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Måltidsersättning under praktik

Sammanfattning

2009-01-15 beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att
måltidersättningen vid arbetsplatsförlagd utbildning skulle vara 30
kronor per dag. 2012-05-22 beslutade nämnden att avslå ett
medborgarförslag om höjning av matersättningen vid
arbetsplatsförlagt lärande till 80 kronor per dag. Matersättningen
har varit oförändrad sedan 2009.
Förvaltningens synpunkter

Måltidersättning utgår när elever inte har möjlighet att äta lunch på
sin eller annan skola eller får fri lunch på praktikplatsen. Sedan
2009 när det senaste beslutet togs har flera förutsättningar
förändrats.
Rambudget för enheterna i kombination med central budget på
förvaltningen för vissa skolrelaterade kostnader har ersatts med
programpeng per elev. Det medför att beslut om måltidsersättning
som nämnden tar inte belastar beslutsfattarens budget utan
skolornas.
En ny skollag beslutades år 2010. Av 2 kap. 10 § framgår:
”Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre
organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten
efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”
Under arbetsplatsförlagt lärande är förutsättningarna vid lunch
olika för olika elever. En del elever som inte kan äta fri lunch på en
skola eller på sin praktikplats har goda möjligheter att äta medhavd
matsäck och kan klara sig med en lägre måltidsersättning. Andra
elever som följer en handledare till olika arbetsplatser kan vara
tvungna att äta lunch på restaurang. Då behövs en högre
måltidsersättning.
Eftersom skollagen föreskriver att det är rektorn som fördelar
resurser inom skolan bedömer utbildningsförvaltningen att
nämndbeslut om måltidsersättningens storlek inte är förenliga med
skollagen. Beslutsrätten kring måltidsersättning bör därför ligga på
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rektor som ansvarar för att tilldelning sker efter elevernas olika
förutsättningar.

Underlag för beslut

- Protokollsutdrag 090115 och 120522.
- Tjänsteutlåtande 090115.
Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastslår att
beslutsrätten för måltidsersättning under praktik ska ligga på
rektor.
Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastslår att
beslutsrätten för måltidsersättning under praktik ska ligga på
rektor.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Gymnasie- och vuxenutbildningschef
För kännedom: Rektorer gymnasiet
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