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1. Inledning 
Carlén & Werner AB har på uppdrag av Centrum för samhällsorientering genomfört en 
utvärdering av den samordnade samhällsorienteringen i Stockholms län. Kerstin Carlén 
har varit ansvarig för utvärderingsuppdraget och Johan Werner för kvalitetssäkring av 
rapporten. 

1.1 Uppdraget 

Här nedan beskrivs syfte, metod och avgränsningar för uppdraget. Uppdraget har 
genomförts under februari t.o.m. maj 2012. Uppdraget har bestått av flera 
utvecklingsdelar som inneburit att förbättringar skett successivt under våren. 
Avstämningar har skett löpande med uppdragsgivaren som därför kunnat påbörja 
förbättringarna.  
 
Under avsnitt 4-6 har vi valt att kommentera våra viktigaste iakttagelser som utgör en del 
av sammanfattningen och förslag till förbättringar i avsnitt 7. 
 
Vi har valt att lägga processkartläggningen som belyser delprocesserna (Anmälan och 
Uppstart) och (Avslut) i samhällsorienteringen som bilaga till rapporten. Därmed finns 
endast sammanfattning av de viktigaste iakttagelserna och förslag till förbättringar i 
själva rapporten.  
 
Syfte  
Syfte med uppdraget är att: 

 belysa hur samverkan sker utifrån de olika aktörernas ansvar och roller 
(arbetsförmedlingen – Centrum för samhällsorientering– kommuner) 

 identifiera brister i samverkan, arbetsformer och arbetssätt och lyfta fram det som 
fungerar bra samt ge förslag till förbättringar 

 

Metoder 
Uppdraget har skett med hjälp av följande metoder:  
1. Inläsning av dokument som minnesanteckningar, rapporter, utredningar, 

uppföljningar mm 
1. Processkartläggning har genomförts för att visualisera och identifiera eventuella 

brister i några delprocesser i huvudprocessen samhällsorientering  
2. Översyn av Centrum för samhällsorienterings interna rutiner 
3. Intervjuer med urval av nyckelpersoner 
4. Enkät till samverkande kommuner 
5. Rapport som innehåller analys av viktiga iakttagelser, styrkor och svagheter samt 

förslag till förbättringar.  
 

Avgränsningar 
Utvärderingen avgränsas till de processer och samverkansformer som avser Centrum för 
samhällsorienterings ansvarsområde, nämligen samhällsorientering i Stockholms län för 
de samverkande 25 kommunerna. De processer som sker före eller efter Centrum för 
samhällsorienterings ansvarsområde har inte kartlagts, men kan i utvärderingen påtalas 
utifrån att de påverkar Centrum för samhällsorientering på olika sätt. Uppföljning och 
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utvärdering av leverantörer och kursdeltagare sker inte i detta uppdrag. Leverantörer 
följs upp specifikt genom avtalsuppföljning och utvärdering av uppdrag. Varje kurs 
avslutas med en utvärdering ifrån deltagarna och kommunikatören skriver en rapport på 
genomförandet som lämnas till centret. 
 

2. Bakgrund 
År 2009-2010 drevs samverkansprojekt mellan kommuner i Stockholm län kring 
samhällsorientering. Botkyrka kommun var projektägare och finansierades av EU:s 
Flyktingfond. Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunförbundet Stockholms län (KSL) 
och Migrationsverket var initiativtagare till projektet. Motivet var att det saknades 
tydlighet i kommunernas uppdrag kring samhällsorientering, att utförande och innehåll 
varierade mellan kommunerna och att myndigheterna hade svårt att nå målgruppen. 
Arbetet inleddes med en förstudie1 som redovisades i september 2008. Syftet med 
förstudien var att genom kartläggningar och inventeringar ge en god grund för att ta fram 
en sammanhållen modell för samhällsinformationen i Stockholms län.  
 
Förstudien låg till grund för genomförandet av projektet ”Regional samhällsinformation” 
under 20092. I projektet ingick bl.a. att ta fram en modell (metod och material) för 
samhällsinformation till nyanlända invandrare, vilken skulle användas av länets 
kommuner och myndigheter i samverkan. Syftet var att nyanlända skulle få en enhetlig 
och adekvat samhällsinformation, oavsett vilken kommun man bosätter sig i, och på så vis 
få en snabbare etablering i svenskt samhälls- och arbetsliv. En resultat- och 
effektutvärdering genomfördes i slutet av 20093. 
 
Projektet gick 2010 in i en ny fas och bytte då namn till ”Samhällsorientering i samver-
kan4”. Fokus var då att lösa frågan kring huvudman och finansiering för en samordnad 
regional samhällsorientering. En länsgemensam webbplats, nyistockholm.se sjösattes och 
utvecklades.   
 
Stockholms stad genomförde också parallellt ett projekt kring samhällsorientering.  
 

2.1 Lag om etableringsinsatser 

Lagen om etableringsinsatser5 för nyanlända har införts för att påskynda nyanlända 
invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen är en 
obligatorisk del i etableringsplanen. Utöver samhällsorientering ska även ingå 
svenskundervisning för invandrare (sfi) och aktiviteter t.ex. andra studier och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller arbete.  
 

                                                        
1 Regional samhällsinformation i Stockholms län; Linda Pergelius (2008) 
2 Processutvärdering 2009 (Carlén & Werner AB) 
3 Resultat- och effektutvärdering 2009 (Carlén & Werner AB) 
4 Effektutvärdering samhällsorientering 2010 (Carlén & Werner AB) 
5 Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare SFS 2010:197 
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Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och 
samhällslivet genom att ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Den 
ska enligt förordningen (2010:1138) erbjudas så snart som möjligt efter det att en 
etableringsplan har upprättats och normalt vara avslutad under det första året i landet. 
Samhällsorienteringen bör organiseras på ett sätt så att deltagandet går att kombinera 
med bl.a. arbete. 
 
Den nya lagen 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 
Migrationsverket. 
 
Varje kommun är skyldig att se till att nyanlända flyktingar erbjuds samhällsorientering. 
Varje nyanländ person som omfattas av lagen om etableringsinsatser och förordningen, 
ska erbjudas minst 60 timmars samhällsorientering. Det är kommunerna som ansvarar 
för att ge samhällsorienteringen och det ska ske så snart som möjligt efter beviljat 
uppehållstillstånd. Länsstyrelserna har ansvar för att ta fram nationella riktlinjer för 
återrapportering av samhällsorienteringen. 
 
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 
kvotflyktingar. Även nyanlända i åldern 18-19 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 tidigare erbjudits introduktion av kommunerna. 
 

2.2 Centrum för samhällsorientering i Stockholms län 

 Centrum för samhällsorientering i Stockholms län är resultatet av projekten Regional 
samhällsinformation och Samhällsorientering i samverkans intentioner. Sedan januari 
2011 administrerar och samordnar centret utbildningar inom samhällsorientering på 
uppdrag av 25 kommuner i länet.  
 
Modellen för samverkan mellan kommunerna i länet innebär en samordnad upphandling 
för nyanlända samt gemensamma kanslifunktioner. Stockholms stad tog på sig 
samordningsansvaret och överenskommelser tecknades mellan Stockholms stad och 24 
kommuner i länet. Därmed är samtliga kommuner, utom en (Haninge kommun), med i 
denna samverkan.  Samverkan sker genom det gemensamma centret, Centrum för 
samhällsorientering i Stockholms län, som har sin organisatoriska tillhörighet inom 
arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad.  
 
Syftet med samverkan är att få ett större deltagarunderlag och möjlighet till en gemensam 
samverkansyta gentemot externa aktörer och kunna bidra till att såväl möta 
lagstiftningens höjda krav som verksamhetens kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. 
Arbetet inleddes under hösten 2010 med att Stockholms stad planerade för en 
samordnad upphandling av samhällsorientering för nyanlända för de kommuner som 
ingår i samverkan.  
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Centrets verksamhet startade i januari 2011 och det första halvåret innebar att bemanna 
centret, utforma lokalerna och framför allt att genomföra och utvärdera upphandling av 
samhällskommunikatörer. Upphandlingen överprövades och en ny utvärdering 
genomfördes. Avtal tecknades därefter mellan tre leverantörer och respektive 
samverkande kommun. Centret består av en enhetschef och en webbredaktör på deltid, 
samt en samordnare och två kursadministratörer på heltid. 
 
I Stockholms län ges en specifik utbildning till blivande samhällskommunikatörer på 
Stockholms universitet. Antagning kräver en utländsk lärarexamen och svenska som 
andra språk A och B, alternativt utländsk akademisk examen och svenska som andra 
språk A och B alternativt grundläggande behörighet. Behörighetsgraden avgör om kursen 
motsvarar 30 eller 45 högskolepoäng6. Utbildningen startade hösten 2011. 
 
Det tidigare projektet Samhällsorientering i samverkan formulerade följande 
förväntningar på det gemensamma centret. 
 
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) 
 

3. Många aktörer måste samarbeta 
Den nyanlände möter ett flertal myndigheter under sin etablering i Sverige. Dessa 
myndigheter har ett gemensamt ansvar för att etableringsprocessen fungerar väl. För 
detta krävs ett gott samarbete på lokal, regional och nationell nivå. 
 
Migrationsverket ansvarar under asyltiden för bland annat den inledande kartläggningen 
av den nyanlände.  
 
Arbetsförmedlingen ska så fort som möjligt efter beviljat uppehållstillstånd hålla ett 
första etableringssamtal som utmynnar i en etableringsplan med individuellt anpassade 
aktiviteter. Arbetsförmedlingen ska också vid behov hjälpa till med bosättning.  
 
I detta arbete har kommunerna fortfarande kvar sitt ansvar vad gäller tillgång till 

                                                        
6 Kursplan hösten 2011: http://sisu.it.secure.su.se/pdf_creator/cached/19958/27019 

Kursplan hösten 2011: http://sisu.it.secure.su.se/pdf_creator/cached/19958/25293 

http://sisu.it.secure.su.se/pdf_creator/cached/19958/27019
http://sisu.it.secure.su.se/pdf_creator/cached/19958/25293
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bostäder. Vidare har kommunerna ansvar för bland annat tillgång till 
svenskundervisning, samhällsorientering och insatser för de arbetssökandes barn och 
ungdomar.  
 
Länsstyrelserna ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot 
nyanlända samt främja regional samverkan mellan de aktörer som anordnar aktiviteter 
för dem.  
 
Försäkringskassan ska utbetala etableringsersättning och även pröva och utbetala 
tilläggsersättningar för barn och bostad.  
 
Landstingen är en fortsatt viktig aktör för individens hälsa och bidrar även med underlag 
för bedömning av prestationsförmåga. 
 
Arbetsförmedlingen tecknar lokala överenskommelser med olika aktörer. Syftet är att 
tydliggöra ansvarsfördelningen på orten för de olika insatser som de arbetssökande är i 
behov av. Överenskommelserna möjliggör direkt kommunikation med rätt part och ger 
kommunerna förutsättningar att planera och tillhandahålla anpassade aktiviteter för 
bland annat funktionshindrade, anpassning av bostäder och svenskundervisning. 
 

4. Offentliga utvärderingar av samhällsorienteringen 
Arbetsförmedlingen har presenterat en återrapporteringsrapport enligt regleringsbrevet 
för 2011 till regeringen. Rapporten innehåller utvärdering av etableringsreformen där 
även samhällsorientering ingår. Nyanländas etablering – reformens första år är 
Arbetsförmedlingens utvärdering av det första året med etableringsreformen.7  
 
Länsstyrelserna ska främja och stödja samarbete mellan kommunerna, följa upp 
verksamheten samt lämna en gemensam redovisning om samhällsorientering till 
regeringen. Den första gemensamma utvärderingen om samhällsorientering 
presenterades under våren 20128. 
 

4.1 Nyanländas etablering – reformens första år 

Rapportens resultat avser hela riket. 39 procent av de med etableringsplan har eller har 
haft aktiviteten samhällsorientering som en del av sin etableringsplan. 
Arbetsförmedlingen har i tidigare återrapporter uppmärksammat att andelen som har 
eller har haft samhällsorientering är låg. Andelen som har fått insatsen fortsätter dock att 
öka. Den kategori som i störst utsträckning har deltagit i samhällsorientering är 
kvotflyktingar. Av de som den sista december hade haft en fastställd etableringsplan i 
minst ett år eller längre var det enbart hälften som påbörjat eller genomgått 
samhällsorienteringen. Detta visar att målet om samhällsorientering inom ett år inte 

                                                        
7 Nyanländas etablering – reformens första år AF-2010/436389 
8 Samhällsorientering till nyanlända, Länsstyrelsernas gemensamma redovisning, rapportnummer: 2012:10 
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uppfylls för de inom etableringsuppdraget. Andelen nyanlända som fått ta del av sfi var 
79 procent. 
 
