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Datum
2017-10-03

Diarienummer

ERSÄTTNING, BILAGA 6
VILLKOR FÖR ERSÄTTNING – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
I detta Avtal utgår ersättning per verksamhetspoäng baserat på antalet studerande
som erhåller betyg.
Streck (betygsunderlag saknas) ger ingen slutersättning. Betyg ska sättas vid
kursens slut enligt lag och förordning. Avbrott ger ingen slutersättning. För elev
som inte fått betyg vid tiden för slutavräkning (dvs har fortfarande status
”Antagen”) ges ingen ersättning.
Tillkommande ersättning utöver listad ersättning i tabellen utgörs av
momskompensation enligt gängse praxis, s.k. Ludvikamoms. Sådan
momskompensation utbetalas till därför berättigad leverantör.
Momskompensationen utgör för närvarande 6 %. Eventuellt felaktigt utbetald
momskompensation ska återbetalas.
Med betyg avses A, B, C, D, E och F enligt gällande skollag. Leverantören ska
vid betygsättning kunna styrka att eleven deltagit i så stor utsträckning under alla
kursens moment att betyget baseras på faktiska iakttagelser av dennes förmåga.
Vid uppenbara avvikelser mellan underlag och satt betyg kommer ersättningen att
innehållas.
För Orienteringskurser erhålls ersättning per poäng för studerande som slutfört
kursen. Avbrott ger ingen ersättning.
Ersättningen ska täcka Leverantörens samtliga kostnader. Ersättningens storlek är
beräknad utifrån att kostnaderna varierar mellan olika kurser. Vid beräkning av
ersättningen har beaktats att alla studeranden som påbörjar en kurs inte erhåller
betyg.
Nedanstående tabell är en prislista som anger ersättning per poäng/ timme
beroende på typ av utbildning eller kurs. För yrkesutbildningarna gäller angivet
pris yrkeskurser som ges inom programområdet (inriktnings- och
fördjupningskurser), alltså kurser inom de ämnesområden som Skolverket anger
berättigar till Statsbidrag inom Yrkesvux. De allmänna teoretiska gymnasiala
kurserna som ingår i yrkesutbildningen ersätts enligt prislistan för dessa kurser.
I Leverantörens ersättning ingår de förstärkningar som krävs för att stödja
studieovana och elever med särskilda behov, t ex läs- och skrivsvårigheter,
dyslexi och neuropsykiatriska hinder.
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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
Kommunen.

VILLKOR FÖR ERSÄTTNING – GYMNASIALA KURSER OCH UTBILDNINGAR
Utbetalning till Leverantören görs månadsvis under kurstiden baserat på 65
procent av beräknad total ersättning per kurs och erhållet betyg. De 65
procentenheterna delas upp på de antal månader som kursens längd avser.
Utbetalning görs (om tekniskt möjligt) av Kommunen direkt till Leverantörens
konto. Vid fastställda tidpunkter varje månad avläses inregistrerade prestationer i
Kommunens administrativa system och en så kallad frysning av
betalningsunderlag görs. Betalningsunderlaget utgör därmed fakturaunderlag för
Kommunens utbetalningar till Leverantören. Slutavräkning för kurser/insatser
utförda under januari till och med juni görs för närvarande i augusti. För kurser
utförda under juli till och med december görs slutavräkning för närvarande i
januari följande år. För elev som inte fått betyg inom stipulerad tid enligt avtal vid
tiden för slutavräkning (dvs har fortfarande status ”Antagen”) ges ingen
ersättning. För eventuell kompletterande fakturering så ska fakturerings- och
expeditionsavgifter eller motsvarande inte utgå. Faktureringsmodell kan dock
skilja sig åt mellan i Auktorisationssystemet medverkande kommuner.
Villkor som anges i faktura men som inte omfattas av avtalade villkor är inte
bindande för Kommunen. Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till
dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid återbetalning från Leverantören ska
ersättningen vara Kommunen tillhanda senast 30 dagar efter erhållen faktura.
(Detta gäller förutsatt att Vux Huddinge vid tiden för implementeringen har ett för
modellen anpassat IT-system).

VILLKOR FÖR ERSÄTTNING - SVENSKA FÖR INVANDRARE
Utbetalning till Leverantören görs månadsvis under kurstiden baserat på antalet
närvarotimmar.

ERSÄTTNINGSNIVÅER - GYMNASIAL VUXENUTBILDNING
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Ersättning –
vid betyg E
eller högre

Ersättning för
betyg F (80%
avrundat)

Karaktärskurser inom naturbruk

82,00 kr

66,00 kr

Karaktärskurser inom bygg, el,
energi, fordon, transport, industri

71,00 kr

57,00 kr

Karaktärskurser inom
Restaurang, bageri, konditori,
livsmedel, hantverk

61,00 kr

49,00 kr

Karaktärskurser inom IT med
teknikinriktning inkl. hantverk

51,00 kr

41,00 kr

Karaktärskurser inom
omvårdnad, barn & fritid, handel,
administration, hotell

46,00 kr

37,00 kr

Högskoleförberedande
gymnasiekurser

46,00 kr

37,00 kr

Fysik, biologi, kemi

56,00 kr

36,00 kr

Matematik 1- 3

56,00 kr

36,00 kr

Kurser på distans - alla kurser

36,00 kr

29,00 kr

Orienteringskurser/yrkessvenska

41,00 kr

-

Gymnasiearbete mot
Högskoleförberedande
gymnasiekurser – eller
yrkesförberedande examen

46,00 kr

37,00 kr

Yrkeskurser i kombination med
SFI och/eller svenska som
andraspråk på grundläggande
nivå
Enskild undervisning efter
överenskommelse med
beställaren

1,5 ggr
ersättningsnivå
per berörd
yrkeskurs och
SFI-kurs
500,00 kr

-

Med Yrkeskurser avses kurser inom de ämneskoder som enligt Skolverket
berättigar till statsbidrag för Yrkesvux.
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ERSÄTTNINGSNIVÅER – SFI (TIMFÖRDELNING UTGÅR FRÅN EN NYBÖRJARELEV).
Dag 15 timmar

Studieväg
Studieväg 1a
Studieväg 1b
Studieväg 1c
Studieväg 1d
Studieväg 2b
Studieväg 2c
Studieväg 2d
Studieväg 3c
Studieväg 3d
Summa

närvarotimmar/elev/stv Månader Pris
480
480
480
420
480
480
420
300
300

8
8
8
7
8
8
7
5
5

3 840

Hel ersättning för betyg (=tid*xx
kr/tim)

55
55
55
55
43
43
43
45
45
48,77

26400
26400
26400
23100
20640
20640
18060
13500
13500
188 640,00 kr

KVÄLL (6 TIMMAR)

Studieväg

närvarotimmar/elev/stv

Studieväg 1a
Studieväg 1b
Studieväg 1c
Studieväg 1d
Studieväg 2b
Studieväg 2c
Studieväg 2d
Studieväg 3c
Studieväg 3d

312
312
312
312
312
312
240
240
192

Summa

2 544

Månader
(6 tim)
12
12
12
12
12
12
10
10
8

Pris
55
55
55
55
43
43
43
45
45
48,77

Hel ersättning för betyg (=tid*xx
kr/tim)
17160
17160
17160
17160
13416
13416
10320
10800
8640
125 232,00 kr
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DISTANS (6 timmar)

Studieväg
Distans 3c
Distans 3d
Summa

Hel ersättning för betyg (=tid*xx
kr/tim)

närvarotimmar/elev/stv

Pris

192
192

35
35

6 720
6 720

384

35

13 440,00 kr

