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Elever som hänvisas till APL på annan ort skall i första hand utnyttja erhållet busskort 
och i andra hand annan kollektivtrafik. I de fall färd i privat bil är den enda möjliga 
lösningen för att komma till praktikplats ersätts resa med 18:50* kronor per mil 
(kortast möjliga färdväg). 
  
(* 2010 års nivå)

Namn Efternamn

Adress

Postnummer Ort

Klass

   Vecka Antal dagar Antal km Summa km Summa kr

Summa km/kr

Utbetalningen ska gå till konto 

  Clearingnummer   Kontonummer

  

Reseersättning i samband 
med APL och praktik

Godkännes av APL-ansvarig Datum

If Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt BeloppKonto
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