I rapporten framkommer också att det inte är någon skillnad mellan könen avseende 
samhällsorientering i etableringsplanerna.  
 

4.2 Samhällsorientering till nyanlända 

Förordningens intentioner om samverkan mellan kommuner kolliderar i vissa fall med 
kommunallagen och lagen om offentlig upphandling. Samverkansformer som är förenliga 
med kommunallagen och LOU är: vissa interkommunala avtal, en gemensam nämnd, 
samverkan som läggs under ett kommunalförbund samt att kommunerna går samman 
och upphandlar samhällsorientering. 
 
Deltagande och genomförande 
Enligt förordningen ska samhällsorienteringen påbörjas så snart som möjligt efter det att 
en etableringsplan upprättats och normalt vara avslutad ett år efter planens upprättande. 
Kursstarten är beroende av antalet aktuella deltagare och även samordning av 
samhällsorientering med andra etableringsinsatser. Den generella bilden av väntan på 
kursstart gäller för såväl kvinnor som män med undantag för kö till barnomsorg. Fyra 
gånger fler kommuner anger detta som orsak till kvinnors väntetider. 
 
Regeringen har aviserat att målgruppen som omfattas av samhällsorientering kan komma 
att utökas. Redan nu erbjuds samhällsorientering till fler än de som ingår i målgruppen, 
t.ex. nyanlända som inte är flyktingar eller som vistats längre tid i Sverige. Enligt 
kommunstatistiken utgör denna grupp 38 procent av det totala antal anmälda och 45 
procent av dem som påbörjat samhällsorientering. 
 
Samhällsorienteringen för nyanlända ska i möjligaste mån bedrivas på modersmål eller 
annat språk som deltagaren behärskar väl. Sammantaget erbjuder 79 procent av 
kommunerna enligt enkätsvaren samhällsorientering på modersmål eller annat språk 
som deltagaren behärskar väl. Drygt hälften erbjuder samhällsorientering med hjälp av 
tolk och en knapp tredjedel på lätt svenska. 
 
Flexibilitet och samordning 
Samordningen av etableringsinsatserna är en utmaning som ställer krav på komplicerade 
logistiska lösningar och flexibilitet hos inblandade. Både kommuner och länsstyrelser 
betonar vikten av en väl fungerande lokal och regional samverkan för att lösa 
samordning. En samhällsorientering på modersmål kräver även i de flesta fall samverkan 
mellan kommuner eftersom språkgrupperna i de enskilda kommunerna är små. En väl 
fungerande samverkan mellan kommuner har också utvecklats på många platser i landet. 
 
Länsstyrelserna har också, tillsammans med SKL9, tagit initiativ till ett gemensamt, 
processinriktat utvecklingsarbete på nationell nivå. Bland de behov som kommit fram i 
det arbetet är: väl fungerande och testade metoder, kompetenta samhälls-

                                                        
9 Sveriges kommuner och landsting 
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kommunikatörer, nätverk för såväl kommunikatörer som ansvariga för samhälls-
orientering och tillgänglighet till material och metoder. Andra frågor som lyfts är vikten 
av att arbeta med ett hälsoperspektiv samt betydelsen av en webbportal som kan fungera 
som ”spindel i nätet” i arbetet med samhällsorientering för individer och aktörer. 
 
Lokal samordning av etableringsinsatserna 
Samordningen av de olika etableringsinsatserna regleras till viss del via lokala 
överenskommelser men lika ofta i direkt dialog mellan inblandade aktörer. Att 
samordningen av etableringsinsatserna är en komplicerad fråga framgår av både 
kommunernas svar och de regionala återkopplingarna. Logistiken är svår, aktiviteter 
krockar och restiderna blir ibland långa. Avstånd och förutsättningar inom 
kollektivtrafiken är påverkande faktorer, liksom resekostnaderna som kan påverka 
intresset för aktiviteter utanför den egna kommunen. 
 
I såväl kommunsvaren som i de regionala återkopplingarna framkommer också lösningar 
på de logistiska utmaningarna. Ibland anordnas sfi på förmiddagen och 
samhällsorientering på eftermiddagen. Ett annat exempel är sfi 2,5 dag, 
samhällsorientering en halvdag och praktik 2 dagar eller att lägga samhällsorientering 
som en heldagsaktivitet. Det förkommer också att kommuner anordnar 
samhällsorientering innan deltagarna börjat läsa sfi, exempelvis i samband med 
meritportfölj. I några fall har kommuner förlagt samhällsorientering som heltidsaktivitet 
under sommaren, då sfi har uppehåll.  
 
Utvecklingsområden 

Länsstyrelserna lyfter också fram ett antal utvecklingsområden i rapporten. Det handlar 
bland annat om möjligheterna till kommunsamverkan i genomförandet av 
samhällsorientering, vikten av ett integrerat migrationshälsoperspektiv i arbetet och en 
säkrad tillgång till kompetenta samhällskommunikatörer i hela landet. Koordineringen 
mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för att undvika planeringskonflikter i 
etableringsplanerna är också ett utvecklingsområde. Den största utmaningen för arbetet 
med samhällsorientering är dock enligt länsstyrelserna att kvalitetssäkra arbetet med 
samhällsorientering utifrån förordningens intentioner om dialog och delaktighet. 
 

Våra viktigaste iakttagelser 
Länsstyrelsernas utvärdering ger en bild av samhällsorienteringens första år som vi även 
pekar på i denna utvärdering.  
 
Andelen nyanlända inom målgruppen har varit låg och i länsstyrelserna utvärdering kan 
vi utläsa att endast 38 % av målgruppen i hela riket har deltagit i samhällsorientering, 
men däremot har79 % deltagit i sfi.  
 
I länsstyrelsernas utvärdering framkommer också att logistiken är svår och aktiviteter 
krockar. Restiderna är långa och kommunikationerna inte alltid så tillgängliga. I 
utvärderingen ges exempel på logistiska lösningar som sfi på förmiddagen och 
samhällsorientering på eftermiddagen. Ett annat exempel är sfi 2,5 dag, 
samhällsorientering en halvdag och praktik 2 dagar eller att lägga samhällsorientering 
som en heldagsaktivitet. Det förkommer också att kommuner anordnar 
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samhällsorientering innan deltagarna börjat läsa sfi, exempelvis i samband med 
meritportfölj. I några fall har kommuner förlagt samhällsorientering som heltidsaktivitet 
under sommaren, då sfi har uppehåll.  
 
De utvecklingsområden som länsstyrelserna pekar på är bl.a. att samverkan mellan 
kommuner behöver utvecklas. Stockholms län är ett gott exempel på detta. Koordinering 
och planering mellan arbetsförmedlingen och kommuner är ett annat. Det allra viktigaste, 
menar länsstyrelserna, är att kvalitetssäkra samhällsorienteringen utifrån förordningens 
intentioner om dialog och delaktighet.   

5. Tidig etablering – vinst för individ och samhälle  
En tidig etablering är grunden för att integreras i samhället och i arbetslivet. Vi har tagit 
del av delbetänkande kring nyanlända föräldrars, framför allt mammors, uttag av 
föräldrapenning som kan innebära ett hinder för etablering.  
 
En tidig etablering innebär även en socioekonomisk vinst vilket framkommer i utdrag ur 
en studie som genomförts av Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog10. 

5.1 Nyanländas uttag av föräldrapenning 

Detta avsnitt är direkt hämtat ur delbetänkande av Utredningen om ökat 
arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare11.  
 
”Svårigheter att komma in på arbetsmarknaden kan leda till att kvinnorna hänvisas till att 
ta hand om hem och barn i betydligt större utsträckning än vad de själva skulle önska. 
Vissa invandrar tillsammans med barn och fertilitetstalen är höga just efter invandringen. 
En bidragande orsak till att språkinlärningen och etableringen försenas eller inte alls 
kommer i gång kan vara ett långt och intensivt uttag av föräldrapenning. Trösklarna för 
kontakt med centrala aktörer som kommunen och Arbetsförmedlingen riskerar att höjas 
ju längre tid en person vistas i Sverige med få kontakter utanför den närmaste familjen. 
För nyanlända som omfattas av etableringslagen medför dessutom ett för långt uttag att 
de förlorar rätten till etableringsersättning och de särskilda etableringsinsatserna. 
 
Etableringsinsatserna omfattar språkundervisning, samhällsorientering och 
arbetsförberedande insatser och kan pågå under högst 24 månader med möjlighet till ett 
års överhoppningsbar tid vid sjukdom eller vård av barn på heltid. Inriktningen och 
upplägget på insatserna fastställs av Arbetsförmedlingen i en individuellt utformad 
etableringsplan som ska upprättas inom tolv månader från första folkbokföringen i en 
kommun. Vid deltagande i etableringsinsatser utgår en särskild statlig etablerings-
ersättning. Ersättningen är individuell och påverkas inte av hushållsstorlek eller 
inkomsterna hos andra personer i hushållet. På detta sätt ges både kvinnor och män 
incitament att delta i och fullfölja de insatser som ingår i etableringsplanen. 
 
 

                                                        
10 Individen i centrum; Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog (2008) 
11 Förmån och fälla – nyanländas uttag av föräldrapenning SOU 2012:9 
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1. Ett intensivt uttag av föräldrapenning försenar arbetsmarknadsetableringen för många 
nyanlända mammor 
En förhållandevis stor grupp nyanlända kvinnor får försämrade möjligheter till etablering 
på arbetsmarknaden under de första åren i Sverige till följd av vård av äldre barn. 
Sammantaget handlar det om nära 1 400 kvinnor, eller 40 procent av mammorna som 
invandrar med barn till Sverige från länder utanför Europa, som året efter 
invandringsåret har ett så pass högt uttag av föräldrapenning att de knappast har 
möjlighet att påbörja undervisning i svenska eller andra insatser som kan öppna dörrar in 
mot arbetsmarknaden. 
 
2. Ett högt uttag flera år i rad bland mammor som får ytterligare barn 
En av fyra respektive en av tio mammor som kommer med barn från länder utanför 
Europa och som får ytterligare barn i Sverige tar ut minst 200 dagar två respektive tre år i 
rad. Uttaget avser nästan alltid hela dagar, vilket innebär att dessa kvinnor har små 
möjligheter att delta i etableringsinsatser parallellt med att de tar hand om sina barn. 
 
3. Många nyanlända föräldrar tar inte ut några dagar alls 
Kartläggningen visar även att många föräldrar som invandrar till Sverige inte alls 
använder sig av föräldrapenningen. En förklaring till det låga uttaget kan vara att 
kunskapen hos nyanlända föräldrar om försäkringen är så låg att det begränsar deras 
tillgång till föräldrapenningen. Andra förklaringar kan vara dels att ersättning på 
grundnivå (180 kronor per dag) inte utgör ett alternativ om högre ersättning kan erhållas 
genom att söka arbete eller att delta i introduktionsinsatser, dels den oregistrerade 
utvandring som sker. 
 
4. Varken särskilt förmånligt eller flexibelt för nyanlända föräldrar 
Nyanlända mammor har, troligen till följd av ekonomiska begränsningar, svårare att 
använda sig av flexibiliteten i försäkringen. De får nästan uteslutande ersättning på 
grundnivå (180 kronor per dag). De tar också nästan bara ut föräldrapenning med hela 
dagar och de tar ut betydligt fler dagar samma år än jämförelsegruppen. Det är ovanligt 
att kombinera förvärvsarbete med föräldraledighet i denna grupp, och likaså är det 
ovanligt att kombinera uttaget av föräldrapenning med deltagande i etableringsinsatser. 
Kvinnornas uttag av föräldrapenning är alltför koncentrerat för att ge utrymme till detta. 
 
Kommunerna, försörjningsstödet och föräldrapenningen 
I en enkätundersökning som utredningen ställt till Sveriges kommuner framkommer att 
nyanlända föräldrars uttag av föräldrapenning i stor utsträckning kan påverkas av 
kommunernas praxis för biståndsbedömning. I många kommuner har en nyanländ 
förälder som ansöker om försörjningsstöd inte något annat val än att ta ut 
föräldrapenning, också för barn som är flera år gamla. Vid en ansökan om kompletterande 
försörjningsstöd från en familj med ett fyraårigt barn där mamman deltar i sfi men saknar 
inkomst och rätt till etableringsersättning har fyra av tio kommuner svarat att de skulle 
uppmana kvinnan att avbryta undervisningen för att i stället ta ut föräldrapenning på 
heltid. I två av tio kommuner skulle även flyktingmottagna med rätt till 
etableringsersättning uppmanas att ta ut full föräldrapenning vid en ansökan om 
kompletterande försörjningsstöd. Det är också bara tre av tio kommuner med riktlinjer 
för ekonomiskt bistånd som tillämpar Socialstyrelsens rekommendationer om att båda 
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föräldrarna ska ha möjlighet att använda en del av föräldrapenningen. Eftersom utrikes 
födda kvinnor har en svagare arbetsmarknadsanknytning än utrikes födda män bidrar 
denna praxis sannolikt till att kvinnor får ett mer omfattande uttag av föräldrapenning. 
 
