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1. Inledning 
Projektet Samhällsorientering i samverkan bygger på det tidigare projektet Regional 

samhällsinformation som genomfördes under 2009.  

 

Samhällsorientering till nyanlända flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga är 

en central del av kommunernas introduktionsprogram. Syftet är bland annat att delta-

garna ska få kunskap om det svenska samhället, förståelse för de grundläggande värden 

som samhället bygger på, samt redskap för att orientera sig i svenskt samhällsliv.  

 

Flera myndigheter har också i uppdrag att ge information om sin verksamhet till nyan-

lända. En del myndigheter och kommuner i länet samarbetar för att nå nyanlända, men 

bristen på central samordning bidrar till att många myndigheter och andra aktörer har 

svårt att nå gruppen, och att det är otydligt vem som egentligen ansvarar för vad.  

1.1 Utvärderingsuppdraget 

Carlén & Werner AB har på uppdrag av Botkyrka kommun genomfört en effektutvärde-

ring av projektet ”Samhällsorientering i samverkan” med fokus på uppfyllelsen av må-

len. Kerstin Carlén har varit ansvarig för utvärderingsuppdraget och Johan Werner för 

kvalitetssäkring av utvärderingsrapporten. 

1.2 Effektutvärdering 

Enligt projektplanen ska en utvärdering av måluppfyllelse genomföras i slutet av pro-

jektperioden. Målen följs upp utifrån de indikatorer som anges i projektplanen (2010-

06-29). 

 

Utvärderingen sammanställs i en rapport som även innehåller analys med viktiga iaktta-

gelser och förslag till eventuella förbättringar.  

 

Metod 

Utvärderingen har huvudsakligen skett med hjälp av kvalitativa metoder. Metodval och 

urval av intervjupersoner har skett i samråd med projektledningen. Systematisk infor-

mationsinsamling har skett genom: 

 Genomgång av löpande projektdokumentation och annan dokumentation av intresse 

 Individuella intervjuer med projektledningen, styrgruppen, referensgrupp vid 

upphandling av kommunikatörer, berörda aktörer i Stockholms stad samt några 

kommunrepresentanter från kommuner som inte deltagit aktivt i projektet 

 

2. Bakgrund 
När Integrationsverket lades ner år 2007 fick länsstyrelserna ett nytt operativt uppdrag. I 

samband med detta startades i Stockholms län en samrådsgrupp ledd av landshövding-

en. I samrådsgruppen ingick företrädare för Länsstyrelsen, Kommunförbundet Stock-

holms län (KSL), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Stock-

holms läns landsting (SLL) och representanter för Stockholms läns kommuner.  

 

Länsstyrelsen samordnar även ett nätverk för alla flyktingsamordnare i länet. Nätverket 

träffas fyra gånger om året för att utbyta information och hitta vägar för att förbättra 

introduktionen för nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Vid nätverksträff i oktober 
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2007 på Skepparholmen identifierades viktiga utvecklingsfrågor där samhällsinforma-

tionen var en av dessa. Samrådsgruppen, som nämns ovan, ville att Stockholms län 

skulle bli ett föredöme när det gäller mottagande av nyanlända och tog fram dokumentet 

”Utgångspunkter för bättre flyktingmottagning – från ankomst till arbete” där viljein-

riktningen för länets arbete uttrycks i sju punkter. Samhällsinformation nämns där som 

en viktig utgångspunkt för en lyckad introduktion. De båda grupperna hade prioriterat 

samma utvecklingsområden vilket medförde att det fanns goda förutsättningar att lyckas 

med satsningen. I nästa steg tog Samrådsgruppen och KSL fram fyra prioriterade pro-

jekt för att uppnå en bättre introduktion. Botkyrka kommun tog på sig ansvaret att vara 

projektägare för ett av dessa projekt – ”Regional samhällsinformation”.  

2.1 Förstudien Regional samhällsinformation i Stockholms län 

Arbetet inleddes med en förstudie
1
 som redovisades i september 2008. Syftet med för-

studien var att genom kartläggningar och inventeringar ge en god grund för att ta fram 

en sammanhållen modell för samhällsinformationen i Stockholms län. Målsättningen 

var att skapa förutsättningar för att alla introduktionsdeltagare skulle få ta del av en 

gemensam, likvärdig och kvalitetssäkrad samhällsinformation. Utgångspunkten var in-

dividens behov som är oberoende av kommun eller aktör.  

 

I förstudien konstaterades att bristen på definitioner och instruktioner i kommunernas 

uppdrag, i kombination med olika förutsättningar, leder till stora variationer i innehåll 

och utbud på både lokal, regional och nationell nivå. Vidare konstaterades att flera 

myndigheter har i uppdrag att ge information om sin verksamhet till nyanlända, men 

bristen på samordning bidrar till att många myndigheter och även andra aktörer har 

svårt att nå gruppen. Det kan också vara otydligt vem som egentligen ansvarar för vad. 

2.2 Projektet Regional samhällsinformation 

Förstudien låg till grund för genomförandet av projektet ”Regional samhällsinforma-

tion” under 2009
2
. Botkyrka kommun var projektägare och samverkade med åtta andra 

kommuner i länet. Viktiga samarbetspartners var också Kommunförbundet i Stock-

holms län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Migrationsverket och Stockholms läns 

landsting.  

 

Projektets övergripande mål var att kvalitetssäkra och möjliggöra för nyanlända att ta 

till sig den information han eller hon behöver för att bättre förstå och orientera sig i sitt 

nya samhälle. Syftet var även att minska variationer och otydlighet och bidra till en en-

hetlighet kring samhällsinformationen i länets kommuner vad gäller struktur och upp-

lägg. Projektet beviljades § 26-medel
3
 av Länsstyrelsen i Stockholms län och medel från 

Europeiska flyktingfonden. 

 

I projektet fanns följande resultatmål: 

1. En regional modell för samhällsinformation har utformats. 

2. En webbsida för ”Regional samhällsinformation” är i drift. 

3. Det finns en överenskommelse om förvaltning av modellen. 

4. Samtliga kommuner i länet har informerats om modellen och erbjudits deltagande. 

5. Modellen har testats i en delregional nod. 

                                                             
1 Regional samhällsinformation i Stockholms län; Linda Pergelius (2008) 
2 Processutvärdering 2009 (Carlén & Werner AB) 
3 Den statliga ersättningen för flyktingmottagande m.m. (§26 förordningen 1990:927) 
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I projektet ingick bl.a. att ta fram en modell (metod och material) för samhällsinforma-

tion till nyanlända invandrare, vilken skulle användas av länets kommuner och myndig-

heter i samverkan. Syftet var att nyanlända skulle få en enhetlig och adekvat samhällsin-

formation, oavsett vilken kommun man bosätter sig i, och på så vis få en snabbare eta-

blering i svenskt samhälls- och arbetsliv. En resultat- och effektutvärdering genomför-

des i slutet av 2009
4
. 

 

Projektet gick 2010 in i en ny fas och bytte då namn till ”Samhällsorientering i samver-

kan”.  

2.3 Fortsatt projekt – Samhällsorientering i samverkan 

Projektet ansökte om medel även för år 2010 hos Länsstyrelsen och Europeiska flyk-

tingfonden för det fortsatta projektet ”Samhällsorientering i samverkan”. Avsikten var 

att under 2010 implementera projektets modell för samhällsinformation och att få till 

stånd ett ”regionalt center för samhällsorientering”. Projektet beviljades fortsatta § 26-

medel och fortsatta medel från flyktingfonden för 2010. 

 

Det övergripande syftet med projekt ”Samhällsorientering i samverkan” är att nyanlända 

inom länet ska nå en snabbare etablering i yrkes- och samhällsliv. Projektets förstudie 

och andra utvärderingar visar att en väl genomförd samhällsorientering kan bidra till 

individers etableringsprocess. Syftet är även att kommunerna ska få möjlighet att 

erbjuda en gedigen och adekvat samhällsorientering för sina deltagare i 

introduktionsprogrammen, i samverkan med myndigheter. 

 

3. Ny lag om etableringsinsatser 
Den 17 mars 2010 beslutade riksdagen om en ny lag som ska påskynda nyanländas eta-

blering i arbets- och samhällslivet. Varje nyanländ ska utifrån sina förutsättningar få 

professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara 

sin egen försörjning. 

