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Datum: 2022-12-19

Ersättningsnivåer för kombinationsutbildningar 

Kombinationsutbildningar kombinerar svenska för invandrare (SFI) med kurser 

på grundläggande och gymnasial nivå. Möjligheten att kombinera SFI och 

grundläggande svenska som andra språk (SVA) med andra studier är inskrivet i 

förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Där står att kommunal 

vuxenutbildning i svenska för invandrare ska utformas så att den enskildes studier 

kan kombineras med studier inom andra delar av den kommunala 

vuxenutbildningen och andra skolformer inom skolväsendet. För 

kombinationsutbildningar finns det inom vuxenutbildningen ett riktat statsbidrag 

som heter Yrkesvux kombination och som är utan medfinansieringskrav. 

Priserna är satta i förhållande till statsbidraget för Yrkesvux och ändring av 

priserna sker i samband med revidering av ersättningen/statsbidraget av 

Skolverket. Detta medför att prisändringar kan ske löpande och ersättning ges så 

länge statsbidraget för kombinationsutbildningar betalas ut. 

Nedan framgår prisförslag från Norrortskommunerna samt jämförelse med 

nuvarande priser i Värmdö kommun och förslag på nya priser för Värmdö 

kommun. 
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 Kr/poän
g 
Godkänt 
betyg 

Kr/poäng 
Ej 
godkänt 
betyg (80 %) 

Kr/poän
g 
validerin
g (75 %) 

Nuvarande 
priser 
Värmdö 
kommun 

Förslag på nya 
priser Värmdö 
kommun (pris per 
poäng) 

Yrkeskurser 
kurser (bygg 
& anläggning, 
el och energi, 
fordon och 
transport, 
hantverk, VVS 
och fastighet, 

118 kr 103 kr 100 kr 71,1 kr 95 kr 

Yrkeskurser 
inom 
restaurang 
och livsmedel 

112 kr 98 kr 95 kr 71,1 kr 90 kr 

Yrkeskurser 
inom vård och 
omsorg, barn 
och fritid, 
service och 
försäljning 

85 kr 77 kr 75 kr 47,2 kr 85 kr 

Yrkeskurser 
inom hotell 
och turism 

85 kr 77 kr 75 kr 71,1 kr 85 kr 

Orienteringsku
rs 
grundläggande 
nivå 

83 kr 83 kr - 51,2 kr 51,2 kr 

Orienteringsku
rs gymnasial 
nivå 

- - - 52,3 kr 52,3 kr 

Grundläggan
de kurser 

45 kr 36 kr 34 kr 51,2 kr 51,2 kr 

SFI (pris per kurs enligt Ersättningsmodell, studietider och regleringar för svenska för 
invandrare) 
Studieväg 1 22 000 kr 

(Kurs A, B) 
15 000 kr 
(Kurs C, D) 

  20 916 kr 26 400 kr 
(distans 
beviljas enbart 
för kurs D) 

Studieväg 2 14 000 kr 
(Kurs B, C) 
12 000 kr 
(Kurs D) 

  16 524 kr 21 600 kr/9 600 
kr 

Studieväg 3 12 000 kr 
(Kurs C, 

  12 968 kr 14 700 kr/8 400 
kr 
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