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Ersättningsvillkor grundläggande- och gymnasial
vuxenutbildning
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 fall enligt särskild överenskommelse med Beställaren.

Område
Grundläggande vuxenutbildning


Klassrumskurser ska till minst 75

Ersättning kronor/poäng
Vid betyg
A, B, C,
D,E

Vid betyg F

procent av verksamhetspoängen
vara lärarledd.


Vid kvällsundervisning ska den

SBG2000, v2.0, 2017-05-03

lärarledda undervisningen ske på
minst 30 procent av
verksamhetspoängen.
Kurser i klassrum

50

Kurser på distans

35

Orienteringskurser - endast klassrum

50

Ersättning enligt vänster
kolumn minus 20 %
för elev som slutfört kursen
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Område
Gymnasial vuxenutbildning


Klassrumskurser ska till minst 55

Ersättning kronor/poäng
Vid betyg
A, B, C,
D,E

Vid betyg
F

Vid
validering

procent av verksamhetspoängen
vara lärarledd.


Vid kvällsundervisning ska den
lärarledda undervisningen ske på
minst 30 procent av
verksamhetspoängen.

Allmänna gymnasiala kurser

44

Ersättning

Ersättning

enligt

enligt

Fysik, kemi, biologi

53

vänster

vänster

Kurser barn- och fritidsprogrammet

44

kolumn

kolumn

Kurser inom handelsprogrammet

44

minus 20 %

minus 30 %

Kurser inom omsorgsprogrammet

44

Kurser inom restaurang och livsmedel

60

Övriga yrkesinriktade kurser

69

Kurser på distans

33

Orienteringskurser - endast klassrum

44

för elev som slutfört kursen

Utbildningsanordnaren fakturerar Beställaren enligt publicerat fakturaunderlag i
elevsystemet, som Beställarens handläggare har godkänt. Beräkningen utgår från antal
verksamhetspoäng per kurs enligt gällande prislista för de låsta betygen i elevsystemet. Om
Utbildningsanordnaren så önskar kan ersättningen istället utgå månadsvis med 65 procent
av den beräknade ersättningen för de pågående kurserna. Den 65-procentiga ersättningen
regleras i elevsystemet varje månad under kursens varaktighet.

