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Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Bakgrund
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2005-03-10 om regler för när
kommunen ersätter gymnasiestudier utomlands, se bilagd handling. Förvaltningen har
uppmärksammat att dessa regler behöver ses över.

Ärendebeskrivning
Det är ingen rättighet för elever att hemkommunen ersätter kostnader för elevens studier
i utlandet. Många kommuner har dock utarbetat riktlinjer för ersättning av
gymnasieelevers studier i utlandet.
Regelverket för ersättning för gymnasiestudier i utlandet i Värmdö kommun behöver
förtydligas. Värmdö kommun har under flera år tillämpat regler som medger
gymnasiestudier utomlands under förutsättning att skolan är godkänd inom det EU-land
där gymnasieutbildningen bedrivs. Regelverket (05GOV/0019-613) anger inte tydligare
vad som avses med godkänd skola och är därför svårtolkad och ger utrymme för praxis.
Gällande regler ställer heller inga krav på den tänkta gymnasieutbildningens innehåll, se
bilaga. Det finns därför ett behov av att upprätta riktlinjer för ersättning för studier på
gymnasium i utlandet.
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Svenska utlandsskolor

För att få verka som en svensk utlandsskola krävs ett beslut om rätten att få statsbidrag
för verksamheten. Med rätt till statsbidrag följer också rätten att sätta betyg enligt
svensk lagstiftning. Det finns för närvarande 18 utlandsskolor som får statsbidrag.
Svenska gymnasieskolor i utlandet godkänns av Sveriges regering. Skolinspektionen har
tillsyn över den verksamhet som får statsbidrag. Skolverket svarar för uppföljning och
utvärdering av verksamheten.
Det är utlandsskolan som beslutar om antagningen av elever till skolan. Undervisning på
utlandsskolor motsvarar så långt det är möjligt den som elever får i Sverige. Skolorna
följer de svenska läroplanerna och undervisningen är på svenska.
International Baccalaureate (IB)

IB är en utbildning som leder till examen godkänd för inträde till universitet i alla länder
som valt att ansluta sig till systemet. En elev vid en IB-skola som flyttar till ett annat
land skall kunna fortsätta sina studier i det nya landets IB-skola. IB administreras
centralt av en internationell organisation med kontor i Geneve International
Baccalaureate Office, IBO. IB utbildningen motsvarar gymnasieutbildning i Sverige och
elever som avlagt IB är inte längre behöriga för nationella program och
introduktionsprogram i gymnasieskolan i Sverige.1
Andra kommuner

I beredningen av ärendet har förvaltningen tagit del av andra kommuners riktlinjer för
ersättning gällande gymnasiestudier utomlands. Riktlinjerna varierar mellan de
kommunerna. Genomgående är centrala krav på gymnasieutbildningen att den ska vara
likvärdig det som gäller i Sverige. Kommunerna utgår även från den aktuella
programpengen som maximal ersättning för utlandsstudierna.
Förslag till riktlinjer

Förvaltningen har utarbetat förslag till riktlinjer för ersättning avseende studier på
gymnasium i utlandet, se bilaga. Riktlinjerna innehåller de krav som ställs på
gymnasieutbildningen i utlandet för att ersättning ska utbetalas av kommunen. Centralt i
förslaget är:

1
2



Gymnasieutbildningen ska så långt det är möjligt motsvara den utbildningen
eleven erbjuds i Sverige. Eleven ska efter utlandsvistelsen kunna fortsätta sin
utbildning i Sverige utan omfattande kompletterande utbildning. För att
säkerställa detta föreslås att gymnasieutbildningen utomlands gäller godkända
utlandssvenska skolor alternativ IB skolor som är godkända av IBO.



Omfattningen av utlandsstudierna föreslås vara max ett år. Den grundläggande
rätten 2till gymnasieutbildning gäller elever som är bosatta i Sverige. Det bör
finnas en tidsgräns för när det anses att eleven stadigvarande vistas i utlandet. I
skollagen finns ingen närmare definition om när en elev stadigvarande vistas i

Skollagen (2010:800) 15 kap. 6 §.
Skollagen 15 kap. 5§.
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utlandet. En utgångspunkt kan vara folkbokföringslagen (1991:481) 20 § där ett
år är gränsen för att det betraktas som att en person stadigvarande vistas
utomlands.


Ersättningen från Värmdö kommun föreslås uppgå till maximalt aktuell
programpeng. Om statsbidrag och/eller om arbetsgivaren betalar del av elevens
utbildning utgår ersättning från Värmdö kommun mellanskillnaden mellan
stadsbidrag/arbetsgivarens ersättning och den aktuella programpengen.

Bedömning
För att garantera att elever i Värmdö kommun som avser att studera utomlands får en
gymnasieutbildning som är likvärdig med studier vid svensk gymnasieskola bör
tydligare regler gälla för vilka skolor som Värmdö kommun ersätter för elevens
utbildning. Det bör även tydliggöras vilka övriga krav som ställs på eleven och elevens
vårdnadshavare samt den maximala storleken på det belopp som kommunen ersätter
skolan med. Nya riktlinjer för ersättning till elever som studerar på gymnasium
utomlands bör därför godkännas.
Ekonomiska konsekvenser

Innevarande läsår 15/16 är det tre elever som beviljats ersättning för gymnasiestudier
utomlands. Föregående läsår var det fyra elever. Det är sannolikt att fler elever kommer
att ansöka om och beviljas ersättning för studier utomlands om riktlinjerna antas. En
eventuell ökning av beviljanden av utlandsstudier ryms inom budget eftersom
kommunen annars ska stå för elevens utbildning inom Sverige.
Konsekvenser för miljön

Förslaget bedöms inte ge några konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslaget innebär att elever ges större möjligheter att under ett år studera på gymnasium
i utlandet.
Konsekvenser för barn
Förslaget innebär att elever ges större möjligheter att under ett år studera på gymnasium
i utlandet.
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