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Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 

Telefon: 031-315 10 00 E-post: stad@molndal.se 

Information angående ersättning för 

lunch och resor under PRAO för elev  

Utbildningen i grundskolan och i grundsärskolan är avgiftsfri. Utbildning i form av 

praktisk arbetslivsorientering, PRAO, kan medföra kostnader för eleven eller för 

vårdnadshavaren. Dessa kostnader ersätts av elevens skola under givna 

förutsättningar. 

Ersättning för lunch 

• Ersättning ges för lunchkostnader eller medhavd mat i de fall ingen lunch erbjudits på 

praoplatsen. Ersättning för lunch medges inte om eleven kan äta på en av Mölndals 

kommunala skolor i närheten av praoplatsen. 

Fast schablonbelopp per lunch är 30 kr inkl. moms, utan krav på kvitto. Ange antal dagar 

på blanketten.  

Resor 

• Ersättning för resor gällande buss, tåg, spårvagn eller färja mellan hemmet och 

praoplatsen. Ersättning för resor medges inte om eleven har kortare resväg än 4 km mellan 

hemmet och praoplatsen. För de elever som behöver finns resekort från Västtrafik med 

kontoladdning att låna på respektive skola. Kortet som användas för resor till praoplatsen 

kvitteras ut hos respektive mentor.  

Elever i årskurs 8 och 9 erbjuds varje läsår fritidskort av staden och dessa ska användas till 

resor från praoplatsen till hemmet. Fritidskortet gäller i hela Västtrafiks trafikområde efter 

kl. 14.00 på vardagar.  

Lånade resekort från skolan ska efter avslutad praoperiod återlämnas till elevens mentor 

snarast efter avslutad prao. Om kortet inte återlämnas utgår en avgift på 50 kr vilket 

vårdnadshavare får betala. Resekorten med kontoladdning från Västtrafik får inte 

användas till andra resor eller efter praotidens slut. 

* Ersättning ges endast till praoplatser inom GR-regionen 

*Med GR-regionen avses praoplatser i kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla 
Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö och Mölndal. 
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Blankett  

För att få ersättning fyller vårdnadshavare och elev i blanketten ”Ersättning för lunch 

under PRAO för elev”. Blanketten lämnas till skolans administratör som behandlar 

ansökan efter att skolans studie- och yrkesvägledare lämnat en kopia av elevens 

närvarorapportering.  

Blanketten finns som bilaga till denna information. Elev har rätt till ansökan för ersättning 

under innevarande skoltermin. Blanketter som inkommer efter terminen är avslutad 

kommer inte behandlas. 

Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Du godkänner att din 

information får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.  

Utbetalning görs genom SUS  

Mölndals stad betalar ut ersättning genom Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Du som 

har ett konto registrerat i Swedbanks kontoregister får pengarna insatta på kontot med 

MÖLNDAL STAD som avsändare.  

Du som ännu inte har ett bankkonto registrerat i Swedbanks utbetalningssystem (SUS) kan 

ansluta ditt konto via www.swedbank.se/kontoregister med eller utan bank-id. Tänk på att 

du inte behöver ha ett bankkonto i Swedbank för att kunna ansluta dig utan det fungerar 

även för bankkonton i andra banker.  

Du som inte har ett konto registrerat kommer att få en utbetalningsavi från Swedbank. På 

utbetalningsavin finns möjlighet att ansluta ett konto till SUS. 

Vem kan jag fråga?  

Vid frågor kontakta skolenhetens studie- och yrkesvägledare samt administratör som kan 

lämna mer information om praoplatser och ersättningar m.m. 
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Ersättning för lunch under PRAO för elev 

Vårdnadshavare fyller i nedanstående uppgifter och lämnar blanketten till skolans 

administratör. 

Om medhavd/köpt lunch:  

Ange antal dagar med medhavd/köpt lunch (ersättning 30 kr/dag): _______________  

Uppgifter elev  

Namn:  

Personnummer:  

Skola och klass:  

Praoplats: 

Praoplatsens adress: 

Praoperiod (datum): 

Uppgifter vårdnadshavare/mottagare av ersättning   

Namn:  

Personnummer:  

Adress:  

Postnummer och ort: 

Vårdnadshavarens underskrift:………………………………………………………  

Mölndals stad betalar ut ersättning genom Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Du som har ett konto 
registrerat i Swedbanks kontoregister får pengarna insatta på kontot med MÖLNDAL STAD som 
avsändare. Även andra konton i andra banker kan anslutas till SUS via www.swedbank.se/kontoregister. 
Gör gärna det i samband med att blanketten skickas till administratör. Du som inte har ett konto 
registrerat kommer att få en utbetalningsavi från Swedbank. På utbetalningsavin finns möjlighet att 
ansluta ett konto till SUS.  

 

Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Du godkänner att din information får lagras och 

bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Här kan du läsa om hur staden behandlar personuppgifter. 
www.molndal.se/personuppgifter. 


