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1. Dokumentets syfte 

Riktlinjen ska tydliggöra när en elev kan beviljas att ta med sig skolpeng eller programpeng 

utomlands. Riktlinjen ska ge vägledning för hur bestämmelser i skollagen tolkas och 

tillämpas i Nykvarns kommun. 

2. Omfattning 

Beslut om skolpeng kan bara omfatta elever folkbokförda i Nykvarns kommun som går i 

grundskola eller gymnasiet.  

I riktlinjen används begreppet skolpeng för grundskolan och programpeng för gymnasiet. 

3. Beslut om skolpeng och programpeng 

Beslut om skolpeng eller programpeng utomlands fattas av utbildningsnämnden. 

4. Villkor 

Huvudregeln är att elever folkbokförda i Nykvarns kommun inte beviljas skolpeng eller 
programpeng vid utlandsstudier.  
 
Vid gymnasiestudier utomlands finns dock anledning att göra undantag för utbildning i 
vissa skolor då studierna omfattar utbildning som bedöms likvärdig den de annars hade 
erbjudits i Sverige. 
Elever folkbokförda i Nykvarn kan om nedanstående krav är uppfyllda ta med 
programpengen utomlands. Ansökan kan göras av vårdnadshavare eller myndig elev. 
Utbildningskontoret handlägger ärendet och utbildningsnämnden beslutar om ansökan ska 
beviljas.  

• Eleven ska vara folkbokförd i Nykvarns kommun under hela studietiden.  
• Skolpeng utomlands kan beviljas för vistelse som är minst sex månader 

och maximalt ett år.  
• Minst en vårdnadshavare ska vara folkbokförd i Nykvarn om eleven inte 

är myndig.  
• Ersättning utbetalas endast till skola utomlands som följer svensk 

läroplan och står under tillsyn av och följs upp och utvärderas av 
nationella skolmyndigheter. Vilka skolor det gäller framgår på skolverkets 
hemsida. 

• Programpengen utomlands kan högst beviljas till en summa som 
motsvarar den aktuella programpengen i Storstockholm. Om 
utlandsskolans kostnader är lägre utbetalas ett lägre belopp.  

• Ersättning utbetalas inte om skolan får statsbidrag för eleven. 
• Har eleven en stor frånvaro eller avbryter sin skolgång kan ersättningen 

krävas tillbaka.  
• Vårdnadshavaren/myndig elev ska om ansökan beviljas ansöka om 

studieuppehåll i gymnasiet.  
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• Det går inte att söka inackorderingstillägg för studier i utlandet. 
• Nykvarns kommun förbehåller sig rätten att avbryta ersättning för 

skolgång utomlands om svensk lagstiftning skulle ändras så att 
programpeng utomlands inte längre kan utbetalas.  

• Utbildningskontoret fastställer regler för ansökan och ersättning av 
programpeng utomlands. 

• Ansökan om programpeng avslås om avsikten med folkbokföringen 
bedöms vara att finansiera sin skola utomlands. 
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