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Studieförbund 

Svenska från 
dag ett Vardagssvenska 

Folkhögskolor 

Svenska från 
dag ett 



Svenska från dag ett  och Vardagssvenska 
 Syfte 

Att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en 
framtida etablering i samhälls- och arbetslivet för dem som beviljas 
uppehållstillstånd 

 Mål* Svenska från dag ett 
Stärka kunskaper i svenska och om samhällslivet, samt att främja 
deltagande i samhälls- och arbetslivet. 

 Mål Vardagssvenska 
Att deltagarna ska lära sig grunderna i svenska språket så att man 
kan göra sig förstådd och förstå andra i olika vardagssituationer. 

* Regeringens anslag […] får användas för att genomföra insatser för att…  
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Studieförbund  
Svenska från dag ett 

2015-08
-15 

2016-01
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Folkhögskolor  
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HÄB 2015 
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VÄB 2016 HÄB 2016 

50 mnkr 
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Villkor följer grundvillkoren med få undantag 
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Svenska från dag ett 
Studieförbund 

Svenska från dag ett  
Folkhögskola 

Vardagssvenska 
Studieförbund 

Asylsökande oavsett boendeform samt ABO med UT 

18 år 

40 tim 

Studieplan ska följas 

Studiecirkel och Annan 
folkbildningsverksamhet max 

10%  
Kort eller lång kurs Studiecirkel 

Ej distans Ej distans 

160101-161231 160815-161231 160815-161231 

Inga avgifter Inga avgifter 



Uppföljning utöver statistiken i systemen 
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Svenska från d1 Stfb Svenska från d1 Fhsk Vardagssvenska 

 
En kortare översiktlig beskrivning av verksamheter som genomförts 

Resultat och effekter i 
förhållande till uppdragets 

syfte  
 

 
Resultat och effekter i förhållande till uppdragets syfte och 

mål 

Särskilda utmaningar som 
studieförbundet ställts inför 

Särskilda utmaningar som 
skolan ställts inför 

Särskilda utmaningar som 
studieförbundet ställts inför 

 
Hur verksamheten kvalitetssäkrats i förhållande till syfte och 

mål 



Frågor i uppföljning 
Upplevde deltagarna att verksamheten var meningsfull? 

Vilka överväganden som gjorts -särskilt möjligheter för kvinnors och 
mäns lika deltagande 

Har ni nått dem ni ville nå?  

Folkhögskolans mening om direkta och sannolika framtida 
konsekvenser utifrån mål och syfte  

Verksamhet som inte blev av eller genomfördes på annat sätt än 
planerat 

Lärdomar och negativa erfarenheter 

Hur har verksamheten påverkat er som folkhögskola?  
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Spridning i landet 
Svenska från dag ett 
studieförbund 
 
Totalt 41.341 deltagare 
första halvåret 2016 
 
- 253 kommuner 
- I medeltal 436 
deltagare   per kommun 
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Folkhögskolornas verksamhet per län 17-02-08 
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Folkhögskolornas verksamhet, respektive antal mottagna, per län 17-02-08 
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Förändrad ansvarsfördelning 170101  
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 Länsstyrelserna 
Samordna insatser för asylsökande och personer med UT i ABO   
Digitalt språkinlärningsverktyg www.informationsverige.se riktar sig till de fem 
största språkgrupperna. 

 Migrationsverkets uppdrag med organiserad sysselsättning förändras 
2017 upphör Migrationsverkets ansvar för att ge asylsökande tillfälle att delta i 
svenskundervisning och annan sysselsättning under asyltiden.  
Istället uppdrag att i lämplig omfattning ge asylsökande tillfälle att delta i 
informationsinsatser, t ex information om asylprocessen, grundläggande 
samhällsinformation och gällande regler på det aktuella boendet.  
Migrationsverket kommer också framledes vara en central samverkanspart i 
arbetet för att underlätta för andra aktörer att erbjuda tidiga insatser och för att 
nå målgruppen med information om dessa insatser. 
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Dessutom 
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 Arbetsförmedlingen 
Kompetenskartläggning redan under asyltiden. 90 mnkr extra 2017.    

 Hälsa  
MUCF ska ta fram en digital plattform rörande hälsa och jämställdhet. 13–20 år. 

 Mottagandeutredningen 
Föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. 

 När det gäller den organiserade sysselsättningen ska utredningen: 
analysera hur etableringsstödjande insatser kan komma in i asylmottagandet, 
bedöma om det övergripande målet för organiserad sysselsättning ska gälla och vid behov föreslå ett nytt mål, samt 
ge riktlinjer avseende omfattning och innehåll för den organiserade sysselsättningen och när i tiden olika insatser bör 
ges. 
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