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Prisuppräkning av sfi-bas och sfx-utbildning för år 2020  

Beslut 

Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2019 att priserna för sfi-bas och sfx-
utbildningarna för år 2020 uppräknas med 1 procent. 

Uppräkningen följer beslutet om uppräkning av gymnasieprislistan som Storsthlms 
styrelse fattade den 13 juni. 

Sammanfattning 

Betalningsmodellen för sfi-bas samt svenska för invandrare med en yrkesbakgrund (sfx) 
fastställs i överenskommelsens som samtliga kommuner i Stockholms län ställt sig 
bakom.  
 
Enligt beslut från Storsthlms styrelse ska prisjusteringsmodellen som används för Sfi-
bas och Sfx, följa den uppräkning av programpriser för gymnasieskolan som beslutas av 
styrelsen, vilken i sin tur bygger på en fastställd beräkningsmodell samt en politisk 
bedömning.  
 
I gymnasieskolans modell fattas beslut om rekommendation till uppräkning inför 
kommande år av Storsthlms styrelse och därefter sker en beslutsprocess i kommunerna. 
Vad gäller prisuppräkningen för sfi-bas och sfx-utbildningarna fattas enbart beslut i 
Storsthlms styrelse. 
 
 

SFI-BAS 2019 2020 

  (2019+1%) 

 9 333 kr 9426 

   

SFX 2019 2020   
(2019+1%) 

SFE - Svenska för entreprenörer   5 221 kr 5273 kr 

SFP - Svenska för pedagoger 5 221 kr 5273 kr 

SFEJ - Svenska för jurister, ekonomer och 
samhällsvetare 

5 221 kr 5273 kr 

SFINX - Svenska för ingenjörer och arkitekter 5 221 kr 5273 kr 

SFH - Svenska för hantverkare 5 332 kr 5385 kr 

SFM - Svenska för medicinsk personal 6 220 kr 6282 kr 

SFX-IT - Svenska för IT-programmerare 6 665 kr 6731 kr 

SFB - Svenska för bussförare 6 665 kr 6731 kr 

SFL - Svenska för lastbilschaufförer 19 882 kr 20 081 kr 

SFbg - Svenska för bagare 5 182 kr 5234 kr 
 

Priserna gäller per månad och faktureras månadsvis. För studerande som börjar efter 
den 15:e eller slutar före den 15:e utgår ersättning för halv månad. Individens sista 
närvarodag är utskrivningsdatum. 
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