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 Utbildningsnämnden 

Reseersättning vid arbetsplatsförlagt lärande (APL)/praktik 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att reseersättning för resa till APL/praktik från och med 1 januari 2018 ingår i 

programersättningen och därmed hanteras och beslutas av respektive huvudman, samt  

 

att inför 2018 överföra 500 tkr från budgeten för gymnasieskolans skolskjutsar till budgeten 

för programersättning.  

 

Bakgrund 

I reglementet för skolskjuts och andra elevresor ingår resa till APL/praktik som en form av 

elevresa. Enligt lagen (1991:1110) om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor, ska 

elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga elevresor mellan bostaden och 

skolan om avståndet överstiger sex kilometer. Sedan läsåret 2016/17 hanterar kommunens 

antagningsenhet ansökningar om reseersättning vid APL/praktik. Tidigare hanterades detta av 

respektive gymnasieskola.  

 

Elever som går i kommunala gymnasieskolor i Uppsala kommun kan ansöka om 

reseersättning oavsett om de är folkbokförda i Uppsala kommun. Detta till skillnad från elever 

i fristående gymnasieskolor som kan söka enbart om de är folkbokförda i Uppsala kommun.  

 

En övervägande majoritet av ansökningarna har kommit från elever i Uppsalas kommunala 

gymnasieskolor. 

 

Föredragning 

Alla elever ska, oavsett ekonomiska resurser, kunna ta del av skolans erbjudande. I de fall 

som skolan kommer med ett erbjudande till eleverna avseende innehållet i deras utbildning, 

ska erbjudandet inte innebära några kostnader för eleverna. Det är skolans ansvar att stå för de 

omkostnader som krävs för att eleverna ska ges en likvärdig utbildning av god kvalitet.  

 



Skolverket har klarlagt att APL/praktik ingår i skolans erbjudande till eleverna avseende 

innehållet i deras utbildning och ingår därmed i huvudmannens ansvar. 

Utbildningsförvaltningen gör därmed bedömningen att även de resekostnader som det medför 

är en fråga för respektive huvudman och ska täckas av programersättningen.   

 

Följdändringar i skolskjutsreglementet hanteras i eget ärende, dnr UBN-2017-4021. 

 

Konsekvenser för barn/elever 

Om huvudmännen/gymnasieskolenheterna i Uppsala kommun har ansvaret för reseersättning 

till APL/praktik kommer det ta kortare tid för eleverna att få ett beslut. Det skapar också en 

möjlighet att ge elever förhandsbesked om reseersättning i och med godtagandet av en 

praktikplats  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till beslut påverkar inte utbildningsnämndens totala budget.  
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