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Referens

Mottagare

Eva Franzén

Utbildningsnämnden

Riktlinjer för interkommunal ersättning vid gymnasiestudier
utomlands (UF/2015:84)
Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för interkommunal ersättning vid gymnasiestudier utomlands.
Sammanfattning

Regelverket för interkommunal ersättning för gymnasiestudier utomlands behöver revideras (UA/2010:18) då ändringar skett i skollag och förordning.
Elever folkbokförda i Botkyrka har möjlighet att gå i svensk skola i utlandet
under ett år. Ersättningen till mottagande skola utgår enligt samma grunder
som den interkommunala ersättningen för motsvarande utbildning i Sverige
och varierar beroende på program. Botkyrka har anslutit sig till överenskommelse om ersättningsbelopp med kommunerna i Stockholms län och avser följa
denna prislista som justeras varje år.
Ärendet

Regelverket för interkommunal ersättning för gymnasiestudier utomlands behöver revideras (UA/2010:18) då ändringar skett i skollag och förordning.
Elever folkbokförda i Botkyrka som studerar vid kommunal eller fristående
gymnasieskola belägen i Sverige har möjlighet att gå i svensk skola i utlandet
under ett år. Studierna omfattar ett läsår i årskurs 2 eller 3.
Sveriges regering beslutar om svenska utlandsskolor. Skolan ska vara likvärdig
och jämförbar med skolan i Sverige, följa svensk skollag, gymnasieförordning
läroplan och kursplaner. Svenska skolan finns i London, Paris, Bryssel, Fuengirola, Nairobi och Madrid.
För läsåret 2015/16 har hittills två förfrågningar om ersättning för utbildning i
svenska skolan utomlands inkommit och i snitt brukar 2-3 elever ansöka om
detta utbildningsalternativ.
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Elev och minst en av elevens vårdnadshavare/föräldrar ska vara folkbokförda i
Botkyrka. Ersättning erbjuds inte för elever som flyttar med sin familj eller
någon förälder eller annan närstående till berörd ort.
Elev, föräldrar och rektor för skolan i Sverige bör tillsammans föra en dialog
om elevens möjligheter att klara både undervisning i önskad utlandsskola, byte
av miljö och att skola instämmer i bedömningen att eleven har förutsättningar
att klara sina studier i årskurs 3 vid återkomsten efter studierna utomlands samt
skolan i Sverige beviljar eleven studieuppehåll.
Elev och vårdnadshavare tar själva kontakt med den svenska utlandsskolan för
att få upplysningar om möjligheten att få en utbildningsplats, ansökan till skolan, boende, elevavgifter, mat etc.
Studierna avser utbildningar på något av programmen Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet eller Humanistiska programmet.
Ersättningen till mottagande skola utgår enligt samma grunder som den interkommunala ersättningen för motsvarande utbildning i Sverige och varierar
beroende på program. Botkyrka har anslutit sig till överenskommelse om ersättningsbelopp med kommunerna i Stockholms län och avser följa denna prislista som justeras varje år.
Ersättningsbelopp enligt KSL:s prislista är för år 2015:
Program:

Kostnad per läsår

Samhällsvetenskapsprogrammet

72.414 kr/år

Naturvetenskapsprogrammet

80.215 kr/år

Ekonomiprogrammet

72.587 kr/år

Humanistiska programmet

72.880 kr/år
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Inackorderingstillägg och resor

Kommunen har ansvar för inackorderingstillägg för elever som studerar vid
kommunala gymnasieskolor. För elever som studerar på fristående gymnasieskolor söks inackorderingstillägg via CSN. Tidigare har inackorderingstillägg
betalats om elev sökt, och fått rätt till bidrag enligt tidigare gällande skollag.
Skollagen ändrades år 2010 och då ändrades rätten till att inackorderingstillägg
inte betalas då en elev är andrahandsmottagen det vill säga att utbildningen
finns i hemkommunen eller erbjuds via samverkansavtal.
De svenska utlandsskolorna bedrivs som fristående skolor varför eleverna ska
vända sig till CSN.
Ingen rätt till bidrag för resor finns enligt lag.
Förslag till riktlinjer för interkommunal ersättning vid
gymnasiestudier utomlands

Ersättning för studier på svenska utlandsgymnasier gäller endast för Svenska
skolan i London, Paris, Bryssel, Fuengirola, Nairobi och Madrid under följande förutsättningar:










Eleverna är mellan 16 och 20 år och folkbokförda i Botkyrka, även
vårdnadshavare/förälder måste vara folkbokförda i Botkyrka. Eleven
ska vara folkbokförd i Botkyrka hela studietiden utomlands. Om någon
av elevens vårdnadshavare/förälder flyttar till studieorten efter att utbildningen har påbörjats upphävs rätten till ersättning och utbetald ersättning kommer att återkrävas.
Elevens hemskola ska godkänna elevens utlandsstudier.
Studierna utomlands får bedrivas i årskurs 2 eller 3, elevens första studieår ska bedrivas i Sverige.
Gymnasiestudierna ska slutföras inom 3 år.
Elev och föräldrar få själva kontakta den svenska skolans utlandsgymnasium. Det är skolorna som avgör vilka elever de tar emot.
Ansökan om ersättning lämnas till utbildningsförvaltningen i Botkyrka
kommun efter att utlandsgymnasiet och hemskolan har godkänt eleven
senast vårterminen innan skolstart.
Beslut om ersättning fattas av utbildningsnämnden i Botkyrka kommun.
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Ersättning betalas efter beslut enligt KSL:s prislista till den svenska
skolan.
Ersättningen betalas för max ett års studier utomlands.
Övriga kostnader utöver den interkommunala ersättningen betalas inte.

Jan Strandbacke
Tf Förvaltningschef

Anna Widing Niemelä
Verksamhetschef gymnasieskolan
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