ÄRENDE
Dnr NAV 2018-00133

Nämnden för arbete och välfärd

Prislista 2019-01-01
Ersättning per utbildningsområde (för betyg A-E)
Utbildning i Svenska för invandrare
Studieväg 1,
kurs A
kurs B
kurs C
kurs D

20 800:23 400:23 400:20 800:-

Studieväg 2,
kurs B
kurs C
kurs D

18 200:15 925:15 925:-

Studieväg 3,
kurs C
kurs D

15 925:14 105:-

20% utbetalas efter 2 v
20% utbetalas efter 10 v
20% utbetalas efter 20 v
20% utbetalas efter 30 v
20% utbetalas vid inrapporterat godkänt betyg
Om eleven blir färdig innan 30 veckor betalas resterande ersättning ut i
samband med att godkänt betyg satts. Utbetalningarna är att inte betrakta
som en ramtid, utan bara utbetalningstillfällen.
Distansundervisning, samtliga studievägar 25:-/tim. Utgår för 15 tim/vecka.
Yrkesbonus
Vid integrerad SFI och yrkesutbildning, där lärare i respektive utbildning
samverkar med varandra för att skapa en hel utbildning för eleven, utgår
yrkesbonus i form av 25 procent högre SFI-ersättning (ingen förändring av
yrkesutbildningsersättningen).
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Grundläggande vuxenutbildning
Svenska som andra språk
Övriga kurser
Distansundervisning samtliga
kurser
Gymnasial vuxenutbildning
Teoretiska kurser
Samtliga (ej Nk/Bi/Fy/Ke)
Nk/Bi/Fy/Ke
Distansundervisning samtliga
kurser

Pris per verksamhetspoäng
49,40:48:25:-

Pris per verksamhetspoäng
49,40:54,60:25:-

Yrkeskurser, karaktärskurser inom respektive program
Pris /
verksamhetspoäng
Barn, fritid (BF)
46:Bygg (BA)
80:El, energi (EE)
80:Fordon (FT) exkl förarutbildning 80:Fordon (FT) förarutbildning
110:Handel, administration (HA)
46:Hotell, turism (HT)
46:Industri (IN)
80:Naturbruk (NB)
80:Restaurang, livsmedel (RL)
72:VVS, fastighet (VF)
80:Vård och omsorg ((VO)
46:Distansutbildning, samtliga
kurser
Orienteringskurser

Pris lärling/
verksamhetspoäng
40:70:63:70:99:40:40:70:70:63:63:40:-

25:35:-

Bonus
För yrkesutbildningar på gymnasial nivå utgår en bonus på 4000 kronor när
eleven går vidare till arbete inom utbildningsområdet inom 2 månader efter
avslutad sammanhållen yrkesutbildning och med minst 4 månaders
varaktighet. Bonus betalas ut för slutförd sammanhållen yrkesutbildning.
Utbildningsanordnaren ansöker om bonus hos huvudmannen.
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