2009-01-15

Dnr:GVN 25/2009

Per-Åke Olsson

Måltidsersättning i gymnasieskolan
Sammanfattning
Elever vid de yrkesförberedande programmen inom rektorsområde Fredrik
har samlat namnunderskrifter där eleverna ifrågasätter dagens nivå på den
matersättning eleverna får vid arbetsplatsförlagd utbildning. Ersättningen är
för närvarande 24 kronor/dag. Den har varit oförändrad sedan slutet av 90talet då den i besparingssammanhang sänktes kraftigt. Den fastställdes av
dåvarande skolstyrelse. Ersättningen föreslås bli höjd till 30 kr/dag läsåret
2009/2010.
Underlag för beslut
Förvaltningen har kartlagt nivåerna på motsvarande ersättning i andra
Södertörnskommuner:
Matersättning i andra kommuner
Kommun/gymnasieskola
Nynäshamn
Botkyrka
Tyresö
Huddinge
Igelstaviken, Södertälje
Teknikgymn Södertälje
Teknikcollege Södertälje
Ekenbergska gymnasiet
S-tälje

Kr/dag
40
30
33,5
40
20
20
0

Kommentar
Lika för alla
Lika för alla
Lika för alla
Lika för alla
Höjs nu till 30
Företagen betalar

20

Som synes varierar beloppen kraftigt. I Södertälje fastställer varje
gymnasieskola själv ersättningsnivån medan i övriga kommuner i likhet
med Haninge tillämpar enhetliga ersättningar.
Kostnaden för att erbjuda lunch i skolrestaurang är ca 23 kr/dag.
Överväganden och kostnader
Förvaltningen anser att ersättning skall vara lika oavsett vid vilket program
eller inom vilket rektorsområde eleven studerar.
En elev inom ett yrkesförberedande program skall ha 15 procent av sin
studietid som arbetsplatsförlagd utbildning. Det motsvarar lika många
veckor eller ca 75 dagar vilka oftast förläggs med tyngdpunkt mot högre
och högsta årskursen. Elever inom lärlingsutbildning finns på arbetsplatsen
3 dagar per vecka under hela sin skoltid. Därtill kommer ett antal elever
inom det individuella programmet med heltidspraktik.
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Innevarande läsår berörs ca 1280 elever av arbetsplatsförlagd utbildning
eller praktik. Merkostnad per år av en förhöjd ersättning framgår av
nedanstående tabell:

Fredrik
Riksäpplet
Merika
Berika
Totalt

Elever
570
320
328
68
1286

30 kr
85500
48000
49200
40800
223500

35 kr
156750
88000
90200
74800
409750

40 kr
228000
128000
131200
108800
596000

Siffrorna är en översiktlig beräkning som utgår ifrån att rektorsområdets
elever i genomsnitt fullgör en tredjedel av sin arbetsplatsförlagda tid under
året.
Budget i form av programpeng per elev är fördelad för 2009. I denna
programpeng har inte hänsyn tagits till någon merkostnad för
matersättning. En höjd ersättning drabbar rektorsområdena ojämnt och
missgynnar rektorsområden med högt elevantal på yrkesförberedande
program.
Vi vet att 2010 blir ekonomiskt ansträngt. Det är mycket svårt att åter sänka
matersättningen om den höjs 2009. Neddragningar måste då göras i andra
delar av skolornas budgetar. Ersättning bör följa läsår och inte kalenderår.
Vidare har rektorsområdena lagt sina budgetar för 2009.
Samtidigt kan förvaltningen konstatera att nuvarande ersättningsnivå är låg
och att den inte följt allmän prisutveckling. Förvaltningen rekommenderar att
den för läsåret 2009/2010 höjs till 30 kr.
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Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
beslutar följande.
- Matersättningen vid APU inom gymnasieskolan höjs till 30 kr/dag från
och med läsåret 2009/2010.
- Ersättningsnivån framöver ska varje år prövas i budgetarbetet i syfte
att följa kostnadsutvecklingen.

………………………………………
Mats Öhlin
Förvaltningschef

…………………………………………….
Per-Åke Olsson
Gymnasiechef

Haninge kommun, 136 81 Haninge
Telefonnummer 08-606 70 00 växel
www.haninge.se

