
            
 

 
 

Ersättningsmodell för NVU gällande från 1 januari 2020 till och med 31 

december 2021: 

 

Antagen av kommunfullmäktige i Fagersta 2019-11-18, KF § 138 

Antagen av kommunfullmäktige i Norberg 2019-09-30, KF § 167 

Antagen av kommunfullmäktige i Skinnskatteberg 2019-11-18, KF § 109 

 

Ersättningsmodellen gäller från och med budgetåret 2020. Respektive ägarkommun ersätter 

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) per elev/Studerande månadsvis i förskott mot 

faktura och ska vara förbundet tillhanda senast den sista dagen i månaden före den månad som 

avgiften avser. Ersättningen justeras i efterhand med avräkningsdatum 15 september samt 15 

februari. Budget fastställs utifrån en elevprognos i samband med budgetberedningar. Prognosen 

ska bygga på en idé om elever och antal studerande nästkommande budgetår totalt samt för 

respektive medlemskommun. Utbildning som bedrivs med stöd av statliga ersättningar ska vara 

kostnadsneutral för medlemskommunerna, om inte annat beslutas av medlemskommunerna. 

 

Programersättningar  

Programersättning per elev utgör grund för ersättning till NVU. Ersättningen är 90 procent av 

föreliggande riksprislista hos Skolverket vid elevavräkningsdatum. Nationella inriktningar inom 

gymnasieprogram beräknas med 90 procent av riksprislista för de två sista årskurserna (oavsett 

om NVU skulle schemalägga inriktningkurser över tre läsår). 

 

Ersättning för modersmålsundervisning utgör ett tilläggsbelopp för de elever som studerar vid 

nationella program. Beloppet är fastställd till 8 000 kronor/elev/läsår för elever vid nationella 

program. För studerande vid introduktionsprogrammen ingår modersmål i grundersättningen.  

 

Elever som studerar interkommunalt administreras kostnadsneutralt av NVU. Administration 

beräknas omfatta en heltid för tre ingående kommuner. Finansiering sker genom att 

kommunerna köper tjänst av NVU. Relativ fördelning grundar sig på antalet interkommunala 

elever per kommun som NVU hanterar. Ägarkommunerna ersätter NVU för dessa elever 

inklusive resekostnader via faktura. Avräkningsdatum för dessa elever är 15/9 och 15/2. NVU 

informerar ägarkommunerna om de elever som byter studieinriktning eller avslutar studier hos 

NVU samt hos externa utbildningsanordnare för en aktiv ungdomsuppföljning i respektive 

ägarkommun.  

  

Ersättningar för elever vid introduktionsprogrammen   

Programinriktat val ersätts enligt 90 % av riksprislista plus extra strukturresurs i enlighet med 

Skolverkets rekommendation.   

 



            
 

 
 
Yrkesintroduktion utgår från riksprislistans programpris för det yrkesprogram som det 

programinriktade (individuella) valet är inriktat mot. Individuellt alternativ ersätts med 177 833 

kr/läsår i 2019 års priser. Språkintroduktion (med garanterad undervisningstid 23 timmar i 

veckan för nyanlända) ersätts med 102 855 kr/läsår (2019 år priser).    

 

Gymnasiesärskolan 

Elever studerande vid NPS gymnasiesärskolan ersätts i enlighet med riksprislistan. NVU 

administrerar interkommunala elever inom gymnasiesärskolan i dialog med respektive 

hemkommun. Respektive hemkommun ersätter utbildningsanordnaren. 

 

Vuxenutbildning och Sfi 

Ersättning för vuxenutbildning år 2020 utgörs av en särskild pott utöver ersättning till 

ungdomsgymnasiet. Priset är 55 kr per GYp (2019-års priser) med en årlig indexuppräkning. Ett 

högsta tak för antal poäng finns för respektive kommun För budgetåret 2020 utgör 2017-års 

prestation utgångspunkt.  

 

Ersättningsmodellen för vuxenutbildningen preciseras ytterligare framöver med ambitionen att 

införa differentierade priser beroende på inriktning för gymnasiala yrkesutbildningar 

 

Pris per studerande vid Lärvux fastställs till 62 412 kr/elev i 2019-års siffror. 

 

Sfi och ensamkommande flyktingar 

Sfi ersätts till befintligt fast belopp för de elever som studerar vid NVU med indexuppräkning. 

Beloppet för budgetåret 2020 är 46 250 per studerande.  

 

För Sfi finns en strävan att nå differentierade priser för olika studievägar samt för yrkesinriktade 

sfi utbildningar. Ensamkommande flyktingar, som är i gymnasieåldern, debiteras under ett år (12 

månader) enligt Migrationsverkets norm, därefter ingår de i det folkbokförda underlaget. 

Mottagande kommun debiteras månadsvis 

 

Sfi ersättningar till externa utbildningsanordnare hanteras direkt av ägarkommunerna via faktura 

per elev. Eventuella resekostnader för SFI studier vid annan ort täcks av etableringsersättningen. 

 

Arbetsmarknadsaktiviteter för ungdomar 

Insatser för arbetsmarknadsaktiviteter utöver förbundsordningens ändamålsparagraf om 

uppföljningsansvar beställs och ersätts direkt av respektive ägarkommun. Ägarkommun och 

NVU för fortlöpande dialog om samverkan, ambitioner och inriktningar om 

arbetsmarknadsaktiviteter.   

 



            
 

 
 
 

 

Övrigt  

NVU hanterar och söker specialinriktade statsbidrag för ägarkommunerna i enlighet med 

statsbidragskalendern för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, lärvux samt Sfi. 

 

NVU arbetar fram förslag till kvalificerade yrkesutbildningar samt uppdragsutbildningar i dialog 

med branscher och ägarkommuner.  

 

NVU för dialog om utbildningssamverkan med närliggande kommuner och med branscher med 

syfte att erbjuda attraktiva och kostnadseffektiva utbildningar i Norra Västmanland. 

 