 

Förordning om samhällsorienteringen
5
 utfärdades av regeringen den 7 oktober 2010 

som innehåller föreskrifter om samhällsorienteringens  

- syfte och innehåll 

- utformning och genomförande 

- intyg och information 

- stöd, uppföljning och redovisning. 

 

Den nya lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 

från och med den 1 december 2010 och innebär förändrade eller nya ansvarsområden 

för Arbetsförmedlingen, kommunerna, Länsstyrelserna, Försäkringskassan samt Migra-

tionsverket. 

 

Målgrupp 

Lagen om etableringsinsatser vänder sig till nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) som 

har fått uppehållstillstånd som flyktingar eller av flyktingliknande skäl samt kvotflyk-

                                                             
4 Resultat- och effektutvärdering 2009 (Carlén & Werner AB) 
5 Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare SFS 2010:1138 
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tingar. Även nyanlända i åldern18-19 år, som saknar föräldrar i Sverige, omfattas av den 

nya lagen liksom anhöriga till nyanlända. Därmed riktar sig den nya lagen till samma 

målgrupp som fram tills nu erbjudits introduktion av kommunerna. 

 

Kommunernas ansvar och uppgifter 

Även fortsättningsvis kommer kommunerna att ha en viktig roll för nyanländas etable-

ring. Utöver ett fortsatt ansvar för introduktionen av de personer som inte omfattas av 

den nya lagen ansvarar kommunerna även framledes för: 

−  mottagande och bostadsförsörjning 

−  att vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning 

−  undervisning i sfi och annan vuxenutbildning 

−  samhällsorientering, som blir en lagreglerad skyldighet för kommunerna 

−  skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar 

−  insatser inom det sociala området 

−  att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del 

−  försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan på grund 

av nedsatt prestationsförmåga 

 

Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter 

−  har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna 

−  är stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter 

−  ansvarar för etableringssamtalen 

−  ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan 

−  ansvarar för upprättande av etableringsplan 

−  beslutar om etableringsersättning 

−  är uppdragsgivare till lotsar 

−  fastställer länstal efter samråd med länsstyrelsen och Migrationsverket 

 

Försäkringskassans ansvar och uppgifter 

−  beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning 

−  betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning 

 

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter 

−  medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända 

− främjar regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och 

organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända 

− medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända 

−  tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända 

 

Migrationsverkets ansvar och uppgifter 

−  tar fram nationell prognos för nyanlända 

−  ansvarar för bosättning av vissa nyanlända 

− beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting 

3.1  Lagstadgad samhällsorientering 

Varje kommun är skyldig att se till att nyanlända flyktingar erbjuds samhällsorientering. 

Varje nyanländ person som omfattas av den kommande etableringslagen och förord-

ningen, ska erbjudas minst 60 timmars samhällsorientering. Det är kommunerna som 

ansvarar för att ge samhällsorienteringen och det ska ske så snart som möjligt efter be-

viljat uppehållstillstånd. Länsstyrelserna ska ta fram nationella riktlinjer för återrappor-

tering av samhällsorienteringen. Lokala variationer kommer att finnas. 
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Höjd lärarkompetens 

Samhällsorienteringen ska i första hand ges på den nyanländes modersmål och ledas av 

personer med lämplig pedagogisk kompetens och ämneskunskap. Detta är nödvändigt 

för att samhällsorienteringen inte bara ska ta formen av faktaförmedling, utan också 

präglas av dialog, diskussion och reflektion. En ny utbildning, samhällskommunikatörer 

30 p, planeras nu av Lärarhögskolan i Stockholm. 

 

Innehåll 

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta en snabb etablering och främja en 

ökad delaktighet i samhället. Innehållet spänner över ett vitt fält, från abstrakta rättig-

hetsprinciper över statliga institutioner och bostadssegregation till föräldramöten på 

förskolan. Inom varje ämnesområde ska de tre aspekterna; värden, välfärdsstat och var-

dagsliv behandlas. Det gemensamma innehållet ska också kompletteras med fördjup-

ningar och tillägg utifrån deltagarnas egna frågor, tankar och kunskapsbehov. 

3.2 Regional samverkansöverenskommelse om introduktion 

Efter att Länsstyrelserna år 2007 fått det operativa ansvaret, dvs. att förhandla med 

kommunerna om att ta emot flyktingar, har förutsättningarna för ett regionalt samarbete 

kring introduktion av nyanlända förändrats. Ett omfattande samverkans- och utveck-

lingsarbete har också kommit till stånd och pågår på både regional och delregional nivå 

i landet.  

 

Som en del i detta har KSL tillsammans med kommunerna i Stockholms län arbetat med 

att ta fram en samverkansöverenskommelse för introduktionsverksamheten. KSL:s sty-

relse har därefter i mars 2009 rekommenderat kommunerna att teckna ”Samverkans-

överenskommelse mellan kommuner i Stockholms län rörande introduktion av nyanlän-

da”. Överenskommelsen antogs av samtliga kommuner i länet i december 2009.  

3.2  Projektet i samklang med lagstiftningen 

Förändrad ansvarsfördelning inom introduktionen, i kombination med tydligare riktlin-

jer och ökade krav inom samhällsorientering, kommer att resultera i ökat fokus på sam-

hällsorientering inom kommunerna och ett ökat behov av kunskap, nätverk och verktyg 

för själva utförandet. Projektledningen har medverkat till den utredning som föregick 

lagstiftningen avseende samhällsinformation genom att dela med sig av erfarenheter och 

rekommendationer.  

 

Projektet ”Samhällsorientering i samverkan” har haft som huvudinriktning att planera 

för en gemensam kanslifunktion för kommuner i Stockholms län med Stockholms stad 

som ansvarig kommun. Projektet har även medverkat i en gemensam upphandling av 

samhällskommunikatörer. En förfrågan till kommunerna har erbjudits från Stockholms 

stad om deltagande i denna samverkan.  

 

Projektmål 

Målet är enligt projektplanen
6
 att utveckla nya samverkansformer mellan kommuner 

och mellan kommuner och myndigheter i Stockholms län för att uppnå projektets syfte 

att kunna erbjuda nyanlända i länet en enhetlig och god samhällsorientering. 

 

 

                                                             
6 Projektplan för samhällsorientering i samverkan version nr 4, 2010-06-29 
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Förväntat resultat 

1.  Det finns en juridisk lösning för samverkan kring samhällsorientering mellan länets 

kommuner, och mellan kommuner och myndigheter, som är förenlig med svensk och 

internationell rätt. 

 

2.  Det finns en finansieringsmodell för samverkan kring samhällsorientering mellan 

länets kommuner, som är godtagbar för kommuner med såväl stort som litet 

flyktingmottagande. 

 

3.  Det finns en central resurs för samhällsorientering i länet. Genom att samla 

finansiella medel samt kunnande till en central resurs har vi möjlighet att skapa ett 

program för samhällsorientering som håller mycket hög kvalitet. Vi räknar med att 

verksamheten kommer att bli den största i sitt slag i Sverige, och att den kan tjäna 

som kunskapsbank för andra aktörer och allmänhet och som ett föredöme och 

inspiration för andra regioner och länder. 

 

Den centrala resursen ska utgöras av ett gemensamt kansli och ska: 

- finansieras av deltagande kommuner i länet 

- erbjuda samhällsorientering för nyanlända flyktingar 

- administrera kallelser, närvaro, deltagargrupper, scheman, lokaler, 

samhällskommunikatörer 

- utvärdera och utveckla metoder och material 

- vara kontaktyta gentemot myndigheter och andra externa aktörer 

- uppdatera och utveckla webbplatsen www.nyistockholm.se 

- samordna fortbildning för samhällskommunikatörer 

- hantera samverkansavtal med kommunerna 

- återrapportera hur samhällsorienteringen har utförts till Länsstyrelsen (som är 

uppföljande myndighet) 

 

4. Effektutvärdering 
Effektutvärderingen av resultatet sker enligt de indikatorer som anges i projektplanen. 

Resultaten är få, mätbara och specifika och handlar främst om att konstatera om det som 

anges i indikatorerna har inträffat eller inte och i så fall varför det inte skett. Dessutom 

innehåller effektutvärderingen resultat från intervjuer, se intervjufrågor i bilaga 1. 

