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Översyn av reglerna 2020-08-20
Enligt Regler för mat- och reseersättning vid praktik i Sundsvalls kommunala skolor, BUN2018-00390, skall översyn ske vartannat år.
I samband med översyn av matersättning vid praktik konstateras att måltidspriserna har
ändrats. Matersättning bör fr o m 1 september 2020 uppgå till 51 kr per dag.
Ersättningen grundas i Sundsvalls Mat och Måltiders prislista för måltid vid Sundsvalls
gymnasium med tillägg av moms.
Förvaltningen beslutar att matersättning vid praktik inom Sundsvalls kommunala skolor skall
vara 51 kr per dag fr o m 2020-09-01.
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Rutinbeskrivning för mat- och reseersättning praktik
Regler för matersättning
I första hand ska eleven äta lunch på sin hemskola. Är inte detta möjligt kan man vara
berättigad att få matersättning.
Utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer Bra mat i skolan: Råd för förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola och fritidshem rekommenderas en lunch på minst 20 minuter för elever samt
tid till att hämta mat och att lämna disken efteråt. Det behövs därför då minst en timmes lunch
om eleven ska hinna till sin hemskola och äta där.
En elev vid en kommunal skola är berättigad till matersättning om närhetsprincipen inte går
att uppfylla. Ersättningen finansieras av skolan.
I vissa fall blir eleverna bjudna på lunch av sin praktikplats och då har man inte rätt till
matersättning. Man har inte heller rätt till ersättning om man själv väljer att köpa mat fast man
kan äta på sin hemskola.
Sundsvalls kommun har inget krav på att eleven ska lämna in kvitto för sina lunchkostnader
till skolan. Matersättning betalas ut i efterhand och utgår då från den närvarorapport eleven får
från praktikplatsen. Personal på skolan beslutar om man har rätt till denna ersättning.
Ersättning utgår enligt prislista från Sundsvalls Mat och Måltider med tillägg för moms och
räknas upp till jämna krontal. Denna ersättning för läsår 2018/2019 är 43:-/dag.

Regler för resor till/från praktikplats
För att en elev vid en kommunal skola ska vara berättigad till resor till/från praktikplatsen ska
de avståndsgränser som finns angivna i kommunens skolskjutsregelmentet som gäller för
grundskolan eller regler för bidrag till elevresor i gymnasieskolan vara uppfyllda:
För elev i årskurs 4-9 gäller minst 3 kilometer
För elev i gymnasiet gäller minst 6 kilometer
Resor till/från praktikplatsen ska i första hand alltid ske med kollektivtrafik. Skolan utfärdar
ett busskort för de elever som inte redan har ett kort och direkt efter avslutad praktik ska
skolan samla in kortet. Busskortet är en värdehandling som eleven ansvarar för. Kortet laddas
med antal resor som gäller för praktikperioden. Resorna finansieras av skolan.
Om busskortet inte återlämnas blir eleven betalningsskyldig enligt gällande regler.
Reseersättning får endast utgå om det inte fungerar att åka med DinTurs bussar, dvs. att
förbindelser saknas helt eller att busstiderna inte möjliggör för eleven att fullgöra sin praktik.
Väljer man att göra prao i en annan kommun så utgår ingen reseersättning.
För APL i annan kommun kan man få reseersättning om platsen anordnas av skolan.
Personal på skolan beslutar om man har rätt till denna ersättning.
Reseersättning betalas ut i efterhand och utgår då från den närvarorapport man får in från
praktikplatsen. Ersättning enligt Skatteverkets norm för skattefri reseersättning med egen bil.
Denna ersättning för 2018 är 18,50 kr/mil. Ersättningen finansieras av skolan.
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Utredningen som ligger till grund för beslut kring regler
gällande mat- och reseersättning vid praktik
Inledning
I proposition 2017/18:24 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv tog regeringen fram ett
förslag om att en huvudman för grundskola eller specialskola ska ansvara för att prao,
praktisk arbetslivsorientering, anordnas under sammanlagt minst tio dagar för alla elever i
grundskolan från och med årskurs 8 och i specialskolan från och med årskurs 9. Utredningen
har utgått från en kostnad för måltider på 30,50 kronor per elev per dag, vilket motsvarar den
genomsnittliga kostnaden för skolmåltider i grundskolan. Utredningens kostnadsberäkning
bygger på att ca 80 procent av eleverna ska ersättas för måltider i samband med prao. I
propositionen har man räknat med att övriga 20 % kommer att äta på antingen sin nuvarande
skola eller blir bjuden på lunch av arbetsplatsen.
Med anledning av regeringens förslag har Barn- och utbildningsförvaltningen vid Sundsvalls
kommun utrett hur matersättningen för grundskolan och gymnasieskolan ser ut i dagsläget i
Sundsvalls kommunala skolor.
Den 7 februari 2018 sa riksdagen ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1
juli 2018. Under höstterminen 2018 gäller ändringarna för praoelever som börjar årskurs 8 i
grundskolan, respektive årskurs 9 i specialskolan.