Både förmån och fälla 
Sammanfattningsvis visar kartläggningen att uttaget av föräldrapenning är relativt 
omfattande det första året efter invandringen för mammor som invandrar tillsammans 
med barn under åtta år. Därefter minskar uttaget för de äldre barnen som invandrar 
samtidigt med föräldrarna. Föräldrapenninguttaget för de äldre barnen medför därmed 
att etableringen på arbetsmarknaden försenas med minst ett år för cirka 40 procent av de 
nyanlända kvinnor som invandrar tillsammans med barn. Ett uttag av föräldrapenning 
under flera år i rad är dock ovanligt bland de kvinnor som invandrar tillsammans med 
barn under åtta år och som inte får fler barn åren efter invandringen.  
 
Mammor som har ett högt uttag av föräldrapenning flera år i rad finns i stället bland dem 
som både har barn med sig vid invandringstillfället och sedan får ytterligare barn i 
Sverige. 
 
Det förmånliga i den svenska föräldraförsäkringen – en ersättning som i hög grad 
kompenserar för inkomstbortfall och en stor flexibilitet för föräldrarna att själva 
bestämma över hur uttaget bäst ska ske för att motsvara familjens behov – tillfaller sällan 
nyanlända föräldrar. Nyanlända mammor och pappor har ytterst sällan kvalificerat sig för 
en inkomstgrundad ersättning, utan får en ersättning på grundnivå, dvs. 180 kronor per 
dag. Med en låg ersättning, och utan en etablerad anknytning till arbetsmarknaden, är det 
svårt att ta del av de flexibla möjligheterna till uttag efter egna behov. Nyanlända 
mammor och pappor tar ut föräldrapenning mycket mer koncentrerat än andra föräldrar, 
och uttaget sker nästan uteslutande i form av heldagar. 
 
Slutsatsen blir därmed att föräldrapenning försenar etableringen på arbetsmarknaden för 
ganska många nyanlända mammor och att den kan bli en fälla särskilt för dem som har 
behov av kompletterande försörjningsstöd”. 

5.2 Socioekonomiska aspekter på etableringsinsatser  

Vi har ännu inte hittat socioekonomisk forskning av konsekvenserna för individen och 
samhället när etableringsinsatser för nyanlända inte fungerar på ett bra sätt. 
Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har dock studerat närliggande 
områden och i ekonomiska termer och kalkyler värderat kostnaden för utanförskap och 
marginalisering12. 
 
Enligt Nilsson & Wadeskog finns det ett antal strukturella marginaliseringsmekanismer i 
samhället som bidrar till och förstärker utanförskap och som leder till ett slöseri med 
resurserna. Några faktorer som nämns är stuprörstänkande, revir- och perspektivkamp, 
kortsiktighet, kostnadstänkande, en känsla av maktlöshet och inlärd hjälplöshet hos 
individen, fokus på symptomhantering, hierarkier och linjärt tänkande. Följden av att de 

                                                        
12 Individen i centrum; Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog (2008) 
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olika aktörerna inte samverkar blir en frånvaro av helhetssyn och samverkan. N & W 
menar att detta i dag är vårt största välfärdsproblem. 
 
N & W framhåller emellertid också att det finns mekanismer som bidrar till och förstärker 
inkludering. Gynnsamma faktorer är att man arbetar med samverkan och en helhetssyn, 
långsiktighet och ett investeringstänkande. Delaktighet och egenmakt är viktigt samt, inte 
minst, att systemorsakerna tacklas. 
 
I rapporten ”Individen i centrum” framhålls att utanförskap och ett marginaliserat liv 
kostar mycket, såväl i mänskligt lidande som i pengar. Ett ständigt dilemma för 
beslutsfattare är dock att ställa dagens säkra kostnader för att förhindra marginalisering 
och utanförskap, mot osäkra intäkter någonstans i framtiden.  
 
Rapporten ”Individen i centrum” bygger på ett strikt ekonomiskt perspektiv där man å 
ena sidan värderar vad marginalisering av människor kan komma att kosta i form av 
konsumtion av framtida välfärdstjänster – omfattningen och när i tiden detta kan komma 
är dock oviss. Å andra sidan finns prislappen för att satsa på förebyggande insatser nu, 
något som omgående belastar den egna budgeten. Intäkten blir i form av att fler 
medborgare kan arbeta och betala skatt, liksom att insatserna leder till friskare 
människor med mindre behov av vård och behandling.  
 
Med utgångspunkt från de ekonomiska kalkylerna i rapporten ”Individen i centrum” kan 
man anta att en person som i onödan hamnar i ett utanförskap leder till 
samhällskostnader på minst flera hundratusen kronor per år, och kanske mångdubbelt 
mer. Till detta kommer värdet av den årliga produktionsförlusten på ytterligare flera 
hundratusen kronor.  
 
Regeringens integrationspolitik har uppmärksammat konsekvenserna för individ och 
samhälle om samhällsorienteringen inte fungerar. I debatten om den nya 
integrationspolitiken framhöll integrationsministern att samhällsorientering är nyckel till 
integration.  
 

Våra viktigaste iakttagelser  
Etableringen försenas för nyanlända föräldrar, främst mammor, som har barn under 8 år 
vid invandringstillfället och som sedan får ytterligare barn i Sverige. Det innebär att dessa 
mammors etablering försenas med flera år och svårigheten att komma in på 
arbetsmarknaden ökar.  
 
Kommunernas agerande i biståndsbedömning påverkar nyanlända mammors möjlighet 
till etablering. Eftersom föräldrapenningen är låg så behövs en komplettering.   
I delbetänkandet framkommer att fyra av tio kommuner angett att de skulle uppmana 
kvinnan att avbryta sfi för att i stället ta ut föräldrapenning på heltid.  
I två av tio kommuner skulle även flyktingmottagna med rätt till etableringsersättning 
uppmanas att ta ut full föräldrapenning vid en ansökan om kompletterande 
försörjningsstöd. Genom att ta ut föräldrapenning för de äldre barnen försenas alltså 
etableringen på arbetsmarknaden med minst ett år för cirka 40 procent av de nyanlända 
kvinnor som invandrar tillsammans med barn. 
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Mammor som har ett högt uttag av föräldrapenning flera år i rad finns bland dem som 
både har barn med sig vid invandringstillfället och sedan får ytterligare barn i Sverige. 
 
Delbetänkandets slutsats är att föräldrapenning försenar etableringen på 
arbetsmarknaden för ganska många nyanlända mammor och att den kan bli en fälla 
särskilt för dem som har behov av kompletterande försörjningsstöd. 
 
Denna målgrupp, mammor med barn under 8 år, behöver särskilt uppmärksammas av 
kommunernas handläggare inom försörjningsstöd. Försörjningsstöd är en kortsiktig 
lösning ur ett socioekonomiskt perspektiv och hanteringen av denna målgrupp bör därför 
ses över och förändras.  
 
Arbetsförmedlingens etableringshandläggare bör även vara uppmärksamma på denna 
målgrupp och motivera dem till tidiga etableringsinsatser istället för att ansöka om 
kompletterande försörjningsstöd.  
 
Centrum för samhällsorientering bör tillsammans med leverantörer för 
samhällsorientering anpassa samhällsorienteringen specifikt till denna målgrupp. 
 

6. Utvärdering av samordnad samhällsorientering i Stockholms län 
Underlaget till denna utvärderingsrapport har genomförts med hjälp av flera metoder – 
processkartläggning, översyn av centrets interna rutiner, intervjuer och enkät. Resultatet 
av dessa delar redovisas i detta avsnitt. Nedanstående processkartläggning finns 
illustrerad i bilaga 1. 
 

6.1 Processkartläggning 

Syftet med att kartlägga processer är att få en gemensam bild av hur arbetet fungerar i 
dag. Vid processkartläggning identifieras också eventuella brister som behöver belysas.  
I detta arbete har starthändelsen för processen samhällsorientering identifierats samt 
delprocesserna Anmälan och Avslut kartlagts. Mellan uppstart och avslut sker 
genomförandet av samhällsorienteringen av externa leverantörer. Denna del ingår inte i 
utvärderingen och har därför valts bort i processkartläggningen.  

 
 

 

 

Processkartläggningen genomfördes vid två halvdagar i februari 2012. Deltagare var 
handläggare från Arbetsförmedlingen, representanter från kommuner, leverantörer av 
samhällskommunikation samt chef och medarbetare på Centrum för samhällsorientering 

 

Avslut Anmälan, 
uppstart 

Genomförande av 
samhällsorientering 
Processen 
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– totalt tio deltagare. Kartläggningen genomfördes av Kerstin Carlén. 
Processkartläggningen genomfördes med stor delaktighet och resultatet framgår i  
bilaga 1.  
 
Definition process 
En process är en serie av sammanhängande aktiviteter som skapar värde för 
kunden/deltagaren. En process har en definierad start och ett definierat slut. Den 
involverar ofta flera organisatoriska enheter/funktioner. En process kan brytas ner i 
delprocesser och aktiviteter. En process är repetitiv och har alltid en kund (någon som 
processen finns till för).  
 

Anmälan och uppstart av samhällsorientering 
Denna delprocess består av sex olika aktörer/funktioner – deltagare, arbetsförmedlare 
etablering, två administratörer på centret, kontaktperson i kommunen och samordnare 
för leverantören. 
 
Starthändelse 
Processen för samhällsorientering startar med att deltagaren kommer till 
Arbetsförmedlingen för att delta i etablering. Samhällsorienteringen är en del som ska 
ingå i etableringsplanen enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare. 
 
Processkartläggning Anmälan och uppstart 
Vid kartläggningen identifierades de aktiviteter som sker i processen och oklarheter 
markerades med en röd ”plupp”. Dessa är markerade i nummerordning i processkartan 
(se bilaga 1). Följande frågor, synpunkter och kommentarer framkom vid process-
kartläggningen: 
 
1. Etableringshandläggare anmäler ny deltagare till samhällsorientering 

Oklarheter kring vilken information som framkommer vid det första samtalet med den 
nyanlände på Arbetsförmedlingen (Af). Anmälan till samhällsorientering kan ibland 
ske innan etableringsplan skrivits. Det uttrycktes vid kartläggningen att 
Arbetsförmedlingens handläggare behöver vara mer noggranna i samtalet från början 
avseende modersmål och andra språk deltagaren behärskar, utbildningsnivå mm för 
att deltagaren ska kunna placeras i ”rätt” grupp. De flesta språk har dialektala 
skillnader och därför är det viktigt att det framkommer vilken dialekt eller 
ursprungsland språket härrör ifrån. Det finns svårigheter att anordna kurser på udda 
språk eftersom det saknas kommunikatörer och även tolkar. Flera framhöll vid 
processkartläggningen att Af behöver bli bättre på att anmäla deltagare till 
samhällsorienteringen. Trots att samhällsorienteringen bara omfattar 60 timmar bör 
den planeras in.  
 
Det första halvåret var samhällsorienteringen inte så känd av alla etablerings-
handläggare och några förstod inte att samhällsorientering var en obligatorisk insats i 
lagen om etableringsinsatser. Det händer att deltagare kontaktar Af när de fått kallelse 
till samhällsorientering. Det kan handla om att deltagaren inte har förstått att de ska 
prioritera bort andra aktiviteter. Kallelsen till deltagarna skickas ut 2 veckor innan 
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start. Deltagare kan tacka nej och därmed förändras deltagarlistan. I kallelsen 
informeras om att deltagaren ska kontakta sin handläggare på Af om den har några 
frågor. Om det finns frågor eller oklarheter om utbildningslokal eller färdväg dit så kan 
deltagaren kontakta centret.  Inom etablering på Af finns en kundservice som kan ge 
information på fem språk, vilket också kan vara ett stöd för deltagare.  
 
Arbetsförmedlingen i Södertälje har en sidoprocess till centrets process som innebär 
att de anmäler en hel grupp med samma språk till samhällsorientering (inte deltagare 
vartefter). Detta upplevs som positivt av bägge parter. 

