
Ansökan till sfi, svenska för invandrare, i Stockholms stad. 

Uppgifter gällande den sökande

Personnummer 

Namn 

c/o 

Adress 

Postadress 

Telefon 

E-postadress

Hemkommun: 

Ange här varför du söker sfi i Stockholm: 

Tidigare studier i svenska, tid och antal år: 

Har sedan tidigare betyg på kurs: ______ 

Hemkommunens yttrande / beslut 

 kommun åtar sig att bekosta

 sökandes sfi-utbildning i Stockholms stad 

Hemkommunens beviljande avser : 

Alternativ 1 

Studier under perioden: 

Fr o m: 

T o m:  

Eller 

Hemkommunens beviljande avser:
Alternativ 2
Kurspaket: Intensiva studier i svenska
(Omf. 6 kurser från 3C -SVA3)

Vid avbrott i studier ska nytt avtal godkännas innan 

studier kan återupptas.    

Datum: 

………………………………………… 
Underskrift 

Namnförtydligande 

Telefonnummer  

Vuxenutbildningscentrum 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

Box 17160 104 62 Stockholm 
Besöksadress: Rosenlundsgatan 52 Telefon 08-508 35 450.Webb: vuxenutbildning.stockholm  

   Ver. 20220510 

     Ja      Nej 

Hemkommunens beviljande avser 

Studier i Alternativ sfi  

Syngrupp 

OBS!  

För deltagare i Alternativ sfi ska handläggare i 
hemkommunen kontakta 
Vuxenutbildningscentrum i varje enskilt fall. 

Faktureringsadress (om annan än stämpel) 

Stämpel 

…………………………………………

…………………...

………………………

………………………

.……………………………….

……………………….



Vuxenutbildningscentrum 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

Box 17160 104 62 Stockholm 
Besöksadress: Rosenlundsgatan 52 Telefon 08-508 35 450.Webb: vuxenutbildning.stockholm  

   Ver. 20220510 

Information till hemkommunen och prissättning 
Om hemkommunen beviljar ansökan och därmed svarar för den studerandes kostnader för sfi i Stockholm 
gäller följande: 

Den studerande får besked om att interkommunal ersättning beviljats. Anmälan till studier görs i kontakt 
med Vuxenutbildningscentrum. Legitimation skall visas upp. Vuxenutbildningscentrum genomför en initial

kartläggning varefter den studerande kan välja bland de anordnare som har sökandens planerade kurs. 

Följande anordnare erbjuder sfi på uppdrag av Stockholm stad: 

• ABF med lokaler i City och Liljeholmen.
• Cuben med lokaler i Fridhemsplan och Högdalen.
• Hermods med lokaler i Alvik och Kista.
• Jensen med lokaler i Kista och Liljeholmen.
• SIFA Stockholms intensivsvenska för akademiker med lokaler på

Södermalm.
• Vuxenutbildning Järva med lokaler i Rinkeby.
• Vuxenutbildning Söderort med lokaler i Vårberg.

Kurspaketet Intensiva studier i svenska är ett utbildningspaket som innehåller kurserna sfi kurs C, sfi 
kurs D, grundläggande sva delkurs 4, gymnasial sva 1, sva 2 och sva 3. Kurspaketet erbjuds av SIFA 
Stockholms intensivsvenska för akademiker.

Plats i Alternativ SFI ges först efter att handläggare i hemkommunen kontaktat 

Vuxenutbildningscentrum. Plats i syngrupp sker också efter kontakt med Vuxenutbildningscentrum. 

Stv/kurs Pris/tim. Kursaket Pris/kurs Pris/vp 

1A – D 69 3C klassrum 12 958 

2B – D 50 3C distans 9 488 

3C – D 41 3C kväll/helg 13 391 

Alt. SFI 403 3D klassrum 9 502 

Syngrupp 518 3D distans 6 958 

3D kväll/helg 9 820 

Sva grund dk 4 55 

Sva gy 1,2,3 52 

Tillägg för flexgrupp, 10 kr/tim. 

Tillägg för kvälls-/helggrupp, 1 kr/tim. 

Priserna gäller fr o m 2021-01-01 och tillsvidare. 

Fakturering sker halvårsvis (i slutet på juni och december) och avser studieperioderna november – april 

resp. maj – oktober. 

Om en studerande uteblir vid kallad planerad kursstart debiteras hemkommunen en avgift på 1 000 kr för 

kostnader som Stockholm har för test, eventuell tolk och ersättning till anordnarna för utebliven studerande. 

Frågor besvaras av Vuxenutbildningscentrum på telefon 08-508 35 450. 

Arbetsmarknadsnämnden, som är personuppgiftsansvarig, kommer att i enlighet med GDPR 

(Dataskyddsförordningen) behandla de personuppgifter som behövs för att erbjuda utbildning. Uppgifter 

kan komma att lämnas vidare till berörd utbildningsanordnare. Du har rätt att en gång per år begära att få 

utdrag av de uppgifter som finns registrerade om dig. Skriftlig begäran om utdrag ska vara undertecknad 

av dig och skickas till Arbetsmarknadsnämnden Vuxenutbildningscentrum. Om felaktiga uppgifter 

förekommer har du rätt att begära rättelse. 
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