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Riktlinjer för ersättning avseende utlandsstudier för 
gymnasieelever 
Trosa kommun kan betala ut ersättning för utlandsstudier under följande 
förutsättningar:  
 

1. Skolan ska vara godkänd av Skolverket som svensk skola i utlandet och stå 
under tillsyn av Skolinspektionen. 

2. Ersättning kan beviljas för studier på motsvarande nationellt 
högskoleförberedande program omfattande minst en termin och högst ett 
läsår1

3. Elev ska vara behörig och ha sökt till nationellt högskoleförberedande 
program i gymnasieskola i Sverige eller redan gå på ett sådant. Det är 
respektive gymnasieskola som beslutar om eventuell permission för 
utlandsstudier. 

. 

4. Utbildningen måste kunna tillgodoräknas istället för den utbildning som 
eleven skulle ha fått om eleven gått kvar i skola i Sverige. Tim- och 
kursplaner ska stämma mellan skolorna så att den totala studietiden inte blir 
längre än tre år. 

5. Ersättning kan högst beviljas till ett belopp motsvarande den aktuella 
programpengen.2

6. Eleven, samt minst en vårdnadshavare om eleven är omyndig, ska vara 
folkbokförda i Trosa kommun vid ansökningstillfället och under hela 
studietiden utomlands. Anknytningen måste vara tydlig och kunna 
dokumenteras. 

 Om utlandsskolans kostnader är lägre än Trosa kommuns 
programpeng utbetalas det lägre beloppet. Avgifter utöver programpeng 
ersätts inte. 

7. Vårdnadshavare eller myndig elev är skyldiga att skriftligen informera 
kommunen om det uppstår förändringar som studieavbrott eller flytt till 
annan kommun. 

8. Inackorderingsbidrag eller resebidrag utbetalas inte i samband med studier 
utomlands. 

 

                                           
1 I linje med folkbokföringslagens (1991:481) regler om utvandring. Ersättning för utlandsstudier på 

gymnasiet kan därmed inte beviljas om de föregåtts av ett läsårs utlandsstudier på grundskolenivå i 

direkt anslutning. 
2 Aktuellt års fastställda bidragsbelopp exkl. moms för aktuellt nationellt högskoleförberedande program.  
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Ansökan 
9. En komplett ansökan ska ha inkommit till skolkontoret senast den 31 maj för 

start från höstterminen och 31 oktober för vårterminen. Ansökningar som 
kommer in senare än dessa datum kommer att avslås. 

10. Antagningsbesked, studieplan, kopia på rektorsbeslut om permission för 
utlandsstudier och personbevis ska bifogas ansökan om ersättning. 

 
Utbetalning 

11. Vid beviljad ansökan utbetalas ersättning till skolan under innevarande 
termin enligt överenskommelse mellan skolkontoret och skolan. Utbetalning 
görs inte till privatperson. 

 


