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Riktlinjer att flytta programpengen vid studier utomlands  

Bestämmelser 
Det finns flera sätt för elever att studera eller göra praktik i ett annat land. Ett sätt 
är att studera vid en svensk utlandsskola. Regeringen beslutar om tillstånd och 
statsbidrag för svenska utlandsskolor. En svensk utlandsskola följer de svenska 
läroplanerna och undervisningen motsvarar så långt det är möjligt undervisningen 
som elever får i Sverige. Skolinspektionen har tillsyn över svenska utlandsskolor.1  
Svenska utlandsskolor tar ut elevavgifter. Avgifterna varierar mellan 
utbildningarna. Hemkommunen får, men är inte skyldig att betala för skolgång. 

Förutsättningar för utbetalning av programpeng utomlands 

1. Folkbokföring 
Under hela studietiden ska eleven vara folkbokförd i Huddinge kommun och minst 
en av elevens vårdnadshavare ska vara folkbokförd och stadigvarande vistas i 
Huddinge, såvida inte tidsbegränsat arbete eller studier utomlands föranleder annat. 
I dessa fall måste anknytningen till kommunen vara tydlig och kunna 
dokumenteras. Om elevens vårdnadshavare flyttar till en annan kommun under 
elevens studiegång ska Huddinge kommun informeras.   
Huddinge kommun beviljar inte flytt av programpeng för elever som flyttar med 
sin familj eller någon av vårdnadshavarna till den ort där utlandsstudierna ska 
bedrivas. 

2. Utbildningen 
Programpengen utges till en svensk utlandsskola som är berättigad till svenskt 
statsbidrag.  
Studierna utomlands får inte innebära förlängd studietid. Kursplaner ska stämma 
överens mellan skolorna så att den totala studietiden inte blir längre än tre år. 
Eleven ska vara utskriven/ha studieuppehåll från sin skola i Sverige under tiden för 
studierna utomlands. 
Programpeng utges för studier under högst ett läsår under elevens andra årskurs. 
Undantagsvis kan programpeng beviljas för årskurs 1 eller årkurs 3. 

                                                 
1 Förordning (SFS 1994:519) om statsbidrag till utlandssvenska barn och ungdomar. 
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Om eleven avbryter sina studier ska Huddinge kommun informeras. 

3. Ansökan, programpeng och utbetalning 
Ansökan ska ske senast 31 maj för efterföljande läsår. Ansökan om gymnasiestudier 
utomlands ska innehålla antagningsbesked, en studieplan för studierna utomlands 
samt en studieplan och ett intyg från elevens ordinarie gymnasieskola.  
Ersättningens storlek kan uppgå högst till ett belopp motsvarande aktuell 
programpeng i Huddinge kommun. I ansökan ska redovisas om statsbidrag 
utbetalas till skolan som avser eleven och/eller om arbetsgivaren betalar för 
utbildningen. Ersättningens storlek avräknas så att den täcker mellanskillnaden. 
Den svenska utlandsskolan fakturerar Huddinge kommun.  
Huddinge kommun betalar inget ytterligare ekonomiskt stöd för boende, fördyrat 
uppehälle och resor till och från hemmet. Eleven kan ha rätt till bidrag för levnads- 
och hyreskostnader från Centrala studiestödsnämnden (CSN). 
Huddinge kommuns försäkring gäller i enlighet med gällande olycksfalls-
försäkring. Övrigt försäkringsbehov ansvarar elevens vårdnadshavare för. 
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