Syfte och bakgrund
Sundsvalls kommun har länge haft en matersättning på 25 kronor per dag i grundskolan och
40 kronor per dag i gymnasiet. Ett formellt fattat beslut om varför det är just dessa
ersättningsnivåer som kommunen har utgått ifrån saknas dock i dagsläget. Syftet med denna
utredning är att utröna hur Sundsvalls kommuns ersättningsnivåer gällande matersättning och
reseersättning förhåller sig till det av riksdagen antagna förslaget samt att föra fram förslag på
hur ersättningsbeloppen bör se ut i de kommunala skolorna i Sundsvall.
Hantering av matersättning
Förvaltningens uppfattning är att elever idag ibland väljer att inte äta lunch alls om eleverna
behöver äta på en annan skola än hemskolan. Det kan upplevas som otryggt att äta i en ny
matsal med elever man inte känner och äldre elever. En elev på någon av Sundsvalls
kommunala skolor ska därför inte behöva äta på en skola som eleven inte studerar på.
Om eleven har en promenad på 15-20 minuter till hemskolan ska eleven äta lunch där. Eleven
får inte matersättning även om denne väljer att äta matlåda eller köpa egen mat under prao/
praktik/APL.
Livsmedelverket rekommenderar en lunch på minst 20 minuter för elever samt tid till att
hämta mat och att lämna disken efteråt. Utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer Bra mat i skolan:
Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem så behövs minst en timmes
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lunch om eleven ska hinna till sin hemskola och äta där. Praktikansvarig på hemskolan
bedömer om detta är rimligt.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun har inget krav på att eleven ska
lämna in kvitto för sina lunchkostnader till skolan. Matersättning betalas ut i efterhand och
utgår då från den närvarorapport eleven får från PRAO/praktik/APL-platsen.
Belopp för matersättning:
Sundsvalls kommun har länge haft 25 kronor som matersättning per dag i grundskolan och 40
kronor per dag i gymnasiet. Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat att det funnits
ett behov av att se över dessa belopp. En lunch idag kostar ca 30,30 på Sundsvalls
grundskolor, en komplett lunch på Sundsvalls gymnasium kostar 37,30 kronor enligt prislista
från Sundsvalls Mat och måltider. Om Sundsvalls kommun utger en ersättning på 43 kronor
per elev per dag i både grundskolan och gymnasiet innebär då att en mer likvärdig ersättning
ges till eleverna oavsett skolform. Ersättningsnivån på 43 kronor utgår från det nuvarande
beloppet för en lunch vid Sundsvalls gymnasium inklusive moms. Ersättningsnivån på 43
kronor ska utgå från Sundsvalls Mat och Måltiders prislista med tillägg för moms och räknas
upp till jämna krontal.
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Kostnader för matersättning:

Praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas under sammanlagt minst tio dagar för alla
elever i grundskolan från och med årskurs 8.
Om Barn- och utbildningsförvaltningen vid Sundsvalls kommun beslutar att höja ersättningen
från 25 till 43 kronor ökar kostnaden med 59 904 kr för de blivande eleverna i årskurs 8 som
får praktik hösterminen 2018. I blivande årskurs 9 ökar kostnaden med 61 416 kronor.
För gymnasiet som sammanlagt har ca 15000 APL dagar innebär en ersättningsökning från 40
kr till 43 kr en kostnadsökning på ca 45000 kr.
5

Hantering av reseersättning
I samband med att förvaltningen har sett över ersättningsnivå för matersättning har vi även
uppmärksammat att det funnits oklarheter i hur vi hanterar reseersättning.
Ersättning utbetalas enligt Skatteverkets norm för skattefri reseersättning med egen bil. Denna
ersättning för 2018 är 18,50 kr/mil.
Regler för resor till/från PRAO/praktik/APL:

För att en elev vid en kommunal skola ska vara berättigad till resor till/från
PRAO/praktik/APL ska de avståndsgränser som finns angivna i kommunens
skolskjutsregelmentet som gäller för grundskolan eller regler för bidrag till elevresor i
gymnasieskolan vara uppfyllda



För elev i årskurs 4-9 gäller minst 3 kilometer
För elev i gymnasiet gäller minst 6 kilometer

Resor till/från PRAO/praktik/APL ska i första hand alltid ske med kollektivtrafik. Skolan
utfärdar ett busskort till eleven och direkt efter avslutad PRAO/praktik/APL ska skolan samla
in busskortet. Busskortet är en värdehandling som eleven ansvarar för. Vid misstanke om att
busskortet missbrukats kan rapport hur kortet använts (tider och hur man rest) beställas från
Din tur.
Reseersättning får endast utgå om det inte fungerar att åka med Din turs bussar, dvs. att
förbindelser saknas helt eller att busstiderna inte möjliggör för eleven att fullgöra sin
PRAO/praktik/APL. Reseersättning betalas ut i efterhand och utgår då från den
närvarorapport eleven får från PRAO/praktik/APL-platsen.
Kostnader för reseersättning:

Av prop. 2017/18:24 framgår att när det gäller kostnaderna för resor har utredningen
uppskattat att cirka tio procent av eleverna i en årskull kommer att få ersättning för resor i
samband med praon. Kostnaden för 20 resor (tur och retur i tio dagar) uppskattas till 320
kronor. Om 10 procent av eleverna får ersättning för 20 enkelresor i samband med prao blir
den genomsnittliga kostnaden per elev 32 kronor.

Källor
Livsmedelsverket. (2007). Bra mat i skolan: Råd för förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola och fritidshem. Uppsala: Livsmedelsverket
Proposition 2017/18:24 Stärk koppling mellan skola och arbetsliv
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