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Medförande av skolpeng utomlands 
 

Resolutionsmottagare 
Skolverket 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

Sveriges riksdagspartier 

Universitets- och högskolerådet (UHR) 

Utbildningsdepartementet   

Utbildningsutskottet 

 

För kännedom 

Riksdagspartiernas ungdomsförbund 

 

Problemformulering 

De svenska utlandsskolorna är en resurs som i dagsläget inte når sin fulla potential. Det är idag 

inte möjligt för alla svenska elever i grundskolan eller gymnasiet att ta med sin skolpeng till 

svenska utlandsskolor, utan varierar från kommun till kommun. Detta system skapar en 

ojämlikhet mellan de barn och ungdomar som har tillgång till skolpeng från kommunen och de 

som inte kan åka utomlands för att de bor i ”fel” kommun.  

Att nekas skolpeng bidrar till problem för de familjer som arbetar utomlands och vill placera sina 

barn i svenska skolor för att det ska vara enklare för barnen att återvända till skolan i Sverige.  

Kommuner har ansvar att tillhandahålla grund- och gymnasieutbildning för eleven, men endast i 

frivilliga fall om ett barn vistas varaktigt utomlands. Ett argument som används av vissa är att de 

inte har någon skyldighet att betala ut skolpeng till en elev som väljer att studera i utlandet.  

I takt med den ökade globaliseringen blir detta som ett problem och uppfattas som ett sätt för 

kommuner att frånsäga sig sitt ansvar. Många kommuner saknar också information om 

utlandsskolornas verksamhet och hur ordet varaktigt, i fråga om vistelse utomlands, ska 

definieras.  

 

Lösningsförslag 

Svenskar i Världen vill att alla svenska elever vid grundskolan och gymnasiet ska få möjlighet att 

ta med sig skolpengen till utländska skolor eller svenska utlandsskolor. Därutöver behöver 

berörda instanser hitta former för ökad kontakt och samverkan mellan utlandsskolor och skolor i 

Sverige. Ansvarsfördelning mellan kommuner och Skolverket behöver även tydliggöras när det 

gäller utlandsundervisning. 

När barn och ungdomar får olika förutsättningen för att de bor i olika kommuner behövs en 

övergripande statlig policy, lag eller förordning. Detta bör utmynna i en statligt fastställd skolpeng 

som skickas med under skoltiden. 

 

  