 

Indikatorer 

1. Samtliga kommuner i länet har erbjudits att ansluta sig till en central resurs för 

samhällsorientering, för att alla nyanlända i länet ska få samma möjligheter till god 

samhällsorientering. 

 

2. Samverkansavtal kring samhällsorientering har slutits mellan minst 10 kommuner i 

länet. I dagsläget finns inget samverkansavtal kring samhällsorientering mellan 

någon av kommunerna i länet.  

 

3. I samverkansavtalet ingår även minst 8 myndigheter i länet. I dag finns ingen sådan 

typ av avtal mellan myndigheter och kommuner i länet kring samhällsorientering. 

 

4. Finansieringsmodellen ingår i avtalet kring samhällsorientering mellan anslutna 

kommuner. Finansieringen baseras på kommunernas flyktingmottagande och ryms 
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inom det statsbidrag för samhällsorientering som kommunerna mottar. I dag finns 

ingen finansieringsmodell för samhällsorientering för kommunerna i Stockholms 

län. 

 

5. Lokaler och personal för verksamheten finns tillgängliga. I dag finns inga lokaler 

och ingen personal tillgängliga. 

 

6. Den centrala resursen erbjuder nyanlända flyktingar m.fl. 60 timmars 

samhällsorientering på modersmål med samhällskommunikatörer, vilket motsvarar 

kraven i förordningstexten för samhällsorientering. I dagsläget finns ingen sådan 

typ av verksamhet. 

4.2 Resultat utifrån indikatorer 

Utvärdering av indikatorer sker utifrån dokument som delgivits utvärderaren. Flera 

indikatorer verifieras också vid genomförda intervjuer. 

 

Samtliga kommuner i länet har erbjudits att ansluta sig till en central 
resurs för samhällsorientering  
Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län (KSL) beslöt vid sammanträdet 2010-

06-10
7
 att ställa sig bakom ett förslag till regional samverkan i utförandet av samhälls-

orientering för nyanlända, samt att tillskriva Stockholms stads Socialtjänst- och arbets-

marknadsnämnd (SAN) med förfrågan om nämnden var villig att åta sig huvudmannas-

kapet för denna samverkan. 

 

En juridiskt hållbar lösning utarbetades i samråd med Stockholms stads juridiska avdel-

ning.  

 

Förfrågan skickades 2010-06-16 till Stockholms stads Socialtjänst- och arbetsmark-

nadsnämnd om huvudmannaskap för regional samverkan. Samtidigt skickades en skri-

velse till samtliga 26 kommuner i Stockholms län med information om den regionala 

samverkan och förfrågan till Stockholms stad. I skrivelsen fanns också tidplan för in-

formation och beslutsgång: 

 22 juni  Beslut i Stockholms stads Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnd 

 Vecka 33  Förslag till avtal och övriga anvisningar skickas ut av Stockholms stad 

 Vecka 35  Informationsträff för alla kommuner’ 

 27 sept.  Beslut i Stockholms stads kommunfullmäktige 

 28 okt  Deadline för beslut i anslutande kommuner 

 29 nov  Förfrågningsunderlag för upphandling klart i Stockholms stad 

 

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden (SAN) i Stockholms stad beslutade den 22 

juni
8
 att ställa sig positiv till förfrågan från KSL. I ärendet framgår att ”förvaltningen 

ställer sig positiv till en regional samverkan kring samhällsorienteringen som bedöms 

bidra till såväl kostnadseffektivitet som att verksamhetens kvalitet och den nya lagstift-

ningens krav kan säkerställas. Den modell som föreslås bedöms även väl motsvara sta-

dens och nämndens uppdrag med anknytning till samhällsorientering för nyanlända”.  

 

                                                             
7  KSL Dnr 2010/0041 
8 Ärende: ”Samverkan för genomförande av samhällsorientering till nyanlända flyktingar” SAN  

Dnr 3.2-0313/2010 
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Information om regional samverkan och samordnad upphandling
9
 sändes 2010-07-01 

till länets samtliga kommuner från Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i 

Stockholms stad (SAF). Mottagare var ansvariga förvaltningschefer/verksamhetschefer 

för flyktingmottagning och/eller samhällsorientering för nyanlända flyktingar. Doku-

mentet innehåller även en detaljerad tidplan som bl.a. beskriver de olika beslutsproces-

ser som behöver ske. Som bilaga skickades inbjudan till informationsträff den 1 sep-

tember som riktade sig till berörda tjänstemän.  

 

Förfrågan om deltagande i den regionala samverkan
10

 sändes 2010-08-25 från SAF till 

samtliga kommuner i Stockholms län (25 kommuner exklusive Stockholms stad). För-

frågan innehåller information om samverkansmodellens två delar – samhällsorientering-

ens utförande/samordnad upphandling och en gemensam kanslifunktion. Målgruppen 

beskrivs också samt hur finansiering av samhällsorienteringen ska gå till.  

 

Det gemensamma kansliet kommer att svara för: 

 Att ta emot anmälningar och sätta samman grupper av deltagare 

 Samordning och administration av avrop från ramavtal med upphandlad leverantör 

samt avtalsvård, kvalitetskontroll och tillsyn 

 Kontakter och samordning gentemot myndigheter, organisationer och andra aktörer 

som ska samverka kring samhällsorienteringen 

 Uppdatering och utveckling av webbplatsen nyistockholm.se 

 Uppföljning och utveckling av verksamheten 

 Underlag för respektive kommun avseende lagreglerad återrapportering till Läns-

styrelsen 

 

Som bilaga till förfrågan fanns förslag till överenskommelse
11

 som skulle tecknas mel-

lan Stockholms stad och de kommuner som valde att ansluta sig till den regionala sam-

verkan. 

 

Projektledningen samlokaliserades med Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens 

(SAF) projektkontor på Swedenborgsgatan i Stockholm från november 2009. Projekt-

ledningen för stadens projekt kring utarbetande av riktlinjer för samhällsorientering 

hade också sin placering i dessa lokaler. Denna samlokalisering har bidragit till positiv 

samverkan mellan de två projekten, men också till en effektiv överlämnings- och motta-

gandeprocess mellan projektet och SAF. 

 

Samverkansavtal kring samhällsorientering har slutits mellan minst  
10 kommuner i länet 
Det finns sedan tidigare inga samverkansavtal kring samhällsorientering mellan kom-

muner i Stockholms län. 26 kommuner ingår i länet och en av dessa, Stockholms stad, 

tog på sig huvudmannaskapet för regional samverkan. Övriga 25 kommuner fick erbju-

dande från Stockholm stad om att teckna överenskommelse om samverkan. 

 

                                                             
9 ”Regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända flyktingar genom gemensam 

samordningsfunktion och samordnad upphandling” SAF 2010-07-01 
10 ”Förfrågan om deltagande i regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända”  

SAF 2010-08-25 
11 ”Överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällorientering för nyanlända invandrare i 

Stockholm s län” SAF 2010-08-25 
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Den 28 oktober 2010 var sista dagen för kommuner som beslutat sig för att teckna över-

enskommelse med Stockholms stad att lämna sitt påskrivna avtal. Beslut i berörd nämnd 

skulle då vara fattat. 24 av 25 kommuner fattade ett positivt beslut.  

 

Resultatet blev över förväntan. Endast en av länets kommuner, Haninge, tackade nej till 

erbjudandet. Det har aldrig tidigare i länet förekommit att så många kommuner valt att 

samverka, vilket bekräftas av bl.a. KSL. Södertälje kommun och Sundbybergs stad har 

valt att ingå i överenskommelsen trots att de varit tveksamma eftersom de ansett att de 

redan har en bra verksamhet själva. 

 

Haninge kommun 

Haninge kommuner uppger, genom kommundirektören, att kommunen räknar med att 

hantera samhällsorienteringen inom sfi-undervisningen som bedrivs i egen regi.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har uppdragit åt utbildningsförvaltningen att 

utreda förutsättningarna för att upphandla delar av sfi-undervisningen som ett alternativ 

till att driva verksamhet själv. Att slutföra utredningen och eventuellt fatta beslut om 

förändringar inom den tidsram som gällde för hantering av erbjudande om överens-

kommelse med Stockholms stad var inte möjligt.  

