
 

 

 

UTBILDNING SKARABORG 

 

2021-12-21 

Post Box 54, 54122 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a • Tel 0500-49 72 00 • Fax 0500-41 26 25 

E-post info@skaraborg.se • Webb www.skaraborg.se 

Kommuner utanför Skaraborg samt  
fristående skolor med gymnasieelever  
från våra kommuner 

 

Rutin för utbetalning av programpeng 
Kommunerna i Skaraborg (Falköping, Gullspång, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, 
Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara) administrerar utbetalning av programpeng för 
gymnasieelever via en databas (IKE). Detta omfattar samtliga skolor som har elever folkbokförda i våra 
kommuner. 

Varje kommun har en skyldighet att hålla sig informerade om sysselsättningen hos ungdomar 16-19 år, som 
inte går i gymnasieskolan. Den gemensamma databasen är också ett hjälpmedel för hemkommunen i 
aktivitetsansvaret. För att få rätt underlag för det kommunala aktivitetsansvaret måste alla elever 
folkbokförda i kommunerna vara registrerade i IKE, oavsett om skolan finns inom eller utanför Skaraborg. 

Samverkansområdet tar inte emot fakturor gällande interkommunal ersättning för gymnasieelever utan all 
ersättning ska genereras från databasen (IKE). Avstämningsdatum är den 15:e varje månad mellan 
september och maj. Utbetalning sker per månad med ett par undantag: 

• Vid inskrivning av nya elever inför hösten sker utbetalning i september månad för juli, augusti och 
september. 
31 augusti är ett mätdatum för vilken kommunal/fristående skola som får tillgodoräkna sig 
programpengen för juli och augusti. 

• Fristående skolor som har elever inskrivna i åk 1 och 2 på våren kommer att få en preliminär 
programpeng utbetald i juli och augusti för dessa elever. Avstämning sker sedan enligt ovan. 
Kommunala skolor får ingen preliminär utbetalning juli och augusti.  
 

Utbetalningar sker runt 20-22 varje månad. 

Skolverkets fastställda belopp avseende stöd för att uppnå behörighet på programinriktat val utbetalas 
med 1/12-del varje månad under åk 1. 

NIU-tillägget betalas ut per månad, enligt det fastställda beloppet. 

Fristående skolor får användarbehörighet och ansvarar för att registrera sina elever i systemet. 
Huvudmannen för kommunala skolor får en läsbehörighet i IKE då hemkommunen registrerar dessa 
elever i systemet. Båda behörigheterna ger möjlighet att logga in och se vilka elever som är registrerade 
från Skaraborg samt se rapporter för inbetalning, förändringar samt fellistor. 

För att utbetalningen ska fungera behöver vi ha vissa uppgifter. Fyll i bifogad blankett för registrering av 
huvudman. Blanketten skickas till skaraborgike@skovde.se. 

Om ni har fler skolenheter alternativt behöver fler inloggningar kan ni antingen fylla i fler blanketter 
alternativt göra en lista på detta och skicka in.  
 

Kontakta gärna mig, skaraborgike@skovde.se, om ni har några frågor. 

Med vänliga hälsningar  
Petra Eriksson, systemansvarig 
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