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Lagstiftning 

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning 
som är reglerad i både skollagens 7 kap och i barnkonventionen. Med bosatt i 
landet avses den som ska vara folkbokförd i Sverige enligt folkbokföringslagen 
(1991:481).  
 
Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars 
förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i 
skola.  Om en elev flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är 
folkbokförd i landet, upphör skolplikten.  
 
Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet 
men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. Enligt 
reglerna för folkbokföring ska den som vistas utomlands längre än ett år 
registreras som utvandrad. När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i 
utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera barnets 
utbildning.   
 
Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med skolpliktigt barn kan 
antingen  
 

1. ansöka om ledighet, eller  
2. ansöka om att barnet ska får fullgöra skolplikten på annat sätt (24 kap 23 

§ skollagen).  
 

Medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt kan lämnas om 
verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars 
står barnet till buds enligt föreskrifter i skollagen, behovet av insyn i 
verksamheten kan tillgodoses och det finns synnerliga skäl. I förarbetena till 
skollagen poängteras att medgivanden ska ges mycket restriktivt, att det ska 
finnas starka skäl i det enskilda fallet, och att besluten alltid ska utgå från elevens 
intresse (Prop. 2009/10:165 s. 523–524 och s. 885).   
 
Vid fullgörande av skolplikt på skola utomlands har kommunen enligt skollagen 
ingen skyldighet till att skicka med skolpeng till utbildningsanordnaren, utan 
skolgången bekostas av vårdnadshavarna. Riksdag och regering har fattat beslut 
om att statsbidrag kan beviljas för utlandselever dvs. familjer med barn där 
vårdnadshavarna som arbetar eller vistas utomlands (29 kap. 7 § skollagen). 
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Riktlinjer i Kumla kommun  

Fullgöra skolplikten på annat sätt  
Medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt kan lämnas om följande 
kriterium är uppfyllda:  
 

1. Den alternativa skolgången är ett likvärdigt alternativ  
Utbildningen ska ge kunskaper och färdigheter väsentligen motsvarar 
grundskolans, och utbildningen ska även i övrigt motsvara grundskolans 
allmänna mål. 
 

2. Möjlighet till insyn  
Hemkommunen behöver ha möjlighet till insyn över den alternativa 
skolgången.  
 

3. Det finns synnerliga skäl för att fullgöra skolplikt på annat sätt 
Synnerliga skäl innebär att det måste finnas ett mycket starkt skäl till att ett 
barn inte kan stanna i Sverige för att gå i skolan. Det är ovanligt att ett barn 
får ha sin skolplikt på annat sätt.  

 

Ansökan 

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt lämnas till rektor för 
vidarebefordran till förvaltning för livslångt lärande. Ansökan görs på avsedd 
blankett som ska kompletteras av vårdnadshavaren med information om:  
 

1. Varför du ansöker om att ditt barn ska ha skolplikt på ett annat sätt  
 

2. Hur den alternativa skolgången för ditt barn kommer att se ut och fungera  
 

3. Vilken möjlighet vi har att få insyn i ditt barns alternativa skolgång 
 
Administratör på Förvaltning för livslångt lärande fastställer att eleven har 
skolplikt dvs. är folkbokförd i Sverige och i Kumla kommun. Samtidigt 
kontrolleras vilka som är vårdnadshavare då samtliga vårdnadshavare måste 
underteckna ansökan. En av vårdnadshavarna ska vara folkbokförd i Kumla 
kommun.  
 
Ansökan bedöms utifrån riktlinjer och det underlag som vårdnadshavare bifogat 
med ansökan.  
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Beslut och överklagan  

 
Beslut fattas av Nämnd för livslångt lärande och meddelas vårdnadshavarna.  
 
Vid godkännande av fullgörande av skolplikt på annat sätt upprättas ett avtal 
mellan vårdnadshavarna och Kumla kommun.  
 
Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt får bara avse en period om 
maximalt ett år i taget. Kommunen har tillsynsansvar för verksamheten.  
 
Eleven omfattas inte av någon försäkring från Kumla kommun under 
utlandsvistelsen varför vårdnadshavarna uppmanas att se till att eleven är 
försäkrad. 
 
Beslut att inte medge ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat sätt eller 
beslut om återkallelse av medgivande av ansökan kan överklagas som 
förvaltningsbesvär till allmän förvaltningsdomstol.  
 
Beslut att inte medge ansökan om att få flytta med skolpeng utomlands kan 
överklagas genom laglighetsprövning till allmän förvaltningsdomstol. 
 