 

Södertälje kommun 

Södertälje kommun har näst efter Stockholm det högsta antalet flyktingar i länet. Ar-

betslivskontoret frigjordes från Socialförvaltningen 2008 och blev ett eget kontor med 

vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och introduktion. Södertälje kommun anslöt sig 

hösten 2009 till samverkansöverenskommelsen
12

 med KSL rörande introduktion av ny-

anlända i Stockholms län. Kommunen har varit representerad i projektets arbetsgrupp 

och även i referensgruppen kring upphandling.  

 

Intervju har genomförts med en representant för Södertälje kommun för att få några av 

kommunens synpunkter på samverkan kring samhällsorientering. Introduktionsenheten 

har den senaste tiden haft ansvar för samhällsinformationen, vilken ofta skett på arabis-

ka eller med hjälp av tolk. Ansvar för samhällsinformation låg längre tillbaka på in-

vandrarföreningar men övertogs 2008 av vuxenutbildningen som utförde informationen 

i anslutning till sfi.  

 

Under det senaste året har samhällsorienteringen utvecklats och omfattar 60 timmar per 

person. Eget utbildningsmaterial har också utarbetats. Kommunen har kunnat fylla 

grupper med arabisktalande flyktingar själva och har därför inte haft behov av samver-

kan med andra kommuner.  

 

Det framkom vid intervjun att kommunen ansåg att det var en förhastad process avseen-

de samverkan kring samhällsorientering. Erbjudandet gick ut till kommunerna från 

Stockholm stad innan förordningen om samhällsorientering
13

 från integrations- och 

jämställdhetsdepartementet var klar. Södertälje valde ändå att ansluta sig till samverkan 

i länet. En anledning var att det inte skulle finnas möjlighet att välja delar i samverkan, 

som t.ex. udda språkgrupper där kommunen själv inte kan anordna utbildning på mo-

dersmålet.  

 

                                                             
12 Samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län rörande introduktion av 

nyanlända, Kommunförbundet Stockholms län (Dnr 2008/0022) 
13 Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, Integrations- och 

jämställdhetsdepartementet PM 2010-10-07 
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Sundbybergs stad 

Enheten för introduktion är organiserad under kompetens- och försörjningsförvaltning-

en som har ansvar för komvux, sfi och flyktingfrågor. Samhällsinformation genomförs 

varje fredag och motsvarar 2 tim/vecka för varje individ under en termin. Den intervju-

ade upplever att de kommit långt med sin egen samhällsorientering. De är dock inte 

överens med regeringens utredare Erik Amnå
14

 avseende att utbildningen ska ske på 

hemspråket. Den intervjuade anser att reformen generellt är lite för uppfostrande.  

 

Introduktionsenheten har goda erfarenheter av att arbeta tillsammans med tolk. Enheten 

håller i visa föreläsningar själva och använder myndigheter till vissa delar. Det är till-

räckligt få deltagare i gruppen för att det ska bli interaktion. Utvärdering görs efter varje 

termin.  

 

Kommunen har inte varit representerad i projektet trots önskemål från projektledningen. 

Utifrån etableringslagen och arbetsförmedlingens nya roll så tror Sundbyberg, trots att 

de är stolta över sin egen verksamhet, att det är bättre att det blir bara en aktör utifrån 

målgruppen. Det var därför självklart, enligt den intervjuade, att anta erbjudandet om 

samverkan. 

 

I samverkansavtalet ingår även minst 8 myndigheter i länet 
Projektet har haft ambitionen att få med myndigheter i projektet. Denna ambition har 

funnits även i det tidigare projektet Regional samhällsinformation. Länstyrelsens 

representant i styrgruppen har haft ett särskilt uppdrag kring detta, men myndigheterna 

har inte fått någon konkret förfrågan om deltagande. Arbetsförmedlingen (AF) har dock 

deltagit i en arbetsgrupp under hösten kring bl.a. gränsdragningsfrågor mellan AF och 

det gemensamma kansliet för kommunerna. Arbetsförmedlingens nya roll utifrån 

etableringslagen innebär att myndigheten blir en viktig samverkanspart för länets 

gemesamma samordningsfunktion. Arbetsförmedlingen kommer att ansvara för att 

upprätta etableringsplaner med varje nyanländ flykting. Samhällsorientering är en 

självklar del i etableringsplanen. Eftersom 25 kommuner kommer att samverka i en 

gemensam samordningsfunktion får Arbetsförmedlingen i länet nu endast två parter
15

 

att samverka med kring samhällsorientering.  

 

På samma sätt kan det framöver bli naturligt för andra myndigheter att samverka med 

kansliet när det gäller samhällsorientering utifrån deras specifika verksamheter. 

 

Finansieringsmodellen ingår i avtalet kring samhällsorientering mellan 
anslutna kommuner.  
Finansieringen baseras på kommunernas flyktingmottagande och ryms inom det 

statsbidrag för samhällsorientering som kommunerna tar emot. I dag finns ingen 

finansieringsmodell för samhällsorientering för kommunerna i Stockholms län.  

 

Finansieringsmodellen fanns med som en del i överenskommelsen mellan Stockholms 

stad och anslutna kommuner. Projeketet har tillsammans med Stockholms stad fram en 

finansieringsmodell som innenbär att kommunerna ersätter den gemensamma 

samordningsfunktionen med 5 500 kr per person och utbildning. Det innebär i praktiken 

att arbetsförmedlingen kommer att anmäla alla deltagare som har rätt till 

samhällsorientering. Kommunerna betalar för alla som är anmälda, oavsett om de deltar 

i utbildning eller inte. 

                                                             
14 Delbetänkande ”Sverige för nyanlända” (SOU 2010:16). 
15 ”Centrum för samhällsorientering i Stockholms län” och Haninge kommun 
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Lokaler och personal för verksamheten finns tillgängliga 
Från den 1 december 2010 finns ett kommungemensamt kansli som ska arbeta med att 

samordna utbildningar i samhällsorientering för de anslutna kommunerna. Kansliet 

kommer också att utgöra en plattform för samverkan med myndigheter och andra 

aktörer samt driva webbplasen www.nyistockholm.se.  

 

En ny arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd inrättas i Stockholms stad från och 

med 1 januari 2011 med ansvar för stadens samlade arbetsmarknadsinsatser, 

samordning och övergripande ansvar för uppföljning av arbetsmarknadsfrågor, 

flyktingfrågor, vuxenutbildning och svenska för invandrare. Detta innebär att 

verksamheter flyttas från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och 

utbildningsnämnden till den nya arbetsmarknadsnämnden. Det kommungemensamma 

kansliet är förlagt till arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Kansliet delar lokaler 

med SFI-Centrum på Hornsgatan 124. Ansvarig chef för kansliet är tillika enhetschef 

för SFI-Centrum.  

 

Behov av och anställning av övrig bemanning av kansliet är vid projektets avslut inte 

klar. Projketledaren kommer att finnas som en resurs i ett övergångsskede. 

 

Den centrala resursen erbjuder nyanlända flyktingar m.fl. 60 timmars 
samhällsorientering på modersmål med samhällskommunikatörer 
Samhällsorientering kommer att erbjudas via det gemensamma kansliet, Centrum för 

samhällsorientering i Stockholms län. En samordnad upphandling av leverantörer för 

samhällsorientering pågår för närvarande
16

. Anbud ska lämnas senast den 31 januari 

2011. Leverantörerna ska bedriva samhällsorientering i av kansliet anvisade lokaler. 

Kansliet tillhandahåller lokaler på lättåtkomliga, strategiska platser som ligger nära 

pendeltåg eller tunnelbana.  

 

Samhällsorientering ska, enligt förfrågningsunderlaget, kunna erbjudas på arabiska, 

somali, tigrinja, sorani, farsi, ryska, franska, spanska, amharinja och engelska samt på 

svenska med tolk. Samverkan mellan kommunerna innebär att, genom det administrati-

va kansliet, ansvara för att administrera avrop, samordna samhällsorientering och kon-

takter med externa aktörer samt att driva den gemensamma webbplatsen. 

 

Stockholms stad har samordnat arbetet med att ta fram ett gemensamt förfrågningsun-

derlag som svarar mot de krav som ställs i regleringen av samhällsorienteringen. Re-

spektive kommun beslutar om förfrågningsunderlag samt senare tilldelningsbeslut enligt 

underlag från den anbudsutvärdering som Stockholm samordnar. I upphandlingsförfa-

randet samverkar en referensgrupp med kommunrepresentanter samt projektet Sam-

hällsorientering i Samverkan. 

