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Ansökan om varaktig 
utlandsvistelse och därmed 
skolpliktens upphörande 
 

 

 

 
Regler för skolpliktens upphörande 
24 kap 23-25 §§ skollagen 
 
 
Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Den/de som har vårdnaden om ett 
skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. 
 
Skolplikten upphör i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen 
(familjenämnden) bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands (minst 6 månader). När skolplikten upphör på 
grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera barnets utbildning. 
Om familjenämnden beslutar att barnet varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten och barnet skrivs ut från 
nuvarande skola.  Vårdnadshavare måste skicka in ansökan i god tid (minst 3 månader innan) om att eleven ska 
vara i utlandet mer än 6 månader, för att familjenämnden ska hinna ta beslut. Om det är en kortare tid än 6 
månader eleven ska vara borta ska blanketten om fullgörande av skolplikten utomlands fyllas i och den ansökan 
ska skickas in. 
 
Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i Sverige, upphör skolplikten. 
Det ska då göras en utflyttsanmälan till Skatteverket. 
 
För att kunna åka till utlandet måste eleven antingen inte vara folkbokförd i Sverige längre eller få ett beslut från 
familjenämnden att eleven varaktigt vistas i utlandet och därför inte längre har skolplikt i Sverige. Om 
familjenämnden inte godkänner ansökan måste eleven fortsätta sin skolgång i Sverige. Om eleven inte gör detta 
kan vårdnadshavarna få ett vitesföreläggande (böter).  
 
Efter familjenämndens beslut om varaktig vistelse i utlandet och att eleven inte längre har skolplikt i Sverige görs 
anmälan till Skatteverket och Försäkringskassan. 
 

 
 

 

Elevens för- och efternamn Elevens personnummer 

Elevens adress Elevens postadress 

Nuvarande skola Årskurs 

Tidsperiod som ansökan avser 

Vårdnadshavare 1 namn Vårdnadshavare 2 namn 

Vårdnadshavare 1 telefonnummer Vårdnadshavare 2 telefonnummer 

Vårdnadshavare 1 e-postadress Vårdnadshavare 2 e-postadress 

Fr.o.m. – och ev. t.o.m. datum: 

Orsak till utlandsvistelsen 
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Vårdnadshavarens underskrifter (samtliga vårdnadshavare ska underteckna) 
 

Vårdnadshavare 1, namnteckning Namnförtydligande 

Vårdnadshavare 2, namnteckning Namnförtydligande 

 
 
 
 
 
Skicka ansökan till:  
Tomelilla kommun  
Barn- och utbildningsverksamheten 
Gustafs torg 16  
273 80 Tomelilla 

 
 
 
 

Återvändande till Sverige 
 
Om barnet kommer tillbaka och varaktigt vistas i Sverige har det åter skolplikt här. Vid återkomsten till 
Sverige måste vårdnadshavaren ansöka om placering i grundskolan, eleven är inte garanterad plats i samma 
klass eller skola som tidigare. Kommunens skolplaceringsregler gäller.  

 
Ansökan görs på särskild blankett och ska lämnas in i god tid till Barn- och utbildningsverksamheten. 
Blanketten finns under rubriken självservice på tomelilla.se. 
 
Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679) 
Familjenämnden behandlar era personuppgifter i syfte att använda uppgifterna för administration och 
handläggning av ärendet. Uppgifterna ni lämnar kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen och med stöd av artikel 6.1e i nämnda förordning, allmänt intresse och/eller 
myndighetsutövning. 
Mer information 
Mer information om Tomelilla kommuns behandling av personuppgifter finns på kommunens hemsida. 
 


