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Utredningsuppdrag - Möjlighet att kombinera svenska för 
invandrare med yrkesutbildning 

Sammanfattning 

Enligt statistik från SCB 2017 tar det nio år för hälften av alla nyanlända att få ett jobb. Den 

politiska inriktningen i Täby är att det ska finnas en modell för vuxenutbildning och svenska 

för invandrare som gör det möjligt att kombinera och skapa individuella, flexibla lösningar 

som fokuserar på den som studerar och att dennes väg till egen försörjning blir så kort som 

möjligt. Att kombinera svenska för invandrare med yrkesutbildning är ett sätt att göra den 

studerandes väg till arbete eller praktik kortare.   

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att ta fram 

förutsättningar för hur svenska för invandrare kan kombineras med yrkesutbildning med syfte 

att göra vägen till egen försörjning så effektiv som möjligt. 

Ärendet 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som 

syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett 

annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt 

andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i 

vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier. Utbildningen syftar också till att ge 

vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva 

sådana färdigheter. 

Enligt statistik från SCB 2017 tar det nio år för hälften av alla nyanlända att få ett jobb. Den 

politiska inriktningen i Täby är att det ska finnas en modell för vuxenutbildning och svenska 

för invandrare som gör det möjligt att kombinera och skapa individuella, flexibla lösningar 

som fokuserar på den som studerar och att dennes väg till egen försörjning blir så kort som 

möjligt. I den politiska inriktningen för mandatperioden 2019-2022 för vuxenutbildning och 

svenska för invandrare ingår bland annat att utveckla denna modell och samtidigt ge ökad 

valfrihet och självbestämmande.  
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Att kombinera svenska för invandrare med yrkesutbildning är ett sätt att göra den studerandes 

väg till arbete eller praktik kortare.   
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