 

Utbildning för samhällskommunikatörer 

Lärarhögskolan i Stockholm arbetar med att ta fram en utbildning för samhällskommu-

nikatörer 30 p. Utbildningen beräknas starta våren 2011 för en begränsad målgrupp och 

till hösten 2011 för en bredare målgrupp. Utbildningen kommer till stora delar att ske på 

distans. Projektledningen har haft samarbete med lärarhögskolan under planeringsske-

det. 

                                                             
16 Upphandling – Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, Förfrågningsunderlag  

Dnr 3.5-0534/2010 

http://www.nyistockholm.se/
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4.3  Resultat från intervjuer 

Individuella intervjuer genomfördes med styrgruppens representanter (10 personer) un-

der 29 oktober-17 november 2010. Styrgruppen har bestått av nio personer inklusive 

projektledare och biträdande projektledare. En representant från Stockholms stad sluta-

de under hösten och ersattes direkt. Intervjuer har genomförts med bägge två för att få 

deras samlade bild. Syftet med intervjuerna var att få en bild styrgruppens uppfattning 

om projektet och dess resultat. 

4.2.1  Styrgruppen 
Styrgruppen har haft representanter från Botkyrka kommun som även är projektägare, 

Kommunförbundet Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms stad, Ekerö 

kommun, Solna stad och representant för södertörnskommunerna. Sju av tio styr-

gruppsmedlemmar har varit med sedan projektet startade i januari 2010. Två av dessa 

har varit med från förstudietiden 2008 och ytterligare fyra från projektet Regional sam-

hällsinformation 2009. 

 

Generellt kan vi konstatera att styrgruppen var mycket samstämmig i sina synpunkter på 

projektet och projektresultatet.  

4.3.2  Hur medlemmarnas olika roller har bidragit till resultatet 
Vid intervjuerna konstaterade flertalet att styrgruppens sammansättning har haft stor 

betydelse för resultatet.  

 

Projektledningen har också stor del i det goda resultatet, uttrycks av alla i styrgruppen. 

Projektledningen har varit mycket drivande, haft hög ambition och arbetat målmedvetet. 

Styrgruppens ordförande har haft ett nära samarbete med projektledningen som haft 

hans fulla förtroende. Ordföranden har varit tydlig med uppdrag till medlemmarna och 

följt upp resultat.  

 

KSL:s representant har haft en viktig roll utifrån sitt ansvar för integrationsfrågor på 

KSL och kunnat bana väg för överenskommelsen kring samhällsorientering. Kommu-

nernas centrala överenskommelse om samverkan kring integration bidrog till att ett så 

gott resultat nåddes.  

 

Länsstyrelsen har beviljat projektet § 26-medel. Länsstyrelsen sitter med i styrgrupper i 

strategiskt viktiga projekt. KSL och länsstyrelsen har lyckats få intresse för projektet på 

övergripande regional nivå. 

 

Representanter från kommunerna i länet har bidragit med sin kompetens i flyktingfrågor 

och har haft en viktig roll i förankringsarbetet.  

 

Stockholms stad hade 2009 ett eget projekt med uppgift att ta fram riktlinjer för sam-

hällsinformation. Styrgrupperna för de båda projekten träffades ibland. Idén om en 

gemensam verksamhet kom från projektet Regional samhällsinformation. Stockholms 

stads flyktingsamordnares roll i styrgruppen har varit att bidra till att få Stockholm att ta 

på sig ansvaret för det gemensamma kansliet. Stockholms stads representanter har varit 

viktiga i styrgruppen i sin roll som mottagare av projektresultatet, ansåg de flesta inter-

vjuade. 
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4.3.3  Hur erbjudandet presenterats för kommunerna  
Erbjudandet har inte lett till så många frågeställningar från mottagande kommuner. 

Styrgruppsmedlemmar anser generellt att erbjudandet har skett på ett professionellt sätt 

och att informationen innan varit tydlig. Förberedelserna för samverkan startade redan 

hösten 2009. Erbjudandet var väl förberett och informationsmöten var tydliga och gav 

utrymme för frågeställningar. Två informationsmöten har genomförts, ett i maj och ett i 

september. Informationsmötet den 1 september, där 21 kommuner var representerade, 

visade på att det fanns ett stort intresse för en gemensam resurs. Information har även 

skett via projektets nyhetsbrev. De flesta utskick har gått till förvaltningschef och en-

hetschef, vilket varit positivt. Information gick också ut från KSL:s styrelse om det nya 

kansliet. I de kommuner där erbjudandet hamnat på rätt nivå har allt fungerat bra. KSL:s 

representant har också informerat vid förvaltningschefskonferenser. 

 

Vid intervjuerna framkom även några synpunkter på vad som kunde ha gjorts bättre: 

 Informationen har inte alltid nått rätt nivå 

 Kontaktpersoner borde ha utsetts först i varje kommun 

 Har haft ont om tid (SAN var tvungna att fatta beslut innan förordningen kom) 

 Det hade varit tryggare för kommunerna att veta mer innan beslut skulle fattas 

 En kommun förstod inte att det även handlade om upphandlingen 

 Erbjudandet var skrivet på ett byråkratiskt språk 

 Vid informationsträffen skickade en del kommuner representanter från fel nivå 

 Stockholm borde ha varit tydligare med att det handlade om två delar - kansli och 

upphandling av kommunikatörer 

4.3.4 Synpunkter på att 24 kommuner har tecknat avtal med Stockholm 
Stockholms län har 26 kommuner. 24 av dessa kommuner har tecknat avtal med Stock-

holms stad kring samhällsorientering. Endast en kommun i länet har valt att inte vara 

med i denna samverkan. Alla styrgruppsmedlemmar är mycket nöjda med resultatet. 

”Fantastiskt resultat”, uttrycker flera vid intervjuerna. Några fler kommentarer till det 

goda resultatet: 

 

 Det finns en bred majoritet för regional samverkan inom politiken i regionen (oav-

sett partifärg)  

 Det är första gången någonsin som 25 kommuner ska samverka  

 Det är nu samma modell som den interkommunala överenskommelsen för ersätt-

ning inom vuxenutbildning. Det blir nog inom fler och fler områden. 

 Det kom rätt i tid, innan någon kommun hunnit bygga upp något eget 

 Stockholm har varit positiva till gemensamt samarbete, vilket varit viktigt 

 Trodde nog att det skulle bli nästan alla utifrån att Stockholm är med 

 Gäller nu för Stockholm att ha en dialog med alla medverkande kommuner 

 Juridiken har varit en utmaning. Stockholms stads jurister har varit måna om att det 

ska gå rätt till. 

 Varit tydliga med att det ska vara självfinansiering  

 Ingen kommun kan klara språkkraven själv  

 Trodde aldrig att så många skulle ansluta sig eftersom det är långa beslutsvägar 

 När ny lagstiftning kommer från 2012 som ska gälla alla nyanlända är det bra att vi 

provat det här först  
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4.3.5  Projektet har inte lyckats få med myndigheter i samverkansavtalet 
Flera i styrgruppen uttrycker sin besvikelse över att projektet inte lyckats nå myndighe-

terna. Samtidigt säger bl.a. projektledningen att projektet inte varit tydligt med hur sam-

verkan med myndigheterna skulle se ut. Länsstyrelsens uppgift i projektet var bl.a. att få 

med myndigheterna, men lyckades inte med det.  

 

Under 2009 var flera myndigheter med vid t.ex. testning av material, men ingen myn-

dighet har varit representerad i styrgruppen. Flera myndigheter har varit positiva till 

samverkan, men har inte fått någon direkt plattform, menar projektledningen. Flera ut-

trycker vid intervjun att samverkan troligtvis kommer till stånd när det gemensamma 

kansliet väl är i gång. 

