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SVENLJUNGA KOMMUNS RIKTLINJER FÖR UTBETALNING AV
INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING OCH INACKORDERINGSTILLÄGG TILL
ELEVER SOM STUDERAR UTOMLANDS

1.

INLEDNING
Svenljunga kommun kan under nedanstående förutsättningar betala interkommunal ersättning (skolpeng) och inackorderingstillägg till elever som skall
studera utomlands.

2.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ERSÄTTNING

2.1

Elev
För att ha rätt till ersättning måste eleven vara folkbokförd i Svenljunga kommun
när ansökan lämnas in liksom under hela den tid studierna pågår. För rätt till
ersättning får elev vara högst 20 år gammal.

2.2

Utbildning
Ersättning kan betalas för studier i gymnasieskola eller motsvarande.
Utbildningen skall godkännas i Sverige som genomgången utbildning i gymnasieskolan.

2.3

Skola
Den skola där studierna skall bedrivas skall vara en svensk utlandsskola eller en
internationell skola som erhåller svenskt statsbidrag enligt förordningen om
statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Interkommunal
ersättning kan endast utgå till elever som inte är behöriga att studera på skolan
och som därmed inte räknas in i underlaget för statsbidrag.
Behöriga till utbildning vid utlandsskolor är bland annat elever som har minst en
förälder som tjänstgör vid svensk, internationell organisation eller vid ett svenskt
företag. Skolan kan ta emot icke behöriga barn i mån av plats, men dessa elever
kan inte utgöra underlag för statsbidrag.

3.

ERSÄTTNING

3.1

Interkommunal ersättning
Ersättning utgår med det lägsta belopp som Svenljunga kommun betalar för
motsvarande utbildning i Sjuhäradsbygden.
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3.2

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg utgår med det högsta belopp som utgår enligt kommunens
regler för studier inom landet.
Inackorderingstillägg betalas inte om eleven har rätt till inackorderingstillägg från
Centrala Studiestödsnämnden.

4.

ANSÖKAN
Ansökan skall göras skriftligen hos barn- och utbildningsnämnden före
studiestart. Om studierna varar längre tid än ett år skall ansökan göras årligen.
Till ansökan skall bifogas material som styrker att sökanden har rätt till bidrag.
Innan ersättningen utbetalas skall sökanden till barn- och utbildningsnämnden
inge intyg från skolan i utlandet att eleven har antagits till utbildningen.

5.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Eleven skall efter varje studieår, för vilket hon eller han erhållit ersättning, till
barn- och utbildningsnämnden inge intyg om studieresultat.
Eleven skall omgående till barn- och utbildningsnämnden meddela ändrade
förhållanden, såsom byte av skola, att föräldrarna flyttar m.m.
Elev som har fått ersättning på felaktiga grunder är skyldig att återbetala för
mycket erhållet bidrag till kommunen.
__________________________
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