 
2. Kursadministratör och kontaktperson i kommun letar/anordnar lokal 

Det kan vara svårt att hitta lämplig lokal p.g.a. lokalbrist, tidsbrist, kostnad, 
organisation (beställare/utförare). Kommunernas ansvar för att anordna lokaler har 
inte fungerat på det sätt som förutsattes när samverkansöverenskommelsen tecknades 
2010. De samverkande kommunerna har oftast inte tillgång till utbildningslokaler som 
fritt kan disponeras för samhällsorientering när behov uppstår. Centret har även 
tillfrågat leverantörerna om lediga lokaler främst eftermiddagar. Det finns i avtalen 
med leverantörerna inget krav på att de ska tillhandahålla lokaler. Det är svårast att 
hitta lokaler i nordost. Bristen på lokaler har medfört att centret till stor del hyr 
utbildningslokaler av kommuner men också av andra organisationer eller företag vid 
behov. 

 
Vid processkartläggningen framkom följande krav på utbildningslokaler:  
god ventilation, ljus lokal, stolar och bord, någonstans att skriva samt god tillgänglighet 
till kommunikationer. Leverantören ska enligt avtal tillhandahålla AV-utrustning. 
 

3. Kursadministratör och etableringshandläggare stämmer av deltagarlista 
Avstämningslista skickas till Arbetsförmedlingen för kontroll och feedback. Vid 
processkartläggningen framkom att Af:s etableringshandläggare ofta öppnar e-post 
från centret för sent för att ge svar till centret avseende: 
- Är anmälan fortfarande aktuell? 
- Har deltagaren flyttat inom/utom länet?  
- Är deltagaren inne i andra aktiviteter? 
 
Dessa förändringar innebär för centret att justering i planeringen av kurser behöver 
göras. Maxantalet för genomförande av en grupp är 20 deltagare. Ca 30-35 deltagare 
kallas inom framför allt de stora språken för att få en grupp på 20 deltagare. Det 
innebär att det är ett stort bortfall, d.v.s. anmälda deltagare som inte kommer till 
kursstart. 

 
Avslut av samhällsorientering 
Delprocessen Avslut består av samma funktioner/aktörer som i delprocessen Anmälan 
och uppstart. Inga oklarheter identifierades i denna delprocess, men gruppen diskuterade 
vad som krävs för att deltagaren ska få intyg. Det finns inga direktiv kring kriterier för att 
få ett slutintyg. Centret ger i praktiken delintyg om deltagarens frånvaro överstiger ett 
utbildningstillfälle om tre timmar per block och i övriga fall ges slutintyg. 
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Synpunkter och förslag från processkartläggningen 
De ”tappar” som finns mellan Migrationsverket – kommuner – Af – centret avseende 
antalet nyanlända måste tydliggöras, ansåg flera av deltagarna. En del nyanlända som 
funnits på listor försvinner (flyttar inom landet eller utomlands).  
 
Samhällsorientering ska erbjudas inom ett år efter upprättande av etableringsplan. 
Deltagare ska få samhällsorientering så tidigt som möjligt. Om en deltagare inte hunnit få 
personnummer så kompletteras det efteråt. Centret har i anmälningsblanketten till 
samhällsorientering ett fält där datum för upprättande av etableringsplan ska anges. 
Detta sker inte dock inte alltid.  
 
Centret önskar att man vid uppföljning ska utgå från anmälningsdatum och inte från när 
etableringsplanen upprättats. Om uppgifterna ska hämtas in efteråt blir det mycket 
administration och också svårt att få tag på rätt handläggare på Af.  

 
Centret för in anmälningsdatum, etableringsdatum (om de har kännedom om det), 
kallelsedatum, uppstartsdatum mm i sina system. Mycket information läggs in för att 
centret ska kunna följa upp, se mönster, analysera och utvärdera.  
 
Vid uppstarten (som blev försenad p.g.a. överprövning av upphandlingen av 
samhällskommunikatörer) lades andra aktiviteter in i etableringsplanen. När 
samhällsorienteringen väl kom igång var inte alla deltagare så tillgängliga.  
Etableringshandläggarna och kursadministratörerna på centret anser att de börjar 
komma ifatt. 

 
Våra viktigaste iakttagelser  
Delprocesserna som kartlagts fungerar i stort sett bra och uppfattas som effektiva. I den 
inledande processen Anmälan och uppstart identifierades dock tre steg/aktiviteter där 
det fanns oklarheter: 
 
1. Arbetsförmedlingens etableringshandläggare anmäler nya deltagare till 

samhällsorientering. Innan anmälan sker bör handläggaren vara noggrann med att ta 
reda på rätt information avseende den nyanländes modersmål och andra språk som 
den behärskar. Anmälan bör också ske så snabbt som möjligt för att 
samhällsorienteringen ska komma in tidigt i den nyanländes etablering.  
 

2. Lokalfrågan är det andra området som inte fungerat tillfredsställande. Det har visat 
sig vara svårt att med kort varsel hitta lämpliga utbildningslokaler i kommunerna. 
Det har medfört att centret behöver hyra lokaler från andra organisationer eller 
företag som innebär en kostnad för lokaler som inte är budgeterad.  

 
3. Deltagarlista behöver stämmas av med Af innan kursstart. Etableringshandläggare 

bör bli mer uppmärksamma på mejl från centret som handlar om behov av 
återkoppling på deltagarlista och eventuell påfyllning i grupper innan kursstart. 

 
I den sista delprocessen Avslut fanns inga oklarheter i de olika aktiviteterna.  
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Arbetsförmedlingens representanter påtalade fördelen med att ha bara en 
samarbetspartner kring samhällsorientering i länet, i stället för 26 kommuner som det 
skulle vara om inte samverkan funnits. 
 
Det framkom också vid kartläggningen att centret upplevs som effektivt och 
samarbetsvilligt och att de så fort som möjligt startar utbildningsomgångar på 
efterfrågade språk och orter.  
 

6.2 Översyn av interna rutiner 

En översyn av de interna, administrativa rutinerna har skett, med stöd från konsulten, för 
att säkerställa att de är ändamålsenliga och effektiva. Ansvarig chef, samordnare och två 
kursadministratörer har deltagit i översynen. Dokumentation av rutinerna var påbörjade, 
men har nu till vissa delar reviderats och tydligt dokumenterats.  
 
Rutinerna är beskrivna utifrån fem områden: 
 
1. Före utbildning 
2. Kurs- och lokalplanering samt avrop av utbildning 
3. Förberedelse inför kursstart 
4. Under utbildning 
5. Efter utbildning 
 
Det har tydliggjorts och dokumenterats vilken kursadministratör på centret som är 
ansvarig för respektive område (1-5 ovan). Det har också tydliggjorts var olika dokument 
ska sparas digitalt så att det sker i en gemensam fil för centret. Planerade, avropade och 
pågående kurser ska uppdateras veckovis på webbplatsen så att samma information som 
finns internt på centret också finns tillgängligt för samverkande aktörer.  

 
Våra viktigaste iakttagelser  
Centret har efter översynen av de interna rutinerna väl dokumenterade rutiner som är 
kända och utarbetade med stor delaktighet. Översynen av rutinerna innebär att det nu 
inte finns några oklarheter kring hur administrativa uppgifter ska genomföras, vem som 
är ansvarig och var dokument ska sparas. 
 

6.3 Samverkansformer 

Centrum för samhällsorientering har olika mötesformer och informationskanaler för att 
främja samverkan. Dessa beskrivs i detta avsnitt. 
 
Samrådsgrupp 
Samrådsgruppen är utsedd av Kommunförbundet Stockholms län och har en rådgivande 
funktion i strategiska och principiella frågor och ska fungera som ett stöd i centrets 
beslutsfattande processer. Gruppen består av förvaltningschefer eller avdelningschefer, 
men även Arbetsförmedlingen har en representant i gruppen. Kommunrepresentanterna 
kommer från de olika regionerna i länet. 
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Södertörnskommunernas gemensamma etableringsstrateg är representant i 
samrådsgruppen. Strategen har ansvar för att föra Södertörnskommunernas talan och att 
informera in till samrådsgruppen och ut till kommunerna. Andra representanter i 
samrådsgruppen som intervjuats anser att det är svårt att representera andra kommuner 
än sin egen och framhåller att de heller inte har mandat att göra det. Flera av de 
intervjuade påpekar också att information från samrådsgruppen måste gå ut till alla 
samverkande kommuner.  
 
Samrådsgruppen träffades vid fyra tillfällen under 2011 och vid två tillfällen t.o.m. maj 
2012. Ordförande var under 2011 Karin Wahlgren, ansvarig handläggare kring frågor om 
samhällsorientering på KSL och från 2012 är det hennes efterträdare Christina Stattin 
som är ordförande.  
 
Vid intervjuerna, som beskrivs mer nedan, framkom att samrådsgruppen och 
arbetsgruppen ofta har behandlat samma frågor. Samrådsgruppens syfte är att arbeta 
med strategiska frågor som ny upphandling, organisation mm. 
 
Under det första året slutade flera representanter och nya har tillträtt, vilket medfört att 
gruppen tappade kontinuitet och frånvaron har ibland varit hög. Förutom representanten 
för Södertörn har Danderyd, Sollentuna, Sundbyberg, Stockholm och Botkyrka haft eller 
har representanter i samrådsgruppen. Norrtälje har också en representant, men denne 
har aldrig deltagit. Sundbybergs representant har bytts ut och har ny representant fr.o.m. 
2012. Även ny etableringsstrateg för Södertörn tillkom 2012 samt förändring av 
representation i norrortskommunerna genom att Täby representerar i stället för 
Danderyds kommun. Arbetsförmedlingens representant har bytts en gång. 
Norrortskommunerna håller på och bygger upp en samverkan och kommer förmodligen 
att ha en representant i samrådsgruppen framöver. Centret representeras av samordnare 
och ansvarig chef.  
 
Områden som funnits på agendan är: 
- Samrådsgruppens och arbetsgruppens syfte 
- Omorganisation i Stockholms stad – arbetsmarknadsförvaltningen som även ansvarar 

för Centrum för samhällsorientering 
- Upphandlingen av samhällskommunikatörer 
- Eventuellt utökad målgrupp 
- Lägesrapport om anmälningsförfarande, kursadministration, genomförda kurser, 

årshjul mm 
- Administrativa rutiner i förhållande till Arbetsförmedlingen 
- Samverkan i framtiden utifrån bl.a. utökad målgrupp – juridiska aspekter 
- Ekonomi, debitering 
- Ansökan av § 37 medel från Länsstyrelsen 
- Webbplatsen nyistockholm.se kontra nationell webbplats informationsverige.se 
- Utvärderingsmall för kursdeltagare – vilka indikatorer behövs? 
- Ny samverkansmodell 
- Ny samverkansöverenskommelse och ny upphandling 
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De utvalda ur samrådsgruppen som intervjuats menade att en avgränsning mellan 
samrådsgrupp och arbetsgrupp behöver göras. De intervjuade ansåg också att följande 
synpunkter är viktiga att beakta framöver: 
 Samrådsgruppen måste ha rätt frågor.  
 Vad ska arbetsgruppen vara till för? 
 Det finns en risk att kommunerna kliver tillbaka och lutar sig mot centret.   
 
Arbetsgrupp 
I minnesanteckningar från samrådsgruppens första möte den 6 maj 2011 framgår att 
arbetsgruppen har en rådgivande funktion och ska behandla frågor av praktisk natur, till 
exempel krav på leverantörerna utifrån upplägg, innehåll och metod.  
 
Arbetsgruppen träffades vid sex tillfällen under april-november 2011 och vid två tillfällen 
t.o.m. maj månad 2012. 
 
Arbetsgruppen består av enhetschefer och samordnare från verksamheter med 
introduktion av nyanlända som huvuduppgift. Dessa personer representerar olika 
regioner i länet (Huddinge, Sollentuna, Vaxholm, Solna och Södertälje). Tre personer 
representerar Arbetsförmedlingen från olika delar av länet (Järfälla, Stockholm och 
Botkyrka). Representanterna från Af i Järfälla och Botkyrka avsade sig uppdraget i 
oktober 2011. Ny representant för Af (Södertälje) tillkom 2012 och även en representant 
för Södertälje kommun. 
 