 

Arbetsförmedlingen får, utifrån sin nya roll i etableringslagen, en samverkanspart ge-

nom det gemensamma kansliet kring samhällsorienteringen, i stället för 25. Samverkan 

har redan kommit igång. En arbetsgrupp finns nu med representanter från AF, projekt-

ledningen och Stockholms stad som arbetar med frågor kring logistik och gränsdrag-

ningsfrågor. De två representanterna från AF är sakområdesspecialister. De har arbetat 

med reformen på strategisk nivå inom AF. De marknadsför också webbplatsen nyis-

tockholm.se internt inom AF och projektledningen har utarbetat ett informationsmateri-

al om samhällsorientering för spridning internt inom AF. Myndigheten är viktig utifrån 

deras nya uppdrag, men, påpekar projektledningen, de har inte samma krav på sam-

hällsorientering som kommunerna (modersmål, kompetens på utförarna, antal timmar). 

 

Styrgruppens reflektioner kring orsaker till att projektet inte lyckats få med myndighe-

terna: 

 Har inte haft någon gemensam plan för det, lagt det åt sidan 

 Inte så konstigt att de inte varit med. Det är svårt nog att få ihop kommunerna. 

 Det var nog för mycket för projektet att ta med även myndigheter 

 Det var nog inte riktigt prioriterat i styrgruppen, vi frågade inte efter det 

 Stockholm och länsstyrelsen behöver arbeta vidare med det 

 Det är bra om myndigheterna själva ger information om sin verksamhet 

 Förordningen kunde ha hjälpt till med det. Det var inte tydligt mot myndigheterna, i 

vad och i vilken omfattning som de har ansvar i samhällsorienteringen. Hur de 

kommer in blir otydligt. 

 Vissa myndigheter har fått medel för att arbeta med samhällsinformation (t.ex. kro-

nofogden och skatteverket) 

 KSL och länsstyrelsen har möten på förvaltningschefsnivå. Där finns myndigheter 

med. Det är svårt att fånga rätt människor i de strukturerna. Det är ju inte förvalt-

ningscheferna projektet riktat sig till. 

 Myndigheterna kan samarbeta men inte ingå i det gemensamma kansliet 

 De måste samverka kring material/innehåll. 

 De måste finnas med i samverkan med kommunikatörerna 

 Svårt att se att de skulle varit med i det här skedet. Det måste ge dem något. 

 Det känns naturligt att myndigheter fortbildar de nya kommunikatörerna. De behö-

ver se till att kommunikatörerna är uppdaterade. 

 Det borde bli tydligare och mer styrt kring myndigheternas informationsuppdrag 

 Myndigheter är inte organiserade utifrån länsgränser 
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4.3.6 Hur finansieringsmodellen mottagits eller kommenterats av kom-
munerna 

Information om finansieringsmodellen skedde på informationsmötet den 1 september. 

Innan erbjudandet skickades ut har det funnits diskussioner om storleken på ersättning-

en från några kommuner. Erbjudandet innehåller också information om hur ersättningen 

ska gå till. Efter erbjudandet skickats ut har endast ett par kommuner kommenterat fi-

nansieringsmodellen, enligt styrgruppens medlemmar.  

 

AF kommer att anmäla deltagare direkt till kansliet för att logistiken ska fungera. 

Kommunerna betalar för alla anmälda, oavsett om de deltar eller inte. Finansiering av 

webbplatsen har inte funnits med i budgeten för kansliet, men eftersom det blev fler 

kommuner än beräknat så blir intäkterna för kansliet större än beräknat. Det medför att 

webbplatsen nu ryms inom budget. 

4.3.7 Avslut av projektet - återstående uppgifter 
Projektledningen och styrgruppens ordförande klargjorde vad som vid intervjutillfället 

återstår för projektet. Eftersom överlämnande och mottagande har skett parallellt under 

hösten har det ibland varit svårt att särskilja vad som varit projektets ansvar respektive 

Stockholm stads ansvar. En gemensam aktivitetsplan utarbetades under maj- juni för 

konkretisering av uppgifter och ansvar för projektledningen kontra Stockholms stads 

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltnings representanter.  

 

För projektledningen återstår att skriva slutrapport. Webbplatsen finns på ett fristående 

webbhotell och lösningen för webbplatsens framtida placering var vid intervjuerna inte 

klarlagd. Vid avslut av projektet behöver relevanta dokument föras över till det gemen-

samma kansliet. 

4.3.8 Hur överlämnande från projektet och mottagande från Stockholms 
stad fungerat  

Projektledarna samt de tre representanterna i styrgruppen för Stockholms stad besvarade 

frågor kring hur överlämnande och mottagande skett samt vad som fungerat bra eller 

mindre bra kring detta.  

 

Projektledaren upplever att alla inblandade varit engagerade. Samtliga påtalade att tiden 

varit knapp för allt som skulle göras – få fram en juridiskt möjlig lösning, överenskom-

melsearbetet, upphandlingsarbetet, lokallösning, utbildningsanordnare för kommunika-

törer m.m. 

 

Flyktingsamordnaren på Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, som haft en 

strategisk funktion i planering och formalia kring det gemensamma kansliet, lämnade 

80% av i sin anställning efter sommaren för att gå in i annan tjänst. Det innebar ett 

kompetensbortfall i det kommande upphandlingsarbetet. Upphandlingsarbetet redovisas 

särskilt i avsnitt 4.4. 

 

Projektledningen har under hela året haft sin lokala placering på Socialtjänst- och ar-

betsmarknadsförvaltningen, vilket gjort att överlämnandet/mottagandet kunnat ske på 

ett smidigt sätt. En ny nämnd och förvaltning för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

tillsätts vid årsskiftet då nuvarande SAN delas. 

 

Ingen av de inblandade har erfarenhet från att bygga upp en kommungemensam verk-

samhet. Att det skulle innebära så mycket arbete på så kort tid kunde ingen föreställa 

sig. Det fanns också vissa problem med att ta steget från vision till verklighet och realis-
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tiska ambitioner, enligt en av de intervjuade. Det är viktigt att projektledaren kommer 

att överbrygga några månader efter projektet avslutats. Det är en garant för att projektre-

sultatet tas tillvara. 

 

Lokaler för kansliet kommer att inrymmas i SFI-centrums lokaler på Hornsgatan i 

Stockholm och enhetschefen på SFI-centrum blir ansvarig chef även för kansliet.  

 

Inventering av vilken kompetens som behövs på kansliet har gjorts. Det behövs bl.a. 

någon som är bra på att skapa system och struktur, menar en av de intervjuade. Övriga 

kompetenser som kan behövas är kursadministratör och informatör.  

 

För Stockholms stad återstår att praktiskt bygga upp det gemensamma kansliet. Anmäl-

ningar kommer att kunna tas emot från 1 december och grupper startar från mars – april, 

beroende på när upphandlingen av kommunikatörer avslutas.  

Annat som de intervjuade lyfte fram som återstår för staden är: 

 rekrytering av kanslipersonal 

 administrativt system 

 mötesformer med kommunerna 

 rutiner/samverkan med leverantörer och rutiner/samverkan med arbetsförmedlingen 

– både enskilt och tillsammans 

  fastställa rutiner och att klargöra var ansvar och finansiering av webbplatsen ska 

ligga
17

. ”Det viktiga är att det finns mejlfunktion och telefon redan från 1 decem-

ber”, säger en av mottagarna. 

 en formell organisatorisk placering av kansliet som måste beslutas politiskt så det 

formellt blir en ansvarig chef  

 utvärdering av anbud och tilldelningsbeslut 

4.3.9 Faktorer som varit avgörande för projektets goda resultat 
Grunden för projektet lades på samordnarmöte för flyktingsamordnare i Stockholms län 

2007 på Skepparholmen. Där identifierades utvecklingsbehov för framtiden. Prioritering 

skedde av de viktigaste utvecklingsbehoven, varav samhällsinformationen var ett områ-

de. Länsstyrelsens samordningsgrupp med kommundirektörer gjorde parallellt samma 

arbete och prioriterade även där samhällsinformationen som ett utvecklingsområde.  

Projektet har därför haft verklighetsförankring, påtalar flera av de intervjuade.  
  
Nya lagstiftningen, etableringslagen, bidrog till att så många kommuner kommit med i 

det gemensamma kansliet. Utredningen och lagen har gått hand i hand med projektet. 

 

Samtliga intervjuade upplever att projektledningen har haft stor betydelse för resultatet. 

De har en drivkraft med precision och har haft höga ambitioner att nå målet. Projektled-

ningen har varit motorn i projektet. De har lyckats hålla riktningen och inte gett upp. 

