
Steg för steg - Ansökan till vuxenutbildning

1. Klicka på ”Förskola & 
skola” → Gå ner på 
sidan och klicka på 
”Vuxenutbildning –
kurser och ansökan 
hittar du här”



Ansökan till vuxenutbildning – Ansök här

Klicka på ”Ansök här” för 
att komma till 
inloggningssidan 



Inloggning
Klicka på ”Skapa konto” 
vid din första ansökan 
på vår hemsida

-Du kan använda e-
leg/bank-id för att 
logga in 
- Om du redan har ett 

konto
→ Skriv in ditt 
personnummer och 
lösenord



Skapa användarkonto



”Mitt konto” - Kontaktuppgifter

1. Fyll i alla uppgifter 
som saknas och är 
markerad med *  

→ Fyll gärna i dina 
telefonnummer

2.  Klicka på ”Spara”



SFI-anmälan i Nacka24
Steg 1

Detta är en manual för SFI-
anmälan i nya versionen av 
Nacka24. 
För att kunna se SFI-anmälan 
behöver du vara inloggad 

När du loggar in kommer du till en 
sida med översikt, se bild.
Om du inte har gjort någon 
ansökan tidigare visas sökvägen 
”Välj kurser”.



Steg 2

För anmälan till SFI, klicka på rutan ”+ SFI-
anmälan”.



Steg 3

När du klickat på rutan ”+ SFI-
anmälan” kommer du till sida för att 
göra sitt val av skola.
Där fyller du i uppgifter om 
skola/anordnare och några 
uppgifter om din bakgrund. 



Steg 4

Nästa steg är att fylla i 
personuppgifter. 



Steg 5 

Därefter är man tillbaka i en 
översiktsbild där det är möjligt att göra 
ändringar.
När det är gröna bockar (√) i vänster 
spalt (vid Kursval, SFI-uppgifter och 
Personuppgifter) går det att skicka in 
ansökan.
Avsluta med att klicka på gröna rutan 
”Skicka ansökan”.



Steg 6

Ansökan är inskickad, se bild. Det ska 
finnas en grön ruta med texten ”Inskickad”.
Om något behöver ändras, klicka på rutan 
”Komplettera ansökan”. 
Om ansökan ska göras även till kurser av 
annat slag – grundläggande eller gymnasial 
vux – klickar du på rutan ”Komplettera 
ansökan”. 


