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1. Inledning  
Riktlinjerna fungerar som ett stöd för att besluta om en elev har rätt till ersättning för studier eller 
inte. Om riktlinjerna i något avseende strider mot författningsbestämmelser eller mot fastställd 
tolkningar skall riktlinjerna inte tillämpas i dessa delar.  

2. Syfte  
Syftet med riktlinjerna är att förtydliga på vilka grunder beslut om att bevilja eller avslå en 
ansökan om ersättning från kommunen för studier utomlands.  

3. Villkor för ersättning  

Utbildningar som ersättning kan beviljas för  
o Studierna utomlands ska omfatta minst sex månader och högst ett läsår (två terminer). o 

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 betalas endast ut till skolor som står under statlig tillsyn (Skolinspektionen) 

och där staten ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten (Skolverket).   

o Ersättning betalas endast ut för studier i årskurs 2 på gymnasiet.  

Utbetalning av ersättning  
o Kungälvs kommun ersätter endast skolor som skriver kontrakt med Kungälvs kommun. 

Kontraktet reglerar villkor för utbetalning.  

o Ersättning betalas inte ut till privatpersoner. Om vårdnadshavare har betalt 
terminsavgift till skolan ska skolan minska alternativt betala tillbaka vårdnadshavarens 
avgift med motsvarande summa som Kungälvs kommun betalar i ersättning för 
studierna.   

o Ersättning betalas inte ut om skolan får statsbidrag för eleven.  o Ersättning betalas ut 

för högst ett års studier utomlands  
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Krav på folkbokföring  
Eleven ska vara folkbokförd i Kungälvs kommun under hela studietiden. Om eleven inte är 
myndig ska minst en vårdnadshavare vara folkbokförd i Kungälvs kommun. Om eleven är 
myndig ska eleven vara folkbokförd i Kungälvs kommun under hela studietiden utomlands.  

Vilken summa kan beviljas  
Ersättning kan högst beviljas enligt Göteborgsregionens prislista.   

4. Rutin för ansökan  

Hur du ansöker om ersättning  
Ansökan om ersättning för studier utomlands görs via en särskild blankett. Till ansökan ska ett 
personligt brev från eleven kring varför hen vill studera utomlands bifogas samt ett utlåtande från 
skolan om elevens möjlighet att klara studier utomlands.   

När ansökan ska skickas in  
En komplett ansökan om ersättning för studier utomlands ska ha kommit in till Sektor bildning 
och lärande senast den 30 mars för start från höstterminen samma år och 30 september för 
vårterminen året därpå. Ansökan görs via en särskild ansökningsblankett som finns på 
kommunens hemsida.   

5. 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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