 

En annan viktig faktor, enligt de intervjuade, har varit styrgruppens sammansättning – 

KSL, länsstyrelsen och olika kommunrepresentanter. Projektet har haft många kompe-

tenta och drivande personer och det har funnits ett engagemang på alla nivåer. 

KSL:s medverkan medförde att förvaltningschefer nåddes med information och paral-

lellt ställningstagande om central överenskommelse kring integration. KSL har ett regi-

onalt perspektiv som var viktigt för projektet. 

 

                                                             
17 Webbplatsen kommer att rymmas inom kansliets budget, enligt styrgruppsmöte 16 november 2010 
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En vinst var också att länsstyrelsen varit representerad i styrgruppen, ansåg flera i styr-

gruppen. Det medförde att också ett nationellt perspektiv fördes in, säger en av de inter-

vjuade. Länsstyrelsens representant hade kännedom om de rätta kanalerna för projektet. 

Utan dem hade vissa saker kanske tagit längre tid. Länsstyrelsens representant hade 

även kontakt med de som skrev utredningen.  

 

Stockholm stads medverkan i styrgruppen var strategiskt viktigt. Flyktingsamordnaren 

på SAF
18

 tog bollen som ansvarig samordnare och har sett till att rätt beslut fattats. Ett 

par av de intervjuade menar att hon bidragit mycket till att Stockholm blev ansvarig 

kommun för det gemensamma kansliet. 

 

Samverkan mellan projektledningen för detta projekt och projektledaren för Stock-

holmsprojektet har fungerat bra och har också bidragit till resultatet. Goda relationer 

med Stockholm har varit viktiga. De båda projekten har delat lokaler och har därmed 

haft möjlighet att förbereda samverkan. 

 

Projektresultatet som innebär en gemensam samhällsorientering för 25 kommuner i lä-

net ger också vinster utifrån att det blir större volymer. Någon tycker att det är bra att 

man startar nu i mindre skala för att sedan lägga till övriga nyanlända, när ny lag kom-

mer 2012. Nuvarande avtalsperiod blir kort (ett år med möjlighet till förlängning 6 må-

nader och ytterligare förlängning upp till 12 månader), vilket gör att det går att förändra 

och korrigera utifrån nya förutsättningar.  

 

Länsstyrelsens representant sammanfattade framgångsfaktorerna:  

 Uthållighet (3,5-4 år från behovet väcktes tills projektet avslutas) 

 Regional förankring (top-down) 

 Södertörnssamarbetet underlättade för projektet 

 KSL:s samverkansöverenskommelse 

 Länsstyrelsens samordningsgrupp 

 Samma projektledare hela projekttiden 

 Kontinuitet 

 Styrgruppens ordförande en god förebild i styrgruppen 

 Bra att Botkyrka stått kvar som ansvarig kommun 

 Projektet legat i fas med förordningen 

 Flyktingfonden och § 26-medel har varit viktiga för finansieringen 

 Rätt val av finansieringsformer  

 Materialfokuseringen under 2009 gav egentligen bra bieffekter 

 

Vad kunde ha gjorts annorlunda? 

Styrgruppen var mycket nöjd med resultatet, men några få synpunkter framkom ändå på 

vad som kunde ha gjorts annorlunda: 

 Statliga myndigheter hade kunnat underlätta för förvaltningen av resultatet 

 Projektet kunde eventuellt gjort mer för att nå myndigheterna 

 Tidsplanen kunde ha varit annorlunda, börjat tidigare med erbjudande, upphandling 

m.m.  

 Valet 2010 gjorde att vissa frågor försköts. 

 

 

                                                             
18 Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad 
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Farhågor 

Någon pekade även på eventuella farhågor som är viktiga att beakta: 

Vad händer om man inte lyckas upphandla så att kommunerna blir nöjda?  

Nytt lagförslag 2012 som innebär att samhällsorientering ska erbjudas till alla nyanlän-

da – hur påverkar det denna samverkan?  

4.4 Upphandling av kommunikatörer 

Stockholms stad ansvarar för att samordna upphandlingen av samhällsorientering för 

vissa nyanlända invandrare. Information om samordnad upphandling fanns i anslutning 

till erbjudande om överenskommelsen
19

. Stockholms stad ansvarar för att ta fram ett 

förfrågningsunderlag som svarar mot de krav som ställs i regleringen av samhällsorien-

teringen. Respektive kommun har beslutat om förfrågningsunderlaget och senare till-

delningsbeslut enligt underlag från den anbudsutvärdering som Stockholm samordnar. 

Förfrågningsunderlaget har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av projektledningen 

och representanter för Stockholms stad. En extern konsult har varit behjälplig i upp-

handlingsprocessen. En referensgrupp med kommunrepresentanter har ansvarat för att 

kritiskt ta ställning till formuleringar och texter i förfrågningsunderlaget. 

 

En informationsträff anordnades av SAF den 1 september för personer med ansvar för 

verksamhet som rör nyanlända och samhällsorientering, men även personer som har 

ansvar för upphandling och ekonomiska frågor inom kommunerna bjöds in. 

 

Den 1 november anordnades ett möte om samordnad upphandling för de tjänstemän 

inom samverkande kommuner som fått delegation att godkänna förfrågningsunderlaget. 

Deltagarna fick då kvittera ut förfrågningsunderlaget och fick också en föredragning om 

innehållet.  

 

Förfrågningsunderlaget MBL-förhandlades den 12 november och beslutades i SAN den 

26 november. Förfrågningsunderlaget är nu utannonserat och anbud ska vara inlämnade 

senast den 21 januari 2011. Därefter sker en utvärdering och tilldelningsbeslut beräknas 

att ske den 7 mars 2011. Avtal kommer att signeras med berörda leverantörer den 11 

mars och grupper startas i mars-april. Samverkande kommuner avser att sluta ramavtal 

för perioden 2011-03-18 till och med 2012-02-28 med option på förlängning med sex 

månader samt ytterligare option på förlängning med upp till 12 månader
20

. 

4.4.1 Intervjuer kring upphandlingen 
Intervjuer har genomförts med arbetsgrupp och referensgrupp för upphandlingen. 

 
Roller i upphandlingsarbetet 
Arbetsgruppen har bestått av projektledningen, utredare SAF och bitr. rektor SFI-

centrum och senare även administrativ samordnare. Arbetsgruppens roll har varit att ta 

fram förfrågningsunderlaget, vilket inneburit att skriva och värdera text. Någon har bi-

dragit med verksamhetskompetens och en annan med att hålla ihop det formella kring 

upphandlingen. Fyra av fem i arbetsgruppen hade ingen erfarenhet sedan tidigare av att 

skriva förfrågningsunderlag. Flera av deltagarna ansåg att ansvaret var stort och svårt i 

början. 

                                                             
19 ”Regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända flyktingar genom gemensam 

samordningsfunktion och samordnad upphandling” SAF 2010-07-01 
20 Förfrågningsunderlag Dnr 3.5-0534/2010 



 

Carlén & Werner AB 
2010-12-21 

19(22) 

 

Referensgruppen har sakkunskap och har tagit del av texter och haft möjlighet att kom-

ma med synpunkter. Referensgruppen har bestått av representanter för kommunerna. 

Gruppen har varit bra för spridning och delaktighet, anser en av de intervjuade. 

 

En upphandlingskonsult anlitades och har naturligt tagit på sig expertrollen. Konsulten 

hade dock inte sakkunskap. Det innebar att det ibland blev meningsskiljaktigheter kring 

innehållet och nivå på krav i förfrågningsunderlaget.  

 

Hur upphandlingsarbetet gått till 
En konsult har haft en samordnande roll och också skrivit all formalia och avtalsförslag.  

Ett flödesschema utarbetades av en deltagare i arbetsgruppen för att de inte skulle förbi-

se något i upphandlingen. 

 

Det har varit något helt nytt att samordna upphandling med 25 kommuner som innebär 

specifika avtal för varje kommun. Etableringslagen uppmuntrar till samverkan, men det 

har inte varit så tydligt juridiskt kring hur man kan samverka. En deltagare i arbetsgrup-

pen hoppas att det blir tydligare i nästa lagstiftning som kommer 2012.  

 

Samverkan i upphandlingen innebär att kommunerna inte bör hoppa av under avtalspe-

rioden, eftersom det kan riskera hela upphandlingen. De personer som har delegation för 

upphandlingen har fått information om detta, enligt samordnaren.  

