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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
 
 
 
Studier på svenska utlandsskolor 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden besluta 
 
att fastställa regler för studier vid svenska utlandsskola i enlighet med förslag 
 
Ärendet 
Gymnasieelever folkbokförda i Uppsala kommun kan – enligt nuvarande bestämmelser - 
ansöka om att få studera vid svensk skola i utlandet under årskurs 2. Erbjudandet omfattar 20 
platser. Undervisningen är kostnadsfri. Eleven betalar själv för resor, mat och boende.  
Skolorna följer den svenska skollagen, svenska läroplaner och kursplaner och har 
Skolinspektionen som tillsynsmyndighet. Skolorna får ersättning från Uppsala kommun på 
samma grunder som för motsvarande utbildningar vid fristående gymnasieskolor i Sverige. 
Uppsala kommun har tecknat avtal med de sex utlandsskolorna som garanterar fem 
utbildningsplatser per skola och år, totalt 30 garanterade platser. Berörda skolor är 
Skandinaviska skolan i Bryssel, Svenska skolan i Fuengirola, Svenska skolan i London, 
Skandinaviska skolan i Madrid, Svenska skolan i Nairobi och Svenska skolan i Paris. 

För studier vid skolor inom EU utgår studiebidrag på samma sätt som för studier i Sverige. 
Dock utgår inte studiebidrag för studier vid svenska skolan i Nairobi. 

Eleven står själv för kostnader för resor, boende och mat. Priset för boende och mat varierar 
mellan olika studieorter och olika former av boende. Den vanligaste formen av boende är i en 
så kallad värdfamilj.  

Vid skolorna i London, Madrid och Paris ingår inte skolmat i avgiften. Därför utgår ett extra 
bidrag till elever vid dessa skolor. Bidraget uppgår för närvarande till  
1 800 kronor per termin, och utbetalas i september och januari. 
Eleven får inackorderingstillägg månadsvis på samma sätt som för studier i Sverige. 
Inackorderingstillägget uppgår för närvarande till 2 080 kronor per månad och utbetalas för 10 
månader, med början i slutet av september. 
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Visst bidrag utgår också för resa.  
 
Bidrag för resa och inackordering är beslutade utifrån att minska kostnaderna för de elever 
som deltar i verksamheten, dvs. möjliggöra för även elever med sämre ekonomiska 
förutsättningar att delta i verksamheten. Kontoret har dessutom – för att ge större möjligheter 
oberoende av ekonomiska förutsättningar för den enskilde eleven - undersökt möjligheten att 
inrätta en stipendiefond eller andra möjligheter till ekonomiskt bidrag för utlandsstudier, men 
detta visade sig inte möjligt att genomföra. Stöd för inackordering beslutas idag av respektive 
kommun, men kommer troligen att övergå till att hanteras av staten. Möjligheten att ge 
särskilda bidrag från kommun minskas därmed.  
 
Gymnasieantagningen handlägger idag ansökningarna och gör urval. Slutligt godkännande 
om mottagning sker av berörd rektor vid utlandsskola. 
 
Upplägget har hittills varit uppskattat, speciellt av de som blivit uttagna, men det finns varje 
år elever och föräldrar som uttrycker sin besvikelse över att inte bli uttagna. Detta samtidigt 
som gymnasieantagningen uppger att arbetet med dessa 20 platser upptar en orimligt stor 
andel av deras tid. De föreslår därför att Uppsala kommun, liksom Göteborg och Stockholm 
redan gjort, ska öppna för att antagningen till utlandsskolorna ska föras över till 
utlandsskolorna själva och att inga begränsningar av antalet platser ska finnas, utan att 
skolorna får sätta upp begränsningarna. Uppsala kommun bör dock behålla avtalen som 
garanterar 5 platser per år på varje skola.  
 
Kontorets förslag innebär två förändringar för berörda ungdomar, som båda berör 
likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet. Den första är att alla som har vilja och ekonomisk 
möjlighet att studera ett år i svenska utlandsskola ges denna möjlighet, under förutsättning av 
att de tas emot av berörd skola. Den andra är att de ekonomiska förutsättningarna försämras 
genom att inackorderingsbidrag och reseersättningen försvinner. Det torde dock ändå ske vid 
en förväntad övergång till att inackorderingstillägget överförs till staten. 
 
Kontoret instämmer i förslaget att antagningen till utlandsskolorna överförs till de berörda 
skolorna och att ersättning utgår med programersättning på samma sätt som idag. Inga övriga 
ersättningar utgår till skolor eller elever, förutom ersättning för lunch i de fall lunch inte ingår 
utan extra kostnad. Riktlinjer fastställs enligt följande; 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För nämnden innebär förslaget en besparing på mellan 450 och 500 tkr i form av att 
ersättningar för bidrag till resor och inackorderingsbidrag inte betalas ut.  
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Riktlinjer för Uppsalaelevers möjligheter till studier vid 
svenska utlandsskolor 
 
Information 
 
Information sker till samtliga berörda elever i årskurs 1 i kommunala och fristående 
gymnasieskolor i Uppsala kommun via den samlade vägledningsorganisationen i Uppsala i 
samarbete med gymnasieantagningen i Uppsala. 
 
Allmänt 
 
Erbjudandet avser studier i årskurs 2 i av staten godkända svenska utlandsskolor som följer 
svensk läroplan.  
 
Fem platser per skola garanteras via Uppsala kommuns avtal med skolorna.  
 

Ansökan 
Sista ansökningsdag fastställs av respektive utlandsskola. Ansökan lämnas direkt till skolan, 
som beslutar om urval.  

Avlämnande gymnasieskola i Uppsala ska bereda möjlighet att ta emot eleven i årskurs 3.  

Urval 
Rektor vid svensk utlandsskola gör urval. 5 platser garanteras enligt avtal vid varje skola. I 
övrigt beslutar utlandsskolan om fler elever ska tas emot.  
Avlämnande skola och gymnasieantagningen i Uppsala kommun ska senast 1 maj meddelas 
vilka elever som antagits. Sker senare antagningar ska dessa snarast meddelas elevens 
hemskola i Uppsala kommun och gymnasieantagningen.  

Ekonomi 
Ersättning för utbildningen utgår från Uppsala kommun med den programersättning som 
fastställts av Uppsala kommun. Eventuellt tillkommande ersättning betalas av eleven. Däri 
ingår också kostnader för resor och boende. 

Vid skolorna i London, Madrid och Paris ingår inte skolmat i avgiften. Därför utgår ett extra 
bidrag till elever vid dessa skolor. Bidraget uppgår för närvarande till 1 800 kronor per termin, 
och utbetalas i september och januari via gymnasieantagningen. 
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Övrigt 
Resultat av uttagningen meddelas eleven senast under april månad.  

Eventuell reservuttagning sker kontinuerligt fram till terminsstart. 

Beslut om uttagning kan inte överklagas. 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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