Områden som tagits upp som informations- eller diskussionsfrågor i arbetsgruppen: 
- Administration 
- Upphandling, tilldelningsbeslut, ramavtal 
- Debitering 
- Kursmaterial 
- Bemanning på centret 
- Genomförda och planerade kurser 
- Ny samverkansmodell 
- Utbildningslokaler 
- Administrativa rutiner i förhållande till Af 
- Utvärderingsmall för leverantörer 

- Inriktning för nyistockholm.se och arbetet med informationsverige.se 
- Kursintyg 
- Utvärderingsenkät till deltagare 
- Översyn av webbplatsen 
- Ny samverkansmodell 
- Ny samverkansöverenskommelse och ny upphandling 
 
Information 
Centret har inbjudit kommunerna till informationsmöten vid tre tillfällen (t.o.m. april 
2012). Inbjudan går ut till kontaktpersoner och andra funktioner som på något sätt har 
ansvar för samhällsorienteringen i kommunen.  
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Dessutom skickades skriftlig information ut vid sex tillfällen under 2011. Under våren 
2012 har ett informationsbrev, en information om ny överenskommelse samt två 
tertialrapporter skickats ut. Även ett underlag till beslutsfattande kring ny 
överenskommelse har skickats ut till berörda. 
 
Informationen innehåller aktuell information från centret som t.ex. upphandlingen av 
samhällskommunikatörer, behov av kontaktpersoner i kommunerna, arbetsgruppens 
sammansättning m.m. 
 
Webbplatsen nyistockholm.se har under första tertialen 2012 setts över. Översynen har 
resulterat i att flera förändringar kommer att ske. Dels ska webbplatsen i ännu högre grad 
kunna nyttjas av de samverkande parterna, både Arbetsförmedlingen och kommunerna 
dels ska tillgängligheten för nyanlända öka bl.a. genom en talfunktion. Samverkande 
aktörer kommer att få möjlighet till inloggning för att ta del av centrets olika dokument.  
 
Samverkan med Arbetsförmedlingen 
Kursadministratör på centret har en nära kontakt med AF:s etableringshandläggare. 
Under 2011 träffade centret både etableringssamordnare och handläggare vid flera 
möten för att finna gemensamma och fungerande rutiner.  Centret har deltagit på Af:s 
metoddag i början på 2012 vilket ansågs vara ett bra forum för att presentera 
samhällsorienteringen. Förutom detta finns Af representerade i samrådsgrupp och 
arbetsgrupp, vilket nämnts ovan. 
 

Våra viktigaste iakttagelser  
Efter att ha tagit del av minnesanteckningar från både samrådsgrupp och arbetsgrupp 
kan konstateras att många frågor som funnits på gruppernas dagordningar har varit 
desamma. Enligt minnesanteckningarna är de flesta frågor av informerande karaktär. 
 
Samrådsgruppen behöver bli ännu mer en strategisk grupp med framåtsyftande frågor på 
agendan. Av minnesanteckningarna kan vi utläsa att det ofta handlar om information 
kring operativa frågor. För att skapa större insyn i samrådsgruppens arbete behöver 
minnesanteckningarna bli tillgängliga för samtliga samverkande kommuner. Det 
framkom vid intervjuerna, som nämndes tidigare, att ”det finns en risk att kommunerna 
kliver tillbaka och lutar sig mot centret”.  
 
Det operativa arbetet har kommunerna lämnat över till centret, men de strategiska 
frågorna behöver de vara mer delaktiga och ha insyn i och det behöver ske på rätt nivå i 
den kommunala organisationen.  
 
Samrådsgruppen behöver få mer karaktären av en beredande grupp i strategiska frågor. 
Nätverk som redan är etablerade på beslutsmässig nivå bör tas tillvara som t.ex. KSL:s 
förvaltningschefsgrupp. Vid uppstarten av centret när överenskommelser skulle tecknas 
nyttjades denna grupp som informationskanal och förankring. I flertalet fall var det även 
representanterna i den gruppen som undertecknade överenskommelsen.  
 
Arbetsgruppens syfte ska enligt samrådsgruppens beslut behandla frågor av praktisk 
natur. Trots att samhällsorienteringen inte längre är ett projekt tycks arbetsgruppen vara 
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en kvarleva från den tidigare projektorganisationen. I och med att projektet 
Samhällsorientering i samverkan avslutades och det nya Centrum för samhällsorientering 
bildades borde, enligt vår mening, arbetsgruppen lagts ned. Centret utgör själva den 
operativa verksamheten och ytterligare en organisation för detta känns överflödig. 
Centret har också en chef som naturligt ansvarar för de operativa frågorna. Vid 
intervjuerna framfördes även från representanter i samrådsgruppen samma fundering. 
Någon gav också förslag på att istället bilda nätverk kring samhällsorientering med 
kommunernas kontaktpersoner. Konsulten delar detta förslag och anser att det är en 
förutsättning för större delaktighet och ansvarstagande för samhällsorienteringen.   
 
Information till kommunerna sker både genom brev och möten. Ett komplement till dessa 
informationsvägar blir de nya möjligheter som tillkommer på webbplatsen 
nyistockholm.se som innebär att alla samverkande aktörer ska kunna följa arbetet och ta 
del av olika dokument från centret. Det gör att samverkan blir än mer transparant och 
ansvaret för att informera sig ligger också på den enskilde aktören (t.ex. beslutande 
chef/etableringshandläggare/kontaktperson). 
 
Samverkan med Arbetsförmedlingen bör också formaliseras mera. Där bör även befintliga 
nätverk tas tillvara som t.ex. nätverket för etableringssamordnare i länet. 
 

6.4 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med representanter från samråds- och arbetsgrupp samt 
nyckelpersoner från arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Stockholms län (KSL), 
kontaktpersoner för Centret i några samverkande kommuner samt ansvariga 
leverantörer; totalt 15 personer. Intervjuerna genomfördes under mars och början på 
april 2012. 
 
Roll och uppdrag kring samhällsorientering 
Vid intervjuerna framkom att inte alla kommunrepresentanter har helt klart för sig vad 
deras eget uppdrag innebär när det gäller samhällsorientering i den egna kommunen. 
Omorganisationer har skett i kommunerna i och med att den nya lagen om ansvaret för 
etableringsinsatser fördes över till Arbetsförmedlingen. Uppgifterna är ofta fördelade på 
flera personer och ibland även inom olika förvaltningar. Statsbidraget för 
samhällsorientering kan levereras till en förvaltning och sedan överföras internt till den 
förvaltning som nu har ansvaret.  
 
Kommunförbundets (KSL) representant var ansvarig för samhällsorienteringen på 
förbundet och arbetade fram överenskommelsen kring samhällsorientering med 
kommunerna. KSL avvaktar vilket ställningstagande de ska ta utifrån den planerade 
utökade målgruppen. 
 
Arbetsförmedlingens representanter som deltog i intervjun har mer tydliga roller utifrån 
det nya uppdraget kring etablering. Det finns sakområdesexperter kring etablering som 
har övergripande ansvar. Samordnare och sektionschefer ansvarar för det nära 
ledarskapet till handläggarna. De intervjuade poängterar att samhällsorienteringen är en 
obligatorisk del i etableringsplanen. För att det ska fungera bättre logistiskt bör 
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samhällsorientering komma först innan andra aktiviteter planeras in. Uppstarten gjorde 
att de som väntat på samhällsorientering redan var inne i andra aktiviteter. Flera 
deltagare som varit i Sverige ett tag har uttryckt att de vill få samhällsorientering på 
svenska, men de intervjuade anser att deltagarna behöver få samhällsorientering på sitt 
modersmål och att syftet med samhällsorientering inte är att lära sig svenska.  
 
Representanter för de företag som levererar samhällsorientering har avtal med 
kommunerna som reglerar deras uppdrag. Kurser avropas av leverantör när planerad 
kurs kan genomföras. Leverantörerna ansvarar för att leverera kurser i 
samhällsorientering utifrån de områden som förordningen föreskriver: 
Att komma till Sverige - Att bo i Sverige - Att försörja sig och utvecklas i Sverige -
Individens rättigheter och skyldigheter - Att bilda familj och leva med barn i Sverige - Att 
påverka Sverige - Att vårda sin hälsa i Sverige - Att åldras i Sverige.  
 
Centret anordnar fortbildning för kommunikatörerna, men kommunikatörerna har olika 
förutsättningar att kunna delta i fortbildning och interna möten beroende på vilket 
företag de utför uppdrag åt. 
 
Andra funktioner i den egna organisation som är involverade i samverkan kring 
samhällsorienteringen 
I kommunerna ser det olika när det gäller vilka funktioner och förvaltningar som är 
involverade på något sätt i frågor som rör samhällsorientering. Överenskommelsen har 
t.ex. undertecknats av programchefen för vuxenutbildning i Järfälla kommun, socialchefen 
i Sollentuna, chefen för försörjningsstöd i Norrtälje och förvaltningschefen för social- och 
äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun. 
 
Ekonomer är involverade när det gäller fakturahanteringen. Intyg till deltagare i 
samhällsorienteringen undertecknas av t.ex. koordinator för etableringsfrågor på 
arbetslivskontoret i Södertälje kommun, rektor för vuxenutbildning i Botkyrka kommun 
och gruppledare på introduktionsenheten i Huddinge kommun.  
 
En viktig funktion på arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad är den som är 
upphandlingsansvarig och därmed involverad vid upphandling av samhälls-
kommunikatörer. 
 
Är uppdragen tydligt definierade? 
Ordföranden i samrådsgruppen framför vid intervjun att samrådsgruppen inte riktigt 
hittat sin form. Flera representanter har bytts ut och vissa kom aldrig in i gruppen. 
Frågorna har inte varit tillräckligt tydliga, tror hon, och gruppen tappade intresset. 
Hennes eget uppdrag som ordförande anser hon är tydligt. 
 
En kommunrepresentant i samrådsgruppen framför att det är ett otydligt uppdrag att 
representera i samrådsgruppen. Hon trodde att hon skulle representera sin kommun och 
inhämtar därför inte information från övriga kommuner i regionen. Det ingår inte i 
uppdraget, anser hon. Hennes åsikter är utifrån den egna kommunen och hon anser att 
hon inte kan svara för regionen. Den intervjuade har tagit upp med centret avseende 
rollen, men tycker att det fortfarande är diffust. Hon menar att det är otydligt även för 
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arbetsgruppen. Innehållet i samrådsgruppen behöver också ses över. När uppdraget är 
otydligt så prioriteras det bort, säger den intervjuade.  
 
En kontaktperson i norrortskommun hjälpte i början till med att anmäla deltagare till 
centret. Hon har också skickat personer till samhällsorientering som inte tillhör 
målgruppen. Hon har även hjälpt till med att hitta lokal. Kommunen ligger långt ifrån alla 
platser där samhällsorientering anordnas och det blir lång resväg för deltagare.  
 
Uppdraget för kommunen är tydligt beskrivet i överenskommelsen, anser en av de 
intervjuade. 
 
Intervjuade chefer, samordnare, sakområdesansvarig från arbetsförmedlingen anser att 
det är tydligt att samhällsorienteringen är lagstadgad och obligatorisk. Alla handläggare 
får utbildning i lagen om etableringsinsatser och vad den innebär. ”Efter den sega starten 
kan det finnas risk för att handläggarna har hittat egna rutiner och nya handläggare 
kanske inte har förstått att samhällsorienteringen är obligatorisk”, säger en av de 
intervjuade. Det ser också olika ut på Arbetsförmedlingens kontor i regionen. I Stockholm 
t.ex. har handläggarna kollegor, men inte på mindre orter. ”Utbildningen till handläggarna 
är svår att sortera och det är mycket som ska in på kort tid”, säger en annan. 
 
Det påtalas också att deltagarna ofta har två aktiviteter parallellt och att det då är svårt 
att få in en tredje. Därför bör man börja med samhällsorientering, menar någon.  
I etableringsplanen finns ett påminnelsefält där man t.ex. kan skriva in Anmäl till 
samhällsorientering. Den intervjuade gör ibland stickprov i etableringsplanerna för att 
kontrollera att handläggarna följer lagstiftningen. 
 
Ytterligare en person som intervjuades från Af berättade att eftersom samhälls-
orienteringen kom igång sent så prioriterades de som väntat längst för att de skulle hinna 
få samhällsorienteringen inom det första året. När deltagaren väl har en upprättad 
etableringsplan så prioriteras den aktivitet som är inbokad först.  
 
Tänkbara orsaker till att alla som omfattas av lagen om etableringsinsatser inte 
deltar i eller inte anmäls till samhällsorienteringen 
Centrum för samhällsorientering och samverkande kommuner har uppmärksammat att 
det inte varit tillräckligt många som anmälts till samhällsorientering i förhållande till 
antalet nyanlända som rapporterats från migrationsverket. Lagen gäller från 1/12 2010, 
men Centrum för samhällsorientering startade sin verksamhet först i augusti 2011. Enligt 
planeringen skulle den första utbildningen komma igång i mars 2011, men 
upphandlingsprocessen av samhällskommunikatörer tog länge tid än beräknat på grund 
av överprövning av beslutet.  Centret har också haft problem med att få rätt uppgifter från 
Migrationsverket vilket medfört att debitering av samhällsorientering till kommunerna 
vid något tillfälle blev felaktig och behövde korrigeras. 
 
