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Antagna av utbildningsnämnden på sitt sammanträde 2021-11-23, 100 §, dnr. 2021/2447 UN,
träder i kraft 2021-12-01

Regler för rese- och matersättning gällande kostnader som
uppstår under PRAO-period
Allmän information
Enligt bestämmelserna i skollagen (2010:800) ska utbildning i grundskolan och i grundsärskolan
vara avgiftsfri. PRAO, dvs. praktisk arbetslivsorientering, är en del av dessa utbildningar och
ska följaktligen också vara avgiftsfri. Därför kan eleven få ersättning för vissa kostnader som
kan uppstå under PRAO-perioden, under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar finns
redovisade för i dessa regler, se under respektive rubrik nedan.

Principer för beräkning av nivåer för rese- och matersättningar
1. Lunchersättning ska motsvara den genomsnittliga kostnaden som kommunen har för en
elevs skolmåltider per dag.
2. Reseersättning ska motsvara 2 enkelresor med SL för eleven, enligt SL:s billigaste
färdsätt.
3. Utbildningskontoret ansvarar för att löpande publicera de gällande nivåer för rese- och
matersättningar enligt ovanstående principer. Publiceringen ska ske på kommunens
hemsida.

Förutsättningar för elev att få ersättning för matkostnader som
uppstår under PRAO-perioden:
Lunchkostnader som en elev har haft under PRAO-perioden ersätts för elev som har antingen köpt
lunch, alternativt som har haft med sig mat hemifrån. Denna matersättning betalas dock inte ut om:



eleven har haft möjlighet att äta på en av Sollentunas kommunala skolor i närheten av PRAOplatsen. (En kommunal skola anses vara i närheten av PRAO-platsen om det är mindre än 1
km mellan PRAO-platsen och den närmaste kommunala skolan.)
eleven blev bjuden på mat på PRAO-platsen..

Det är elevens ansvar:


att anmäla till skolan efter PRAO-periodens slut hur många lunchar som eleven anser sig själv
vara berättigad till matersättning för.

Det är skolans ansvar:




att kontrollera avståndet mellan PRAO-platsen och den närmaste kommunala skolan innan
utbetalning av ersättning sker.
att kontrollera om eleven har blivit bjuden på mat på PRAO-platsen, om skolan bedömer att
det är nödvändigt att göra en sådan kontroll.
att göra utbetalning av matersättning till elever som är berättigade till denna ersättning.
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Förutsättningar för elev att få ersättning för resekostnader som
uppstår under PRAO-perioden:
Ersättning för en elevs resor mellan bostaden och PRAO-platsen kan betalas ut för resor som är 4 km
eller längre. Ersättning för resor betalas dock inte ut om:



det är mindre än 4 km mellan elevens bostad och PRAO-platsen.
eleven inte lämnar in något kvitto för resan till skolan.

Det är elevens ansvar:



att se till att få kvitto för varje resa och att spara på dessa kvitton.
att lämna in samtliga kvitton till skolan efter PRAO-periodens slut.

Det är skolans ansvar:




att kontrollera avståndet mellan elevens bostad och PRAO-platsen.
att göra utbetalning av reseersättning till elever som är berättigade till denna ersättning.
att kontera utläggen för både lunchersättning och reseersättning på kontot skolmåltider.
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