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Utbetalning och skatteavdrag 
Här	hittar	du	information	som	kan	vara	bra	att	veta	om	din	praktikersättning,	hur	du	
anmäler	ditt	bankkonto	och	information	om	skatteavdrag.	

När du är ute på afi får du en praktikersättning som Helsingborgs stad betalar ut. Du får 
ersättning för tiden du praktiserar, max 15 timmar fördelat på din praktikperiod. 
Praktikersättningen är samma oavsett om du är 13 eller 15 år. Ersättningen är maximalt 600 
kronor. 

 

Utbetalning 
Bankkonto 
Helsingborgs stad gör sin utbetalning via Swedbank. Om du vill få din praktikersättning 
inbetald till ditt bankkonto måste du anmäla det till Swedbanks kontoregister, oavsett vilken 
bank du har. Eftersom du är under 18 år måste du, tillsammans med din vårdnadshavare, gå till 
ett Swedbankkontor och anmäla ditt konto. Om Swedbank frågar efter avtalsnummer ska du 
ange 000286. Observera att du måste ha ett eget konto, du kan inte använda exempelvis en 
förälders konto för inbetalning.  
  
AVI 
Om du inte anmäler ett konto till Swedbanks kontoregister skickar vi istället hem en 
utbetalningsavi till dig med posten. Viktigt att du har uppgett rätt adress vid ansökan och att 
ditt namn står tydligt på brevlådan. Observera att lösa ut en AVI kostar en lite summa pengar 
samt kräver en giltig svensk legitimation. Du kan lösa in din AVI på ett Swedbankkontor eller i 
utvalda butiker. Vissa butiker har ett begränsat utbetalningsbelopp samt att utbetalningen sker 
i mån av tillgång på kontanter i den aktuella butiken. Mer information hittar du på Swedbanks 
hemsida. 

Praktikersättningen kommer att betalas ut på följande dagar:  
 För vecka 26: den 27 juli 2020 
 För vecka 27: den 27 juli 2020 
 För vecka 28: den 27 augusti 2020 
 För vecka 29: den 27 augusti 2020 

 
Skatteavdrag 
Helsingborgs stad drar ingen skatt på ungdomarnas praktikersättning.	
 


