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Ersättning till anordnare av vuxenutbildning i Falun för 2023 
 

Område 
Maxpris, kr/poäng för betyg 

E eller högre betyg 

Yrkesutbildningar – karaktärkurser inom naturbruk 84,79 

Yrkesutbildningar – karaktärkurser inom bygg (exklusive 

anläggningsfordon), el, energi, hantverk, industri, VVS och 

fastighet, fordon (exklusive transport) 

90,74 

Yrkesutbildning – karaktärskurser anläggningsfordon inom bygg 132,39 

Yrkesutbildning – karaktärkurser inom fordon och transport 

persontrafik, gods 

132,39 

Yrkesutbildningar – karaktärkurser inom restaurang, bageri, 

konditori, livsmedel 

84,79 

Yrkesutbildningar – IT med teknikinriktning inkl. multimedia  58,60 

Yrkesutbildningar – karaktärkurser inom omvårdnad, barn och 

fritid, handel och administration, hotell, lokalvård 

53,84 

Yrkesutbildningar – karaktärskurser inom omvårdnad, barn och 

fritid. Studieform flex. Där arbetsplatslärande ingår ombesörjs 

detta av utbildningsföretag 

40,38 

Allmänna gymnasiala kurser 

Klassrumskurser ska till minst 55 procent av verksamhetspoängen 

vara lärarledd. 

66,93 

Fysik, biologi, kemi, naturkunskap inom de teoretiska 

gymnasiekurserna inklusive laborationer 

66,93 

Svenska som andra språk grundläggande vuxenutbildning  62,17 

Kurser på distans, samtliga kurser. Där arbetsplatslärande ingår 

ombesörjs detta av utbildningsföretag 

25,29 

Orienteringskurser grundläggande nivå 65,00 

Orienteringskurser 61,00 

Validering 75 % av maxpriset, avrundat 

Prövning, alla kurser 500 
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Svenska för invandrare kronor per slutförd kurs  

 
 

Studieväg 1, kurs A 29 250 

Studieväg 1, kurs B 29 250 

Studieväg 1, kurs C 19 500 

Studieväg 1, kurs D 19 500 

Studieväg 2, kurs B 22 500 

Studieväg 2, kurs C 15 000 

Studieväg 2, kurs D 14 100 

Studieväg 3, kurs C 14 100 

Studieväg 3, kurs D 14 100 

 

Distans svenska för invandrare kronor per slutförd kurs  

 

Kurs C 10 000 

Kurs D 7 000 

 

ERSÄTTNINGSRUTINER FÖR TJÄNST GYMNASIAL NIVÅ 

65 % ersättning faller ut 4 veckor efter kursstart för kurser inom gymnasial vuxenutbildning. 

Resterande 35 % faller ut då godkänt betyg (A-E) är registrerat i elevadministrativt system 
senast 14 dagar efter kursens slut. 

Betygskatalog insänd senast 14 dagar efter kursens slut. 

För orienteringskurser sker utbetalning per genomförd poäng, efter avslutad kurs. 
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ERSÄTTNINGSRUTINER FÖR TJÄNST GRUNDLÄGGANDE NIVÅ 

Ersättning faller ut efter resultat i nationell delkurs i svenska som andraspråk med godkänt 
betyg (G) som är registrerat i elevadministrativt system senast 14 dagar efter kursens slut. 

Betygskatalog insänd senast 14 dagar efter kursens slut. 

För orienteringskurser sker utbetalning per genomförd poäng. 

 

ERSÄTTNINGSRUTIN FÖR TJÄNST SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI) 

Ersättning faller ut: 

Efter 14 dagar 35 % 

Efter 84 dagar 35 % 

Efter resultat i slutförd kurs 30 % då godkänt betyg (G) är registrerat i elevadministrativt 
system senast 14 dagar efter kursens slut. 

Betygskatalog insänd senast 14 dagar efter kursens slut. 

Utbildningsanordnaren ska inom tilldelade kursveckor säkerställa att eleven når sina mål. 
Om eleven trots detta inte når kursens mål kan utbildningsanordnaren i samråd med 
huvudman tilldela eleven extra veckor. Om eleven tilldelas extra veckor ska 
utbildningsanordnaren upprätta en åtgärdsplan för hur eleven ska uppnå kursens mål. 
Åtgärdsplanen följs upp på kursråden. 

Om elevens närvaro är låg ska en handlingsplan för ökad närvaro upprättas av 
utbildningsanordnaren alternativt ska eleven erbjudas ett undervisningsupplägg med färre 
timmar i veckan. 

Om en elev avbryter sina studier och återkommer till utbildningen inom 365 dagar räknas inte 
eleven som ny, utan ersättning utgår räknat från första startdatum i den senaste kursen. 

Om en elev byter utbildningsanordnare till annan auktoriserad anordnare inom ramen för 
avtalet räknas inte eleven som ny. Den mottagande utbildningsanordnaren erhåller 
kvarvarande ersättning räknat från datum för överflyttningen. 

 


