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Riktlinje Skolpeng/programpeng utomlands 

Skolpeng/programpeng utomlands 

Dokumentets syfte 
Riktlinjen ska tydliggöra när en elev kan beviljas ta med sig skolpeng eller 
programpeng utomlands. Riktlinjen ska ge vägledning för hur bestämmelser i 
skollagen tolkas och tillämpas i Nacka. 

Dokumentet gäller för 
Elever folkbokförda i Nacka som går i grundskolan och gymnasiet. I riktlinjen 
används begreppet skolpeng för både grundskolan och gymnasiet. 

Beslut om skolpeng 
Av utbildningsnämndens delegationsordning framgår vem som är delegerad att 
fatta beslut gällande skolpeng utomlands i Nacka kommun. I riktlinjen benämns 
delegater som utbildningsenheten.  
 
Skolgång utomlands med skolpeng 
Barn och ungdomar som är folkbokförda i kommunen kan om vissa krav är 
uppfyllda ta med skolpengen utomlands. Ansökan kan göras av vårdnadshavare 
eller myndig elev. Utbildningsenheten prövar och beslutar om ansökan ska 
beviljas.  

• Skolpeng utomlands kan beviljas för vistelse som är minst sex månader och 
maximalt ett år.  

• Eleven ska vara folkbokförd i Nacka kommun. Minst en vårdnadshavare ska 
vara folkbokförd i Nacka 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. 

• Skolpengen utomlands kan högst beviljas till en summa som motsvarar den 
aktuella skolpengen i Nacka. Om utlandsskolans kostnader är lägre än Nackas 
skolpeng utbetalas det lägre beloppet. 
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• Ersättning utbetalas inte om skolan får statsbidrag för eleven. 

• Har eleven en stor frånvaro eller avbryter sin skolgång kan ersättningen 
krävas tillbaka. 

• För grundskoleelever gäller att minst en av elevens vårdnadshavare ska följa 
med barnet utomlands.  

• Vårdnadshavaren/myndig elev ska om ansökan beviljas säga upp sin 
skolplacering i grundskolan alternativ ansöka om studieuppehåll i gymnasiet. 

• Nacka kommun förbehåller sig rätten att avbryta ersättning för skolgång 
utomlands om svensk lagstiftning skulle ändras så att skolpeng utomlands 
inte längre kan utbetalas. 

• Utbildningsenheten fastställer regler för ansökan och ersättning av skolpeng 
utomlands.  

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