Det framkommer vid de flesta intervjuer att Arbetsförmedlingen har en viktig roll och att 
handläggarnas uppdrag kring samhällsorientering måste vara tydligt. Handläggarna 
måste motivera och se till att anmäla deltagare till samhällsorienteringen.  



 
 

Carlén & Werner AB • Gustavslundsvägen 143 • 167 51 Bromma • 08-550 997 15 • www.carlen-werner.se 25 (38) 

”Hur samhällsorientering presenteras på Af är viktigt och hur måna handläggarna är om 
att nyanlända ska få samhällsorientering”, menar en kommunrepresentant.  
”Handläggarna behöver förklara mervärdet och inte koppla deltagandet till pengar”, 
uttrycker en representant från Af. 
Eftersom det blir ett glapp mellan ersättning från Migrationsverket och 
etableringsersättning från försäkringskassan så behöver nyanlända söka kompletterande 
försörjningsstöd. Handläggare inom försörjningsstöd i kommunerna har där en viktig roll 
att motivera och informera om samhällsorientering. 
 
Flera intervjuade, från både Af och kommuner, framhåller att det är svårt att få till 
logistiken mellan olika aktiviteter i etableringsplanerna. Det framkommer också att det 
ibland är långa resvägar för nyanlända till samhällsorienteringen. En anledning till så få 
anmälda från början menar flera beror på att samhällsorienteringen inte kom igång från 
början som det var tänkt. Eftersom samhällsorienteringen blev försenad i uppstarten fick 
det till följd att det varit svårt att få in samhällsorienteringen i planeringen med kort 
varsel. ”Om en person t.ex. går en arbetsmarknadsutbildning så kan den inte avbrytas för 
samhällsorientering. Kravet på att ha en aktivitet som leder till arbete kan gå före. Då kan 
samhällsorienteringen få stryka på foten (bara 60 timmar)”.  
 
Flertalet av de intervjuade anser att det är viktigt att samhällsorientering kommer in 
tidigt i etableringen och att det helst bör vara den första aktiviteten som genomförs. En 
kommunrepresentant menar att varje Af-kontor har hittat sina egna normer och rutiner.  
 
Administrativa rutiner kring deltagares frånvaro togs upp av Af. Någon menar att 
samhällskommunikatörerna behöver vara medvetna om vilka regler som gäller för att 
deltagarna ska få ersättning. En annan säger att deltagarna sköter sin frånvaro själva och 
att deltagaren måste ta kontakt med sin handläggare vid frånvaro. ”Det är också en del i 
samhällsorienteringen”, menar hon. Nya handläggare får utbildning i lagstiftning och 
lokala överenskommelser. Det kan hända, menar intervjuad från Af, att handläggarna inte 
alltid förstått bakgrunden till lagstiftningen och varför samhällsorienteringen finns med. 
Det var också många som stod i kö till samhällsorienteringen vid starten. Under våren 
2012 har man kommit i kapp, men inte när det gäller de små språken.  
 
Det har varit svårt att få till samhällsorientering på udda språk. För att ändå genomföra 
samhällsorientering har alternativet varit att genomföra det på svenska med tolk, men 
det har också varit svårt att få tag i tolkar i ett udda språk. Detta medför att dessa 
personer kan få vänta längre på att få samhällsorientering. 
 
Flertalet av de intervjuade menar att samhällsorientering är viktigt för etablering i det 
nya landet – att få information om samhället, traditioner, lagstiftning, regelverk mm.  
 
”Det är viktigt att den nyanlände inte känner sig mindre värd. Brist på deltagare, 
samhällskommunikatörer och lokaler ger inte en god kvalitet. Det räcker inte med att den 
nyanlända har fått information från sin familj/släkt. De måste få en objektiv information”, 
säger en intervjuad. 
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En av de intervjuade kommunrepresentanterna uttrycker en tveksamhet till 
samhällsorienteringen både när det gäller tiden för start av grupper, lokalfrågor och 
kvaliteten på samhällsorienteringen.  
 
Leverantörerna har lite olika uppfattning om vilket kursupplägg som är det bästa. Endast 
intensivkurser har avropats hittills, men en av leverantörerna tycker att det skulle vara 
bättre med två gånger/vecka i stället för att deltagarna skulle få mer tid för reflektion 
emellan tillfällena. Den andra leverantören anser att intensivkurser är bra eftersom 
deltagarna kan knyta an till gårdagens dialog. Det påtalas också att 
samhällsorienteringens form passar särskilt bra för analfabeter som genom 
dialogpedagogiken kan vara delaktig. 
 
Faktureringsmodellen 
Modellen är utformad utifrån att Centrum för samhällsorientering debiterar för alla i 
åldern 20-64 år som kommunen får en schablonersättning för. De intervjuade fick frågan 
om de anser att modellen behöver förändras och vad den i så fall ska beräknas på. 
 
Flertalet av de intervjuade ansåg att det bör beräknas på samma sätt som tidigare. Någon 
påpekade att modellen behöver prövas en längre tid innan några förändringar eventuellt 
görs. En annan menade att modellen bör ses över eftersom kommunerna betalar för 
många fler än de som deltagit i samhällsorienteringen. Ett fåtal hade också tankar kring 
egna lösningar som gemensamt inom Södertörn eller i den egna kommunen när det gäller 
stor språkgrupper. 
 
Det framkom även att gruppen är rörlig och att flera flyttat från kommunen, om de över 
huvud taget kommit dit, innan de kommit på ett första besök till Arbetsförmedlingen.  

 
Positiva aspekter kring samverkan genom Centrum för samhällsorientering 
Centrets medarbetare upplevs som ambitiösa och målmedvetna av flertalet som 
intervjuats. Information går ut kontinuerligt och informationsträffar har skett några 
gånger. En översyn av hemsidan pågår också. Flera av de intervjuade har en nära kontakt 
med centret via samrådsgrupp eller arbetsgrupp. En representant i samrådsgruppen 
anser att de har kunnat föra upp frågor, diskutera och föra en dialog och att centret har 
gett bra svar och snabb återkoppling. Centret borde bidra både i länet och landet i övrigt 
med sina kunskaper, ansåg denna representant.   
 
Genom samverkan finns större möjlighet att anorna samhällsorientering på udda språk. 
Det finns en vilja från centret att få till en bra verksamhet. Flera påpekar dock att det ofta 
är problem med logistiken kring samhällsorientering och andra aktiviteter i 
etableringsplanerna.  
 
Någon framför att det är positivt att centret tar hand om alla de praktiska delarna. 
De intervjuade från Arbetsförmedlingen och leverantörerna anser också att de har ett 
gott samarbete med centret. 
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Förbättringsförslag kring samverkan med Centrum för samhällsorientering 
Det framkommer vid intervjuerna att centret kanske skulle behöva kommunicera mera 
med kommunerna. Centret behöver utmejsla kontaktpersonens roll och förmedla vad de 
kräver och kommunicera det med kommunerna. Några undrade också om informationen 
från centret kommer till rätt person eftersom kommunerna omorganiserat 
integrationsfrågorna utifrån att uppgifter fördes över till Arbetsförmedlingen i den nya 
lagen om etableringsinsatser. 
 
Några intervjupersoner hade också funderingar kring om både samrådsgrupp och 
arbetsgrupp behövs. KSL:s (Kommunförbundet Stockholms län) roll i samrådsgruppen 
behöver bli tydligare, ansåg någon. En annan menade att KSL:s roll måste vara att bevaka 
alla kommuners intressen. 
 
Någon uttryckte att det är viktigt att Arbetsförmedlingens etableringshandläggare får 
tydlig information om uppdraget om samhällsorientering. 
 
Flertalet av de intervjuade ansåg att logistiken är ett problem när flera aktiviteter ska 
genomföras samtidigt för den nyanlände. Några kommuner ligger också långt ifrån 
Stockholm eller andra orter där samhällsorientering genomförs vilket innebär långa 
resvägar för deltagare. Från vissa orter, t.ex. Hallstavik i Norrtälje kommun är även 
kommunikationerna glesa vilket medfört svårigheter för deltagare att delta i 
samhällsorienteringen. För en språkgrupp löstes detta genom att en kurs kunde 
genomföras i Hallstavik. 
En av de intervjuade funderade på hur små kommuner, som inte är representerade i 
samrådsgrupp eller arbetsgrupp får information. Minnesanteckningar bör därför vara 
transparenta så de är tillgängliga för alla.  
 
En representant från Af tyckte att det borde finnas möjlighet till flexibla utbildningar, t.ex. 
att anordna samhällsorientering på sommaren. En annan tycker att det är viktigt att 
samhällsorienteringen läggs först innan den nyanlände kommit in i andra aktiviteter. 
Samhällsorienteringen skulle behöva innehålla även praktiska inslag som t.ex. 
studiebesök. Ytterligare en representant från Af framförde att väntan på att det ska bli en 
grupp i ett språk är ett problem. Det kan dröja även om det behövs tolk. Hon önskade att 
det skulle genomföras samma kurs på tre platser (norr, söder och city) på de stora 
språken som arabiska, persiska och somaliska.  
 
Leverantörerna menade att det är viktigt att Af säljer in samhällsorientering och 
motiverar nyanlända till att delta.  
 
Det fanns också flera funderingar kring kvaliteten i själva genomförandet av 
samhällsorientering. Ett par av de intervjuade ansåg att kvalitetssäkring av 
samhällskommunikatörer behöver göras och att centret bör göra uppföljningar om hur 
samhällsorienteringen genomförs. Deltagarnas utvärderingar sker efter avslutad kurs 
med hjälp av kommunikatörerna. Rapporterna från leverantörerna skrivs av 
kommunikatörerna själva. ”Kan utbildningen ske i dialog? Har utbildaren den 
kompetensen? Hur rekryteras utbildarna? Vad krävs”? Stickprov behöver också göras, 
menade någon.  Gruppsammansättningen behöver bli mer homogen – inte högutbildade 
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tillsammans med analfabeter, olika bakgrund, kvinnor/män mm. Passar det med manliga 
utbildare till kvinnliga deltagare? Målet ska inte vara att de har deltagit i samhälls-
orientering utan vad de lärt sig, uttryckte en intervjuperson.  

 
Våra viktigaste iakttagelser  
Omorganisationer och nya uppdrag för både Af och kommuner kring etablering av 
nyanlända samt uppstart av Centrum för samhällsorientering medförde att allt inte 
fungerade optimalt från början. För etableringshandläggarna var det ett nytt uppdrag och 
alla fanns inte heller på plats från början. Vid all omorganisation behöver chefer och 
medarbetare hitta sina roller och tydliga rutiner skapas. Utbildningsinsatser för nya 
etableringshandläggare genomfördes av Af och sker regelbundet. 
 
Detta är en förklaring till att det första dryga halvåret (augusti 2011-mars 2012) som de 
intervjuade refererar till inte fungerat optimalt.  
 
Logistikproblem är inget nytt för Arbetsförmedlingen, att flera aktiviteter kan pågå 
samtidigt. Däremot gäller det att samhällsorienteringen kommer in tidigt, helst först i 
etableringen, så att andra aktiviteter som sfi och arbetsförberedande aktiviteter bättre 
kan samordnas.  
 
Det var flera av de intervjuade som hade funderingar kring kvaliteten på genomförandet 
av samhällsorientering och att det bör finnas en kontroll av om kommunikatörerna har 
kompetens att utföra uppdraget.  
 
Under 2012 har flera förbättringar kring säkring och kontroll redan genomförts. I 
tertialrapport 1 (januari-april 2012) beskriver centret hur utbildningens kvalitet säkras 
och kontrolleras. Säkringen sker genom de kompetenskrav som anges i avtalet. CV för 
nytillkomna samhällskommunikatörer skickas till centret från leverantörerna för 
godkännande innan kurs startar. Ungefär hälften av de 15 samhällskommunikatörer som 
är aktuella för uppdrag har genomgått Stockholms universitets utbildning för 
samhällskommunikatörer. 
 
Deltagarutvärderingen finns fr.o.m. april 2012 översatt till arabiska, somaliska, tigrinja, 
persiska och engelska. En fokusgrupp har genomförts vid två tillfällen för att få 
deltagarnas synpunkter på samhällsorienteringen. Samhällskommunikatören deltog inte 
vid detta tillfälle. Centret genomför också auskultationer för att följa upp verksamheten. 
Under 2012 har tre auskultationer genomförts. Efter avslutad kurs skrivs en slutrapport 
av samhällskommunikatören som skickas till centret. Avtalsuppföljning sker med 
leverantörerna där centret påtalat vikten av kontinuerlig handledning för 
samhällskommunikatörerna. Centret ansvarar för att anordna fortbildning en 
eftermiddag i månaden för samhällskommunikatörerna.  
 
