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Utbildningsförvaltningen 
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Dnr GVN 2020/0027 

Till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Riktlinjer för programpeng för gymnasiestudier i utlandet 
 

 

Sammanfattning 
 
Enligt riktlinjerna kan programpeng i vissa fall flyttas med för gymnasiestudier i utlandet under ett 

läsår. 

 

 

Beslutsförslag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 

1. Riktlinjer för programpeng för gymnasiestudier i utlandet daterade 2020-04-16 antas. 
 

2. Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden dnr. 2019/0008 
kompletteras med delegation till utbildningsdirektören avseende beslut om programpeng för 
gymnasiestudier i utlandet. 

 
 

Bakgrund   
Enligt skollagen (2010:800) 16 kap. 37 – 40 §§ får en elev på nationellt program i gymnasieskolan 
fullfölja utbildningen efter ett uppehåll för studier i utlandet under ett läsår. Utlandsstudier kan 
omfatta olika typer av studier, vanligt är till exempel att studera vid ett college eller vid en svensk 
gymnasieskola i utlandet. Det finns ingen skyldighet för kommunen att finansiera studier i utlandet 
oavsett var dessa genomförs. 
 
Kommunen har, enligt praxis, beviljat medflytt av programpeng motsvarande samhällsprogrammet, 
för studier vid en svensk gymnasieskola i utlandet som är godkänd av Skolverket och följer svenska 
kursplaner. En förutsättning har varit att studietiden inte förlängs och att kostnaden för kommunen 
varit densamma oavsett om studierna förlagts inom riket eller i utlandet. Några övriga bidrag 
förutom programpeng har inte beviljats vid utlandsstudier, utan tillkommande kostnader för 
utbildningen, resor, kost och logi har eleven/vårdnadshavaren själv bekostat.  

 

Förvaltningens slutsatser 
Riktlinjer för medflytt av programpeng avser att ersätta och förtydliga den praxis som har tillämpats, 
vilket säkerställer att alla kommunmedborgare behandlas lika. Förvaltningen föreslår att beslut om 
programpeng för gymnasiestudier i utlandet delegeras till utbildningsdirektören. 

Bilagor 

 
 1. Riktlinjer för programpeng för gymnasiestudier i utlandet daterade 2020-04-16 
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Expedieras 


