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Interkommunal ersättning för elever i gymnasieskolan 
som flyttar 
Kommunförbundet har i åtskilliga fall blivit kontaktat av kommuner som 
hamnat i tvister kring interkommunal ersättning i samband med att elever i 
gymnasieskolan flyttar till en annan kommun (och folkbokförs där) men väl-
jer att gå kvar i samma gymnasieskola som tidigare. Elevens vidgade rätt att 
fullfölja utbildning i den tidigare hemkommunens (eller dess samverkansom-
rådes) gymnasieskola följer av 5 kap 16 § skollagen.  

I vissa fall nekar elevens nya hemkommun att betala interkommunal ersätt-
ning till anordnarkommunen. Detta med motivering att utbildningen erbjuds 
i den nya hemkommunen eller i samverkansområdet för utbildningen -  med 
hänvisning till en tolkning av 5 kap 24 § skollagen.  

Skollagen bygger i princip på att hemkommunen ska betala för elevernas 
skolgång i en annan kommun. Vissa undantag från denna skyldighet finns 
angivna i 5 kap 24 §. Syftet med denna bestämmelse har främst varit att be-
gränsa hemkommunens kostnadsansvar för elevernas skolgång i en annan 
kommun till sådan utbildning som kommunen inte själv erbjuder eller till fall 
då eleven tagits emot på grund av sina personliga förhållanden. 

Bestämmelsen i 5 kap 16 § ger eleven en ”utvidgad rätt” att vid flyttning full-
följa sin utbildning vid den skola man påbörjat studierna. Denna utvidgade 
rättighet bör enligt förbundets synsätt inte upphäva grundprincipen att det är 
elevens hemkommun som skall svara för skolkostnaderna – däremot varken 
en tidigare hemkommun eller en anordnarkommun som den tidigare hem-
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kommunen träffat avtal med. Kommunförbundet finner därför inte att 5 kap 
24 § är tillämplig i dessa fall.  

Sammanfattningsvis finner således Kommunförbundet att skollagen bör tol-
kas på det sättet att det är den nya hemkommunen som svarar för elevens 
skolkostnader när eleven efter inflyttning från en annan kommun väljer att gå 
kvar i samma gymnasieskola som tidigare. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Mats Söderberg,  
Skolsektionen, tel 08-772 46 38, e-post mats.soderberg@svekom.se,  
eller Ingegärd Hilborn, Kommunalrättssektionen, tel 08-772 44 84, 
e-post ingegard.hilborn@svekom.se.  
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