Denna säkring och kontroll som har skett har inte kommunicerats specifikt med de 
samverkande kommunerna förrän i tertialrapporten i april 2012. Däremot framgår i 
förfrågningsunderlag och tecknat avtal med leverantören att uppföljning av 
samhällskommunikationer ska ske. 
 



 
 

Carlén & Werner AB • Gustavslundsvägen 143 • 167 51 Bromma • 08-550 997 15 • www.carlen-werner.se 29 (38) 

Det arbete som sker kring kvalitetssäkring, kontroll och fortbildning av 
samhällskommunikatörer är mycket positivt och bör fortsätta. 
 

6.5 Enkät 

Som ett komplement till intervjuerna har en enkel enkätundersökning genomförts som 
riktat sig till urval av respondenter i samtliga samverkande kommuner.  
 

Enkäten skickades ut till 32 respondenter i 24 kommuner. 18 svar har inkommit från lika 
många kommuner. Ingen kommun har lämnat fler än ett svar och utifrån detta motsvarar 
svarsfrekvensen 75 %. Urval av respondenter gjordes av Centrum för 
samhällsorientering.  
 
Informationen från Centrum för samhällsorientering är tillräcklig  
och motsvarar behoven 
Tre (16 %) av de som besvarat enkäten anser att den information de får från centret alltid 
är tillräcklig och 14(ca 78 %) anser att de för det mesta får tillräcklig information. Endast 
en person anser att informationen bara är tillräcklig ibland.  
 
Resultatet blev nästan detsamma kring frågan om informationen motsvarar behoven.  
Två personer (11 %) anser att informationen från centret alltid motsvarar behoven. 14 
personer (ca 78 %) att informationen för det mesta motsvarar deras behov och två 
personer (11 %) anser att informationen bara ibland motsvarar behoven.  
 
”Man får mycket löpande information från Centrets samordnare och arbetsgruppen 
arbetar med olika verksamhetsfrågor som löpande dyker upp”.  
 
Centrum för samhällsorientering följer den överenskommelse som tecknats med 
kommunen avseende samhällsorientering för nyanlända 
  

 
Diagram 1: Överenskommelsen följs 
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33 % (6 av 18) anser att Centret alltid följer den överenskommelse som tecknats med 
kommunen avseende samhällsorientering för nyanlända och 50 % (9 personer) anser att 
överenskommelsen följs för det mesta. 
 
Samverkan kring samhällsorientering bör finnas kvar i nuvarande form efter 
överenskommelsens utgång 
 

 
Diagram 2: Samverkan bör finnas kvar i nuvarande form 
 
Nio av 18 personer (50 %) anser att samverkan bör vara kvar i nuvarande form efter 
överenskommelsens utgång. Något färre, åtta personer (44 %), har ingen uppfattning. 
 
Fria kommentarer från några som svarat JA:  
”I alla fall på ett liknande sätt – d.v.s. regionalt eller åtminstone i samverkan med andra 
kommuner i Stockholmsregionen, syd-nord t.ex.” 
”Frågan om integration är inte färdig i vår kommun ännu. Det är socialförvaltningen som 
ska ha uppgifterna när politiskt beslut är fattat och det är den förvaltningen i nuläget som 
ska skicka flyktingar på samhällsorientering. Detta har inte skett en enda gång ännu. I 
övrigt så är det arbetsförmedlingen som skickar deltagare till utbildningen och det 
fungerar”.  

 
Fria kommentarer från några som svarat VET EJ: 
”Beror mycket på hur mycket större verksamheten blir p.g.a. den tillkommande gruppen 
och vad Af anser är bäst i detta läge”. 
”Samhällsorienteringen bör vara förlagd till Norrort på bra pendelavstånd Sollentuna-
Väsby-Märsta”. 
”Problem med att Af inte prioriterar samhällsorienteringen. Vi betalar för något vi inte 
kan påverka eller motivera klienten till. Kommunen ska inte behöva betala för dem som 
inte går samhällsorientering”. 
”Många i vår kommun har inte kunnat delta i samhällsorientering p.g.a. avståndet till 
Stockholm”. 
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Övriga synpunkter som framkom i enkäten 
- Av 32 personer inom etableringsuppdrag har knappt 10 personer erbjudits SO. Flera 

har inte kunnat delta p.g.a. krock med sfi eller för långt avstånd. 
- Mer regelbunden statistik över antal anmälda och antal påbörjade och avslutade, inte 

minst för att kunna diskutera med Af. 
- Det är svårt när något man deltar i och betalar för utförs så långt från den egna 

verksamheten och där resultat (och innehåll) inte kan mätas (följas) så konkret. 
- I vår kommun har jag hittills skrivit under sju slutintyg gällande nyanlända som 

deltagit i samhällsorienteringen. Varför så få? Anmäls inte alla? Kommunen får ställa 
frågan till Af-kontorets chef för etablering. 

- Bättre och smidigare hantering av kostnaderna för varje individ. Att en 
överenskommelse för Centrum för samhällsorientering och Migrationsverket görs 
och att pengarna fixas dem emellan. 

- Enklare betalningsrutiner!!! Och så är det fortfarande stor skillnad på antal vi betalar 
för och antal som gått. Från vår kommun har endast två personer (enligt avropslistor) 
gått perioden 11 nov 2011 – 31 mars 2012. Vi har betalat för betydligt fler. Vår 
kontakt med Af har också synpunkter kring orimligt långa restider som gör det svårt 
för personer att följa sina heltidsplaneringar. 

- P.g.a. bristande underlag från Migrationsverket har vår kommun blivit feldebiterad. 
Det verkar dock vara på väg att klaras upp och ett samarbete med Migrationsverket 
kommer fungera bättre framöver antar jag. 

- Jag har undertecknat ett antal intyg, men avrop bara för en person – vet inte hur det 
hänger ihop riktigt. Om det är möjligt skulle det vara bra med mindre eftersläpning. 
Jag skulle vilja ha information om hur många som anmälts och genomgått SO per 
månad eller kvartal. 

- Det är väsentligt att alltid utvärdera utbildningens innehåll. 
 

Våra viktigaste iakttagelser  
I stort sett alla som svarat på enkäten är positiva till den information som ges från centret 
och de anser att informationen är både tillräcklig och motsvarar deras behov.  

 
Överenskommelsen följs alltid eller för det mesta anser de flesta av respondenterna. 
Detta är ett positivt resultat, men kanske inte så trovärdigt eftersom de personer som 
skrivit under överenskommelsen inte svarat på enkäten. Det handlar nog mer om en 
känsla eller upplevelse av centret i stort.  
 
De som framför allt svarat på enkäten är personer med funktioner som har ett nära 
samarbete med centret som t.ex. enhetschefer, gruppledare, bitr. rektor och handläggare. 
Ingen i beslutande ställning som t.ex. förvaltningschef har besvarat enkäten. Detta kan 
också vara anledningen till att så stor andel inte har någon uppfattning om samverkan ska 
vara kvar i nuvarande form eller inte. 
 
Arbetsmarknadsdepartementets proposition om utökad målgrupp för 
samhällsorienteringen kommer enligt statsrådsberedningen13 att behandlas i riksdagen 

                                                        
13 Riksmötet 2011/12 
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efter sommaruppehållet, men före utgången av 2012. Det är därför inte aktuellt att 
planera för någon eventuell förändrad samverkansform i dagsläget.  
 
Eftersom beslut om utökad målgrupp inte sker inom tidsramen för gällande ramavtal och 
samverkans-överenskommelse har samrådsgruppen konstaterat att det är angeläget att 
förlänga nuvarande överenskommelse och ramavtal så att nuvarande målgrupp 
tillförsäkras samhällsorientering så långt som möjligt. Ramavtalen med leverantörerna 
kan förlängas maximalt till och med den 31 augusti 2013. Det förutsätter att samverkans-
överenskommelser mellan kommunerna och Stockholms stad också förlängs eftersom 
dessa gäller till och med den 30 november 2012. En informationsträff för samverkande 
kommuner hölls den 23 april. Ett beslutsunderlag för att kunna fatta beslut om 
förlängning av samverkansöverenskommelse bör, enligt samrådsgruppen, fattas innan 
den 31 maj 2012 för att leverantörerna ska få besked om förlängning av de ramavtal som 
löper ut den 31 augusti 2012.  KSL bistår med juridiskt stöd tillsammans med Stockholms 
stads juridiska avdelning.  
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 7. Sammanfattning och förslag till förbättringar 
Detta avsnitt innehåller en sammanställning av konsultens kommentarer och förslag till 
förbättringar. Flera av förslagen har redan genomförts eftersom centret varit delaktiga i 
olika aktiviteter som processkartläggning och översyn av interna rutiner. Centret har 
även fått återkoppling på genomförda intervjuer och enkätresultat och har därför kunna 
påbörja förbättringsarbetet successivt.   
 
Processkartläggningen 
En processkartläggning genomfördes för att få en bild av hur samhällsorienteringen 
fungerar med samverkande aktörer. Det framkom vid kartläggningen att centret upplevs 
som effektivt och samarbetsvilligt och att centret så fort som möjligt startar utbildnings-
omgångar på efterfrågade språk och orter.  
 
Delprocesserna Anmälan och uppstart och Avslut har kartlagts med deltagare från 
kommuner, Arbetsförmedlingen, leverantörer och Centrum för samhällsorientering. 
Delprocesserna som kartlagts fungerar i stort sett bra och uppfattas som effektiva. I den 
inledande processen Anmälan och uppstart identifierades dock tre steg/aktiviteter där 
det fanns oklarheter som behöver förbättras: 
 
 Vi rekommenderar att etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen, innan 

anmälan till samhällsorientering sker, blir mer noggranna med att ta reda på rätt 
information avseende den nyanländes modersmål och andra språk som den 
nyanlände behärskar. Det är också önskvärt att anmälan sker så snabbt som möjligt 
för att samhällsorienteringen ska komma in tidigt i den nyanländes etableringsplan.  

 
 Det har visat sig vara svårt att med kort varsel hitta lämpliga utbildningslokaler i 

kommunerna. Det har medfört att centret behöver hyra lokaler från andra 
organisationer eller företag som innebär en kostnad för lokaler som inte är 
budgeterad. Kommunerna bör bli uppmärksammade på detta problem. Behoven 
handlar om ett fåtal veckor i ca 10 kommuner där samhällsorientering genomförs.  
Av praktiska skäl bör lokaler hyras och kostnader för detta ingå i den kommunala 
överenskommelsen. 

 
 Deltagarlistor behöver stämmas av med Arbetsförmedlingen innan kursstart. För att 

inte i onödan förlänga processen rekommenderar vi att etableringshandläggare blir 
mer uppmärksamma på mejl från centret som handlar om behov av återkoppling på 
deltagarlistor och eventuell påfyllning i grupper innan kursstart. 

 
Översyn av interna rutiner 
Centret har efter översynen av de interna rutinerna väl dokumenterade rutiner som är 
kända av alla medarbetare och utarbetade med stor delaktighet. Översynen har resulterat 
i att det inte finns några oklarheter kring hur administrativa uppgifter ska genomföras, 
vem som är ansvarig och var dokument ska sparas. 
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Samrådsgruppen 
Samrådsgruppen representeras av ett urval från samverkande kommuner. 
Samrådsgruppen har haft en haltande start med flera byten av representanter och tidvis 
låg närvaro. Det har även framkommit vid intervjuerna att samrådsgruppens syfte och 
representanternas roll är otydlig. Gruppens möten har ofta haft karaktären av 
informationsmöten på detaljnivå vilket inte stämmer överens med det uttalade syftet. 
KSL:s roll i samrådsgruppen bör också bli uttalad och tydliggjord.  
Representanterna i samrådsgruppen har inte beslutanderätt och därför är det viktigt att 
gruppens arbete blir känt för alla samverkande kommuner. Informationsspridning och 
kommunikation med övriga kommuner har inte skett i tillräcklig omfattning. Det finns en 
risk att frågor avseende samhällsorientering helt lämnas över till centret och Stockholms 
stad och att kommunerna tappar sitt eget engagemang om de inte blir mer delaktiga.  
 
 Syftet för samrådsgruppen bör tydliggöras ytterligare så att gruppen fokuserar på 

diskussioner och beredning av strategiska frågor som berör samverkan kring 
samhällsorientering.  
 

 Rollerna i samrådsgruppen behöver också tydliggöras så att alla representanter 
förstår sitt uppdrag. 
 

