
Ny utbildningsorganisation för 
nyanlända mellan 18 – 29 år

 En utbildning som är upp till sex år där syftet är att nå 
gymnasial nivå

- Individuell studieplan med målet grundläggande 
gymnasiekompetens

- Yrkesprogram speglar regional efterfrågan

 Etableringsstöd under studietiden

 Målgrupp är nyanlända unga vuxna mellan 18 – 29 år

 Ska vara ett spår inom etableringen



Ny utbildningsorganisation för 
nyanlända mellan 18 – 29 år

 Kommun eller kommuner i samverkan ansvarar för 
utbildningen

- Ska vara en organisation parallellt vid sidan av 
gymnasieskola och Komvux – nödvändighet för att få 
flexibilitet

 Strukturerat samarbete med regionala 
kompetensplattformar och regionala arbetsmarknadsparter



Varför är detta utbildningsspår 
nödvändigt?

 Under kommande året beräknas cirka 20 000 unga i åldern 18-29 år med 
uppehållstillstånd bosätta sig i kommunerna.

 Hälften har endast grundskola eller lägre.
¼ har någon form av eftergymnasial utbildning.

 Låg andel av utrikesfödda anlända efter 13 års ålder har 
gymnasiekompetens vid 24 års ålder
- 20 procent av kvinnor var behöriga till gymnasiet vid 16 års ålder, 33 

procent hade gymnasieutbildning vid 24 års ålder
- Motsvarande siffror för män är 18 procent vid 16 års ålder och 27 

procent vid 24 års ålder

 Nuvarande etableringsplaner kan omfatta max 24 månader. Av nyanlända 
som avslutat etableringsplan är 25 procent i arbete och 7 procent i studier 
efter 90 dagar.

Bakgrund



Varför är detta utbildningsspår 
nödvändigt?

 Utan en fullständig gymnasieutbildning blir det svårt att 
komma in på arbetsmarknaden. 

 De som lyckas etablera sig trots kort utbildning har fler 
arbetslöshetsperioder, längre tid i arbetslöshet samt lägre 
inkomster. 

 En liten andel fullföljer sin gymnasieutbildning mellan 20 och 
29 år

 Många jobb – där kravet tidigare varit 2-årig gymnasieskola –
har stora pensionsavgångar. När ny personal ska rekryteras är     
kraven högre. 

Från tidigare SKL-studier vet vi att:


