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Nuvarande skrivning
Samverkansavtalet BILAGA 6 2017-01-01
Måltidsersättning i samband med APL från och med hösten 2011. Beslutad i varje
kommun-nämnd. Gemensam modell för 4-kanten gällande måltidsersättning för
gymnasieskolornas elever vid APL. Eleverna rör sig mellan orterna och bör därför
också ha lika måltidsersättning på samma sätt som man lika inackorderingsersättning
och reseersättning.
1. Eleverna ska i första hand äta vid närliggande skola.
2. Om det inte är möjligt att äta vid närliggande skola ska mentor/handledare intyga
om att det inte är möjligt för eleven. Eleven föreslås då få ett måltidsbidrag på
30kr/lunch. Skolkommunen står för måltidsbidraget.
3. När elever som studerar i annan 4-kantskommun glr APL på hemorten eller i
annan 4-kantskommun och har möjlighet att äta sin lunch i skolmatsal, ska ingen
ersättning mellan kommunerna tas ut. (Beslutad i varje kommun-nämnd 2013)

Förslag till ny skrivning
Bilaga 6 Samverkansavtalet 2017-01-01
Måltidsersättning i samband med APL från och med läsår 2019-2020. Beslutad i
varje kommun-nämnd.
Gemensam modell för 4-kanten gällande måltidsersättning för gymnasieskolornas
elever vid APL. Eleverna rör sig mellan orterna och bör därför också ha lika
måltidsersättning på samma sätt som man lika inackorderingsersättning och
reseersättning.
1. Eleverna ska i första hand äta vid närliggande skola.
2. Om det inte är möjligt att äta vid närliggande skola ska mentor/handledare intyga
om att det inte är möjligt för eleven. Eleven föreslås då få ett måltidsbidrag på 40
kr/lunch och med en årlig indexuppräkning av beloppet (skolindex):
Genomsnittligt senaste två åren: (2,03%+2,65%)/2=2,3%
40 kr * 1,023 = 41 kronor avrundat för år 2020 med skolindexuppräkning.
Skolkommunen står för måltidsbidraget.
3. När elever som studerar i annan 4-kantskommun gör APL på hemorten eller i
annan 4-kantskommun och har möjlighet att äta sin lunch i skolmatsal, ska ingen
ersättning mellan kommunerna tas ut.
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