 

Arbetsgruppen har arbetat i nära samarbete med konsulten. De har sedan bollat idéer 

med referensgruppen som också fått se olika förslag till text.  

 

En av deltagarna i arbetsgruppen ansåg att det skulle ha varit bra om man kunnat skriva 

förklaringar, t.ex. varför man valt just de språk som anges, platser och tider för sam-

hällsorientering m.m. för att därmed motverka spekulationer och ifrågasättande.   

 
Vad som har fungerat bra eller mindre bra i upphandlingsarbetet 
Upphandlingsarbetet har tagit mycket tid och varit krävande för dem som skulle skriva 

förfrågningsunderlaget. Projektledningen har haft ett stort ansvar i skrivningen.  

Förutom arbetsgrupp, referensgrupp och konsult så har många andra funktioner varit 

inblandade som upphandlingsansvarig inom SAF och flera jurister.  

 

Det är vanligt att upphandlingar överprövas och därför har texter stötts och blötts för att 

minska risken för överprövning, enligt en av deltagarna i arbetsgruppen. Mycket tid och 

pengar har lagts ner, men det har varit viktigt. Upphandlingen handlar om förhållande-

vis små volymer, ca 7-8 miljoner, men tiden har ändå behövt läggas ner.  

 

Det har varit bra diskussioner och resonemang i referensgruppen, men ibland var möte-

na för ostrukturerade och det var ont om tid. De frågor som dryftats i referensgruppen 

har varit viktiga. 

 

Arbetsgruppen skulle behövt information från början om hur en upphandling går till – 

formalia, begrepp, skallkrav, värdering m.m., menar en av deltagarna. En del diskussio-

ner kunde ha undvikits om arbetsgruppen fått introduktion i upphandlingsarbete. Det 

kan ändå ha varit viktigt med alla diskussioner för att få en gemensam bild. Upphand-

lingsarbetet har också bidragit till förberedelse för stora delar av det som ska ingå i 

kansliarbetet. 
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Det konstateras att roll och ansvarsfördelning inkl. huvudansvarig måste tydliggöras i 

upphandlingar framöver för förvaltningschef, jurister, konsulter, handläggare, upphand-

lingssamordnare och andra aktörer. 

 

5 Kort sammanfattning och rekommendationer 
Projektet Samhällsorientering i samverkan har varit ett framgångsrikt projekt som nått 

ett fantastiskt resultat. Målet om minst 10 samverkande kommuner överskreds med råge 

när 24 kommuner tecknade överenskommelse med Stockholms stad om samverkan 

kring samhällsorientering. 

 

Det är många faktorer som bidragit till det goda resultatet. En viktig faktor är att projek-

tet har varit en del i en utvecklingsprocess, vilken framgår i nedanstående bild. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målbilder har förändrats över tid, vilket varit viktigt utifrån förändringar i omvärlden. 

Erik Amnås utredning om samhällsorientering som ledde till lagstiftning om samhälls-

orientering för vissa nyanlända invandrare kom parallellt med projektet Regional sam-

hällsinformation. Projektledningen och delar av styrgruppen var involverade i detta ar-

bete. Det nya projektet Samhällsorientering i samverkan har alltså legat rätt i tid och 

kunde anpassas utifrån lagstiftningens krav på samhällsorientering. Samverkan kring 

samhällsorientering blev än mer aktuellt och behovet att ett gemensamt kansli för kom-

muner i Stockholms län blev målet för 2010. 

 

Projektledningens engagemang och höga ambition och vilja att driva projektet mot må-

let har varit en starkt bidragande faktor till att målet har nåtts. 

 

Styrgruppens sammansättning med representanter från KSL, länsstyrelsen och olika 

kommuner har varit av stort värde och samspelet med projektledningen har fungerat 

mycket bra. Det har funnits stor flexibilitet och uthållighet i gruppen. Styrgruppen har 

också träffats ofta vilket har inneburit att projektet inte tappat fart.  

 

Beslutsprocessen fram till överenskommelse mellan Stockholms stad och alla deltagan-

de kommuner var ovanligt snabb. Styrelsen för KSL uttalade sig i juni positiva till en 

gemensam resurs för samhällsorientering i länet. KSL skickade i juni en förfrågan till 

Stockholms stads Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnd (SAN) om huvudmannaskap 

för regional samverkan. Informationsbrev gick samtidigt ut till kommunerna i länet. 

SAN beslutade också i juni att ta på sig ansvaret för kansliet. Erbjudande gick ut i au-

gusti till länets kommuner om överenskommelse med Stockholms stad. I oktober hade 

de 24 kommuner som valde att vara med i samverkan fattat beslut i berörd nämnd och 
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tecknat överenskommelse med Stockholm. En bidragande orsak till denna snabba pro-

cess är några styrgruppsmedlemmars konkreta roller i beslutsprocesserna. KSL:s repre-

sentant ansvarade för ärendet till KSL:s styrelse. En av representanterna från Stockholm 

ansvarade för ärendet till SAN och erbjudandet till kommunerna. 

 

Överlämning/mottagande av projektresultatet har pågått under i stort sett hela året. Re-

presentanter för Stockholms stad har funnits med i styrgruppen och har bidragit till att 

staden tog på sig ansvaret för kansliet. Ansvarig chef för kansliet kom under året också 

med i styrgruppen. Projektledningen har delat lokaler med Socialtjänst- och arbets-

marknadsförvaltningens (SAF) projektkontor, vilket underlättat för samarbete med 

Stockholmsprojektet
21

. Förfrågningsunderlaget i upphandlingen gjordes gemensamt av 

projektledningen och representanter från SAF. 

 

Rekommendationer inför 2011 
En ny nämnd och förvaltning för arbetsmarknad och vuxenutbildning tillsätts vid års-

skiftet då nuvarande SAN delas. Det finns i och med detta en risk att kansliet och dess 

verksamhet inte får den styrning som behövs i ett inledningsskede. Beslut om ansvarig 

chef måste formellt fattas. Denna chef måste också få ett tydligt mandat att kunna fatta 

erforderliga beslut. 

 

En samrådsgrupp med representanter från deltagande kommuner ska utses. Samrådsmö-

ten måste snabbt komma till stånd för att skapa delaktighet. Verksamheten måste också 

vara så transparent att deltagande kommuner känner tillit och förtroende för samord-

nande kommun. 

 

Kansliet behöver bemannas med lämpliga kompetenser som kompletterar varandra. Rol-

ler och ansvar behöver klargöras från början. 

 

Rutiner och arbetssätt behöver utarbetas i ett tidigt skede för att skapa ordning och reda. 

 

Trots att det första året ska vara i form av pilotverksamhet så måste verksamheten säk-

ras från början för att undvika att enskilda individer drabbas av logistikproblem eller att 

samverkan med andra aktörer är otydlig. Deltagarna ska känna att de behandlas likvär-

digt oavsett etnicitet eller vilken kommun de kommer ifrån. 

 

För att kommunerna ska välja att vara med i fortsättningen när ny lagstiftning kommer 

och nuvarande avtal går ut är det av stor vikt att verksamheten håller mycket hög kvali-

tet redan initialt. 

 

 

 

                                                             
21 Som handlade om utarbetande av gemensamma riktlinjer för samhällsinformation 
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Bilaga 
 

Förteckning över intervjuade personer  

 
Styrgrupp 

 Per Andersson, ordförande 

 Lisa Alm, projektledare 

 Cecilia Gustafsson, bitr. projektledare  

 Karin Wahlgren, handläggare Kommunförbundet Stockholms län (KSL)  

 Christian Foster, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholms län  

 Birgitta Hart Carpenter, integrationsstrateg Södertörnskommunerna 

 Hugo Johansson, chef för bl.a. flyktingmottagning Ekerö kommun, repr. för vuxen-

utbildningsregionen 

 Yvonne Svensson, verksamhetschef introduktionsenheten, Solna stad  

 Karin Perols, flyktingsamordnare SAF, Stockholm stad 

 Carin Larsson, projektledare/utredare, Stockholms stad 

 Leif Styfberg, rektor och enhetschef SFI-Centrum 

 
Södertälje kommun 

 Ingrid Bodinger, utvecklingsledare Arbetslivskontoret 

 

Sundbybergs stad 

 Helena Dahlin Kasse, enhetschef introduktionsenheten 
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