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Riktlinje för grundbelopp till elever i svensk grundskola 

utomlands  
Riktlinjerna omfattar elever folkbokförda i Härnösands kommun från 

förskoleklass till årskurs 9. Dessa reglerar beslut om skolpeng från 

Härnösands kommun vid skolgång i svensk grundskola utomlands som följer 

den svenska läroplanen.  

 

Svensk skola utomlands 

Härnösands kommun godkänner skolgång i svensk skola utomlands 

(förskoleklass till årskurs 9) om skolan följer den svenska läroplanen, Lgr11 

samt är godkänd av Skolverket. 

 

Vårdnadshavare ansvarar för kontakt med aktuell svensk skola utomlands för 

antagning. Vårdnadshavare ska meddela Härnösands kommun om skolgång i 

svensk skola utomlands.  

 

Det måste finnas en överenskommelse mellan Härnösands kommun och 

aktuell skola för att grundbelopp ska utbetalas. Ersättning utgår inte om 

eleven omfattas av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av 

utlandssvenska barn och ungdomar.  

 

Härnösands kommuns krav vid skolpeng utomlands  

Ersättning för skolgång utomlands i svensk skola kan utgå under följande 

förutsättningar: 

 • Eleven och minst en vårdnadshavare ska vara folkbokförd i Härnösands 

kommun under hela skolgången utomlands.  

• Eleven ska vara utskriven från sin tidigare skola i Sverige under 

skolgången utomlands. 

 • Skolgången är ett led i en kontinuerlig utbildning av hög kvalitet, 

motsvarande lägst de som det svenska skolväsendet erbjuder.  

• Skolpeng kan endast utgå till en svensk utlandsskola som är godkänd av 

Skolverket. 

• Intyg om skolgång för eleven ska ha inkommit till skolförvaltningen. Detta  

ska inkomma i samband med anmälan om skolgång i svensk skola 

utomlands. 

• Skolgången ska vara minst en termin eller minst sex månader. Vid 

prövning av ansökan om ytterligare läsår ska utbildningsbevis, betyg eller 

annan dokumentation som visar vilka studier som genomförts kunna 

uppvisas. 

• Ersättning lämnas med högst det av skolnämnden fastställda 

grundbeloppet. 

 

Överenskommelse mellan Härnösands kommun och aktuell skola  

Ersättning utgår endast till aktuell skola där eleven har sin skolgång och 

utbetalas först efter avslutad termin. Intyg krävs som styrker elevens 

skolgång vid skolan och ska vara underskrivet av rektor. Ersättningens 

storlek kan uppgå till högst ett belopp motsvarande aktuell ersättningsnivå 

för Härnösands kommun. 

Ekonomiskt stöd för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från 

hemmet kan ej erhållas vid skolgång utomlands.  
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Ersättning utbetalas endast till skolan mot faktura. Ingen ersättning utbetalas 

till privatperson. Prövning av rätt till medflyttning av skolpeng ska fattas i 

förväg. 

  

 


