev har rätt till ersättning för studier 
utomlands eller ej. Om riktlinjerna i något avseende strider mot författningsbestämmelser eller 
mot fastställda tolkningar skall riktlinjerna inte tillämpas i dessa delar. 
 

1.2. Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att förtydliga grunderna för beslut om att bevilja eller avslå en 
ansökan om ersättning för studier utomlands. 
 

1.3. Krav på folkbokföring 
Eleven ska vara folkbokförd i Stenungsunds kommun under hela studietiden. Om eleven inte är 
myndig ska minst en vårdnadshavare vara folkbokförd i Stenungsunds kommun. 
 

1.4. Villkor för ersättning 
o Ersättning utgår endast för studier utomlands i årskurs 2 på gymnasiet. 
o Ersättning utgår för högst ett års studier vid svensk utlandsskola och ersätter den termin 

eller det läsår eleven skulle ha läst på gymnasieverksamhet i Stenungsunds kommun.  
Utbildningen ska kunna tillgodoräknas istället för den utbildning som eleven skulle ha 
fått om eleven gått kvar i skolan i Sverige. Den ska följa svensk läroplan. 

o Ersättning utgår endast till skolor som står under statlig tillsyn (Skolinspektionen) och 
där staten ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten (Skolverket). 

o Ersättning utgår endast om tim- och kursplaner stämmer överens mellan den svenska 
utlandsskolan och den svenska gymnasieskolan. Den totala studietiden får inte omfatta 
mer än tre år. 

o Ersättning utgår endast till skolor som skriver kontrakt med Stenungsunds kommun om 
utbildningen. Kontraktet reglerar villkor för utbetalning av ersättning.  

o Ersättning betalas inte ut till privatpersoner.  
o Ersättning betalas inte ut om skolan får statsbidrag för eleven. 
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1.5 Ersättningens storlek 
o Stenungsunds kommun betalar skolan utomlands elevpeng enligt Göteborgsregionens 

(GRs) prislista om interkommunal ersättning. 
o Storleken på ersättningen utgår från det program som eleven var inskriven på vid 

ansökningstillfället. 
o Ersättningen betalas ut direkt till mottagande skola enligt samma grunder som den 

interkommunala ersättningen för motsvarande utbildning i Sverige.  
o Elev får inte inackorderingstillägg vid studier utomlands. 

 

1.6. Rutin för ansökan 
En komplett ansökan om ersättning för studier utomlands ska ha inkommit till sektor utbildning 
senast 6 månader innan utbildning startar. En för sent inkommen ansökan riskerar att avslås. 
 
Ansökan görs via en särskild ansökningsblankett som finns på kommunens hemsida. 
 
Ansökan om ledighet från aktuell gymnasieverksamhet ska lämnas in samtidigt som ansökan 
om ersättning för studier utomlands. Ansökan om ledighet ska vara beviljad in ersättning 
utbetalas. 
 
1.6.1 Ansökan om ersättning för studier utomlands ska innehålla:  

o Personligt brev med information om varför man vill studera utomlands. 
o Intyg/permissionsblankett från gymnasieverksamheten i Stenungsund om att eleven kan 

fortsätta sina studier där efter studieåret utomlands. 
o Utlåtande från elevens svenska gymnasieskola om elevens möjlighet att klara studier 

utomlands. 
o Aktuell studieplan från elevens svenska gymnasieskola. 
o Antagningsbesked från den svenska utlandsskolan. 
o Studieplan/timplan (för elevens studier) från den svenska utlandsskolan.  

 

1.7. Beslut 
Verksamhetschefen på gymnasieverksamheten i Stenungsunds kommun beslutar godkänna eller 
avslå ansökan om medflytt av skolpeng för gymnasiestudier utomlands i enlighet med 
riktlinjerna. 
 

1.8. Meddela kommunen vid studieavbrott eller flytt 
Om eleven avbryter sina studier eller flyttar är vårdnadshavaren (om eleven är omyndig) eller 
eleven (om eleven är myndig) skyldig att informera kommunen. 
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