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Skolpeng utomlands
Dnr BUN19/147
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte finansiera utbildning utomlands för
skolpliktiga elever i förskoleklass och grundskola.
Ärendet
De senaste åren har förfrågningar från kommunens medborgare ökat om möjligheten
att i förskoleklass eller grundskola ta med sig skolpengen för studier i utomlands. Det
handlar om barn till vårdnadshavare som väljer att bo utomlands under kortare eller
längre perioder som önskar att kommunen ska finansiera utbildningen utomlands.
Kommunen har sedan tidigare genom beslut på tjänstemannanivå inte godkänt ett
sådant förfarande. Ett beslut som rör finansiering av skolpliktig utbildning
utomlands bör vara fattat av ansvarig politisk nämnd.
Förvaltningens tolkning är att det finns tveksamheter kring lagligheten i att ta med
sig den kommunala skolpengen utomlands. Något uttryckligt förbud mot möjligheten
att ta med sig skolpeng utomlands finns visserligen inte i skollagen (2010:800). Men
skollagen anger samtidigt ingen skyldighet för kommuner att bevilja skolpeng
utomlands.
Kommunallagen innehåller ett antal principer som skulle kunna stå i strid med ett
förfarande där kommunens medel går till att ersätta skolor utomlands. Det gäller
kravet på allmänintresse, förbud mot stöd till enskilda samt lokaliseringsprincipen.
För att kommunen själva ska få ha hand om en angelägenhet krävs att det är av
allmänt intresse att så sker. Det råder ett generellt förbud mot understöd till enskilda
eftersom det normalt inte kan ses som ett allmänt intresse. Vidare ska en kommunal
åtgärd vara knuten till kommunens eget område eller dess invånare för att den ska
anses som laglig.
Det finns dock ingen praxis från högre instans eller ett klargörande från lagstiftaren
som tydligt anger vad som gäller på området. SKR har vid flertalet tillfällen uttalat att
möjligheten att ta med sig skolpengen utomlands inte överensstämmer med
kommunallagen. Ett mindre antal kommuner i Stockholms län (sex kommuner)
erbjuder möjligheten, men de allra flesta (19 kommuner) gör det inte. Ett par
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kommuner har fram till och med 2018 erbjudit denna möjlighet men har nu beslutat
att avskaffa möjligheten.
Vidare finns ett statligt regelverk som möjliggör finansiering av utbildning vid
svenska utlandsskolor genom statsbidrag från Skolverket (Förordning (1994:519) om
statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar).
Mot denna bakgrund gör förvaltningen bedömningen att möjligheten inte bör
erbjudas.
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