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 ANSÖKAN 
 om utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
   
 Skickas till/Lämnas till:  
 Bildningsförvaltningen, Vara kommun, 534 81 VARA 
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Namn och kontaktuppgifter 
Förnamn 

 
Efternamn 

 
Personnummer/Samordningsnummer 

 
Gatuadress 

 
Postnummer Postort 

Telefonnummer 

 
E-post 

Språk 
Modersmål 

 
Nationalitet 

 
Andra språk som talas/förstås 

 
Kan det latinska alfabetet 

☐Ja    ☐Nej 

Bakgrund 
Ursprung 

☐Kommer från ett land utanför EU         ☐Är EU/EES-medborgare eller bosatt i Schweiz 
Ankom till Sverige (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

 
Ingår i etableringsprogram från Arbetsförmedlingen 

☐Ja    ☐Nej 

Tidigare utbildning och yrke 
Tidigare utbildning 

☐Skola, antal år:___________        ☐Högskola/Universitet, antal år:___________ 
Tidigare studier inom SFI 

☐Ja, betyg:___________ (bifoga kopia på betyg/intyg från kurs)   ☐Nej 
Andra svenskstudier 

 
Nuvarande yrke 

 

Mål 
Har ni något särskilt mål med utbildningen? Vad önskar ni kunna efter era studier? 
 

Övrigt 
Något som ni vill tillägga till ansökan? 
 

Underskrift 

 
Datum  Underskrift  
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 INFORMATION 
 om utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
     

 

Information om blanketten 

Denna blankett används när en invandrare saknar grundläggande kunskaper i det 
svenska språket och därför önskar ansöka om utbildning i svenska för invandare 
(SFI) i Vara kommun. 

Informationen som lämnas används för att kommunen ska kunna bedöma om 
eleven ska mottas till kommunens SFI-utbildning. 

Rätt till SFI-utbildning 

Hemkommunen är skyldig att erbjuda utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
för de i kommunen som har ett behov av detta. 

(Skollagen (2010:800) kapitel 20 § 29) 

Om du kommer från ett land utanför EU 

Om du kommer från ett land utanför EU har du rätt att tas emot till SFI-
utbildning om du: 

 Är över 16 år (eller fyller 16 år under hösten) 

 Är folkbokförd i Vara kommun 

 Saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket 

Om du är asylsökande, vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd eller 
vistas i landet utan tillstånd har du inte rätt till SFI-utbildning. 

(Skollagen kapitel 20 § 31, kapitel 29 §§ 2-3) 

Om du är EU/EES-medborgare eller bosatt i Schweiz 

Om du är EU/EES-medborgare eller bosatt i Schweiz har du rätt till SFI-
utbildning om du: 

 Är över 16 år (eller fyller 16 år under hösten) 

 Du är bosatt i Vara kommun 

 Du saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket 

Om du har tillräckliga kunskaper i det danska eller norska språket har du inte rätt 
till SFI-utbildning. 

(Skollagen kapitel 20 §§ 31-32, kapitel 29 §§ 2-3) 

Efter ansökan 

Efter att kommunen har mottagit er ansökan kommer ni att beredas plats på 
SFI-utbildningen inom tre månader under förutsättning att ni har rätt till 
utbildningen. 

Ni kommer att få beslutet från kommunen via post och om ni mottas till SFI-
utbildningen kommer ni även att få ett informationsbrev med hur ni ska gå 
tillväga för att påbörja utbildningen. 

(Skollagen kapitel 20 § 29) 
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 om utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
     

 

Hantering av personuppgifter 

När en ifylld blankett lämnas till Vara kommun blir det en allmän handling. 
Detta innebär att den kan komma att lämnas ut vid en begäran om utlämnande, 
givet att uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. Vid skyddade personuppgifter bör kontakt därför tas med 
registrator på bildningsförvaltningen. 

De personuppgifter som lämnas på blanketten behövs för att kommunen ska 
kunna fullgöra sin skyldighet att säkerställa nyanländas rätt till SFI-utbildning 
enligt skollagens 20 kapitel § 28. Blanketten kommer att bevaras i Vara 
kommuns ärendehanteringssystem och kommer att raderas efter 4 år. 

Bildningsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den 
ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Personuppgifter kommer att 
behandlas enligt Dataskyddsförordningen. För mer information om hur dina 
personuppgifter behandlas hänvisas till kommunens hemsida. 

Kontaktperson vid ytterligare frågor 

Bildningschef. 
Kontaktuppgifter fås via kommunens växel: 0512-310 00. 
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