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Ersättningsvillkor sfi
Utbildningsanordnaren erhåller ersättning för varje elev som erhåller betyg enligt
nedanstående tabell. Ersättningen anges som kr/poäng för elev som erhållit betyg A, B, C,
D eller E. Ersättning för betyg F är 20 procent lägre per poäng. Streck (betygsunderlag
saknas) ger ingen ersättning. Betyg ska sättas vid kursens slut enligt lag och förordning.
Avbrott ger ingen ersättning.
Tillkommande ersättning utöver listad ersättning i tabellen utgörs av momskompensation
enligt gängse praxis, s.k. Ludvikamoms. Utbetalas till privat anordnare, ej egenregi i
kommun. Momskompensationen utgör f.n. 6 procent.
För yrkesutbildningarna gäller angivet pris yrkeskurser som ges inom programområdet
(inriktning- och fördjupningskurser).
I Utbildningsanordnaren ersättning ingår de förstärkningar som krävs för att stödja
studieovana och elever med särskilda behov, t ex läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och
neuropsykiatriska hinder.
Vissa funktionsnedsättningar kräver insatser, där utbildningskostnaderna kraftigt
överstiger motsvarande kostnader för andra elever (teckenspråkstolk, läromedel i
punktskrift etc.). Ersättning sker i dessa fal enligt särskild överenskommelse med
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Beställaren.
Kurs A

Kurs B

Kurs C

Kurs D

Studieväg 1

57

57

57

57

Studieväg 2

-

43

43

37

Studieväg 3

-

-

37

37

Distans

-

35

35

35

Beställaren tilldelar eleven, efter bedömning, ett antal timmar a 60 minuter.
Utbildningsanordnaren erhåller ersättning per timme a 60 minuter per mottagen elev så
länge eleven har timmar kvar. Med timmar avses erbjudna timmar vilket innebär att även
frånvarotimmar räknas. Nedan anges det antal timmar varje kurs genererar.
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Timmar/kurs
Studieväg 1

Studieväg 2

Studieväg 3

Kurs A

500

-

-

Kurs B

500

400

-

Kurs C

500

400

300

Kurs D

500

400

300

Utbildningsanordnaren ska inom tilldelade timmar säkerställa att eleven når kursens mål.
Om eleven trots detta inte når kursens mål kan Utbildningsanordnaren i dialog med
Beställaren tilldela eleven extra timmar, med högst 50 procent av timpotten. Om eleven
tilldelas extra timmar ska Utbildningsanordnaren upprätta en åtgärdsplan för hur eleven
ska uppnå kursens mål.
Om elevens närvaro understiger 70 procent ska Beställaren kontaktas och en
handlingsplan för ökad närvaro ska upprättas av Utbildningsanordnaren alternativt ska
eleven erbjudas ett undervisningsupplägg med färre timmar i veckan.
Om en elev gör ett studieavbrott och sedan återupptar studierna har eleven rätt till
återstående timmar oavsett om det gäller studier hos den tidigare Utbildningsanordnaren
eller hos en annan Utbildningsanordnare. Utbildningsanordnare kommer att få nya elever
som har en full timpott alternativt elever som redan har påbörjade studier och därför en
reducerad timpott.
Utbetalning av ersättningen sker månatligen under kursens gång med 80 procent av
ersättningen för de timmar som erbjudits månaden före. Resterande 20 procenten får
Utbildningsanordnaren när eleven klarat målen och fått godkänt betyg samt att korrekta
betygsdokument översänts till Beställaren. För de elever som inte når målen inom ramen
för de tilldelade timmarna betalas inte de innehållna 20 procenten av ersättningen.

Ersättning vid språkpraktik
Ingen särskild ersättning utgår under praktiktiden, dock kan undervisningstid omvandlas
till praktik motsvarande maximalt 25 procent av elevens tilldelade timmar. Den del av
undervisningen som bedrivs i form av praktik räknas med i närvarorapporteringen med 50
procent av faktisk praktiktid. Ett exempel: Heltidspraktik ska begränsas till maximalt 3
veckor. Praktiken ska inte överstiga 30 timmar per vecka.
För anskaffandet av dessa praktikplatser ansvarar Utbildningsanordnaren. Intyg ska
utfärdas efter arbetsplatsförlagd praktik.