 Samrådsgruppens minnesanteckningar bör vara transparenta vilket också planeras 
utifrån den översyn av webbplatsen www.nyistockholm.se som genomförts.  

 
 Löpande information och dialog bör föras längre upp i de samverkande 

kommunernas organisationer där beslutsfattare finns. 
 
Arbetsgruppen 
Centrum för samhällsorienterings arbetsgrupp är en kvarleva från projektorganisationen 
i projektet Samhällsorientering i samverkan som föregick nuvarande samverkansform för 
kommuner i Stockholms län. Utredningen visar också att samrådsgruppen och 
arbetsgruppen till stora delar har samma frågor på dagordningen. Centret utgör ett 
operativt kansli som administrerar samhällsorienteringen. I varje kommun finns en 
kontaktperson utsedd som har det nära samarbetet med centret. 
 
 Arbetsgruppen bör läggas ned eftersom centret ansvarar för den operativa 

verksamheten.  
 

 Vi föreslår att ett nätverk med kontaktpersonerna bildas för att hålla samman 
kommunerna och för att få ett lärande mellan dem kring hur olika frågor kring 
samhällsorientering kan lösas. Centret bör ansvara för detta nätverk och lyfta frågor 
som berör alla kommuner. Det kan vara lämpligt att nätverket träffas 3-4 ggr/år. 
Nätverket kan eventuellt ersätta de informationsträffar som anordnas i dag. 

 
Information 
Information till kommunerna sker både genom brev och möten. Ett komplement till dessa 
informationsvägar blir de nya möjligheter som tillkommer på webbplatsen 
nyistockholm.se som innebär att alla samverkande aktörer ska kunna följa arbetet och ta 



 
 

Carlén & Werner AB • Gustavslundsvägen 143 • 167 51 Bromma • 08-550 997 15 • www.carlen-werner.se 35 (38) 

del av olika dokument från centret. Det gör att samverkan blir än mer transparant och 
ansvaret för att informera sig ligger också på den enskilde aktören (t.ex. beslutande 
chef/etableringshandläggare/kontaktperson). 
 
I stort sett alla som svarat på enkäten är positiva till den information som ges från centret 
och de anser att informationen är både tillräcklig och motsvarar deras behov. 
 
Roller och uppdrag kring samhällsorientering 
Omorganisationer och nya uppdrag för både Arbetsförmedlingen och kommuner kring 
etablering av nyanlända samt uppstart av Centrum för samhällsorientering medförde att 
allt inte fungerade optimalt från början. För etableringshandläggarna var det ett nytt 
uppdrag och alla fanns inte heller på plats från början. Vid all omorganisation behöver 
chefer och medarbetare hitta sina roller och tydliga rutiner skapas. Utbildningsinsatser 
för nya etableringshandläggare genomfördes av Arbetsförmedlingen och sker 
regelbundet. Allt detta sammantaget är en förklaring till att det första dryga halvåret 
(augusti 2011-mars 2012) som de intervjuade refererar till inte fungerat optimalt.  
 
Vid intervjuerna framkom att uppgifterna inom kommunerna är ofta fördelade på flera 
personer och ibland även inom olika förvaltningar. Statsbidraget för samhällsorientering 
kan levereras till en förvaltning och sedan överföras internt till den förvaltning som nu 
har ansvaret.  
 
Eftersom det uppstår ett glapp mellan ersättning från Migrationsverket och etablerings-
ersättning från Försäkringskassan så har nyanlända behov av att söka kompletterande 
försörjningsstöd.  
 
 Lagstiftarens intentioner med samhällsorientering måste göras påmint hos alla 

aktörer – nämligen att samhällsorientering är grund för en snabbare etablering. 
 
 Vi rekommenderar att anmälan till samhällsorientering prioriteras ännu mer från 

Arbetsförmedlingen och tidigt förs in i etableringsplanen. Det vore önskvärt att 
samhällsorientering genomförs allra först så att det inte logistiskt blir svårt att få in i 
planeringen.  

 
 Handläggare inom försörjningsstöd i kommunerna har en viktig roll i att motivera 

och informera nyanlända om samhällsorienteringen. 
 
Säkring och kontroll av kvaliteten på samhällsorienteringen 
Vid intervjuerna hade flera personer funderingar kring kvaliteten på genomförandet av 
samhällsorientering. De framförde att det bör finnas en säkring och kontroll av 
kommunikatörernas kompetens att utföra uppdraget. Under 2012 har flera förbättringar 
kring säkring och kontroll redan genomförts. I tertialrapport 1 (januari-april 2012) 
beskriver centret hur utbildningens kvalitet säkras och kontrolleras. Säkringen sker 
genom de kompetenskrav som anges i avtalet. CV för nytillkomna samhälls-
kommunikatörer skickas till centret från leverantörerna för godkännande innan kurs 
startar. Ungefär hälften av de 15 samhällskommunikatörer som är aktuella för uppdrag 
har genomgått Stockholms universitets utbildning för samhällskommunikatörer. 
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Deltagarutvärderingen finns fr.o.m. april 2012 översatt till arabiska, somaliska, tigrinja, 
persiska och engelska. En fokusgrupp har genomförts vid ett tillfälle för att få deltagarnas 
synpunkter på samhällsorienteringen. Samhällskommunikatören deltog inte vid detta 
tillfälle. Centret genomför också auskultationer för att följa upp verksamheten. Under 
2012 har tre auskultationer genomförts. Efter avslutad kurs skrivs en slutrapport av 
samhällskommunikatören som skickas till centret. Avtalsuppföljning sker med 
leverantörerna där centret påtalat vikten av kontinuerlig handledning för 
samhällskommunikatörerna. Centret ansvarar för att anordna fortbildning en 
eftermiddag i månaden för samhällskommunikatörerna.  
 
Denna säkring och kontroll som skett har inte kommunicerats specifikt med de 
samverkande kommunerna förrän i tertialrapporten i april 2012, vilket skapat onödig 
oro.  Däremot framgår i förfrågningsunderlag och tecknat avtal med leverantörer att 
uppföljning av samhällskommunikationer ska ske. 
 
 Det arbete som sker kring kvalitetssäkring, kontroll och fortbildning av 

samhällskommunikatörer är mycket positivt och bör fortsätta. 
 

 Fortbildning av samhällskommunikatörer bör vara obligatoriskt. 
 
Samverkan i framtiden 
Överenskommelsen följs alltid eller för det mesta anser de flesta av respondenterna. 
Detta är ett positivt resultat, men kanske inte så trovärdigt eftersom de personer som 
skrivit under överenskommelsen inte svarat på enkäten. Det handlar nog mer om en 
känsla eller upplevelse av centret i stort.  
 
De som framför allt svarade på enkäten var personer med funktioner som har ett nära 
samarbete med centret som t.ex. enhetschefer, gruppledare, bitr. rektor och handläggare. 
Ingen i beslutande ställning som t.ex. förvaltningschef har besvarat enkäten. Detta kan 
vara anledningen till att så stor andel inte har någon uppfattning om samverkan ska vara 
kvar i nuvarande form eller inte.  
 
Vid intervjuerna framkom missnöje från kommunerna om att det är för få deltagare i 
samhällsorientering i förhållande till att de faktureras för alla som tillhör målgruppen. 
Samtidigt fanns en förståelse för att faktureringsmodellen inte kan beräknas på annat sätt 
än utifrån den schablonersättning som kommunerna får från Migrationsverket.  
 
Arbetsmarknadsdepartementets proposition om utökad målgrupp för samhälls-
orienteringen kommer enligt statsrådsberedningen14 att behandlas i riksdagen efter 
sommaruppehållet, men före utgången av 2012. Det är därför inte aktuellt att planera för 
någon eventuell förändrad samverkansform i dagsläget. Eftersom beslut om utökad 
målgrupp inte sker inom tidsramen för gällande ramavtal och samverkans-
överenskommelse har samrådsgruppen konstaterat att det är angeläget att förlänga 

                                                        
14 Riksmötet 2011/12 
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nuvarande överenskommelse och ramavtal så att nuvarande målgrupp tillförsäkras 
samhällsorientering så långt som möjligt. Ramavtalen med leverantörerna kan förlängas 
maximalt till och med den 31 augusti 2013. Det förutsätter att samverkans-
överenskommelser mellan kommunerna och Stockholms stad också förlängs eftersom 
dessa gäller till och med den 30 november 2012. En informationsträff för samverkande 
kommuner hölls den 23 april. Ett beslutsunderlag för att kunna fatta beslut om 
förlängning av samverkansöverenskommelse bör, enligt samrådsgruppen, fattas innan 
den 31 maj 2012 för att leverantörerna ska få besked om förlängning av de ramavtal som 
löper ut den 31 augusti 2012.  KSL bistår med juridiskt stöd tillsammans med Stockholms 
stads juridiska avdelning.  
 
Det operativa arbetet har kommunerna lämnat över till centret, men i de strategiska 
frågorna behöver de vara mer delaktiga och ha insyn i och det behöver ske på rätt nivå i 
den kommunala organisationen.  
 
 Nätverk som redan är etablerade på beslutsmässig nivå bör tas tillvara som t.ex. 

KSL:s förvaltningschefsgrupp. Vid uppstarten av centret när överenskommelser 
skulle tecknas nyttjades denna grupp som informationskanal och förankring.  
I flertalet fall var det även representanterna i den gruppen som undertecknade 
överenskommelsen.  

 
 Samverkan med Arbetsförmedlingen bör också formaliseras mera. Där kan även 

befintliga nätverk tas tillvara som t.ex. nätverket för etableringssamordnare i länet. 
 
Nyanlända föräldrar, främst mammor med föräldrapenning 
Etableringen försenas för nyanlända föräldrar, främst mammor, som har barn under 8 år 
vid invandringstillfället och som sedan får ytterligare barn i Sverige. Det innebär att dessa 
mammors etablering försenas med flera år och svårigheten att komma in på 
arbetsmarknaden ökar.  
 
Kommunernas agerande i biståndsbedömning påverkar nyanlända mammors möjlighet 
till etablering. Eftersom föräldrapenningen är låg så behövs en komplettering.   
I delbetänkandet framkommer att fyra av tio kommuner angett att de skulle uppmana 
kvinnan att avbryta sfi för att i stället ta ut föräldrapenning på heltid.  
I två av tio kommuner skulle även flyktingmottagna med rätt till etableringsersättning 
uppmanas att ta ut full föräldrapenning vid en ansökan om kompletterande 
försörjningsstöd. Genom att ta ut föräldrapenning för de äldre barnen försenas alltså 
etableringen på arbetsmarknaden med minst ett år för cirka 40 procent av de nyanlända 
kvinnor som invandrar tillsammans med barn. 
 
Mammor som har ett högt uttag av föräldrapenning flera år i rad finns bland dem som 
både har barn med sig vid invandringstillfället och sedan får ytterligare barn i Sverige. 
 
Delbetänkandets slutsats är att föräldrapenning försenar etableringen på 
arbetsmarknaden för ganska många nyanlända mammor och att den kan bli en fälla 
särskilt för dem som har behov av kompletterande försörjningsstöd. 
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 Denna målgrupp, mammor med barn under 8 år, behöver särskilt uppmärksammas 
av kommunernas handläggare inom försörjningsstöd. Försörjningsstöd är en 
kortsiktig lösning ur ett socioekonomiskt perspektiv och hanteringen av denna 
målgrupp bör därför ses över och förändras.  
 

 Centrum för samhällsorientering bör tillsammans med leverantörer för 
samhällsorientering anpassa samhällsorienteringen specifikt till denna målgrupp. 

 
 Vi rekommenderar att även Arbetsförmedlingens etableringshandläggare bör vara 

uppmärksamma på denna målgrupp och motivera dem till tidiga etableringsinsatser 
istället för att ansöka om kompletterande försörjningsstöd.  

 
Problematik kring samhällsorienteringen 
Länsstyrelsernas utvärdering ger en bild av samhällsorienteringens första år som vi även 
pekar på i denna utvärdering.  
 
Andelen nyanlända inom målgruppen har varit låg och i länsstyrelserna utvärdering kan 
vi utläsa att endast 38 % av målgruppen i hela riket har deltagit i samhällsorientering, 
men däremot har79 % deltagit i sfi.  
 
 Logistiken är svår och aktiviteter krockar. Restiderna är långa och kommunikationerna 
inta alltid så tillgängliga. I länsstyrelsernas utvärdering ges exempel på logistiska 
lösningar som sfi på förmiddagen och samhällsorientering på eftermiddagen. Ett annat 
exempel är sfi 2,5 dag, samhällsorientering en halvdag och praktik 2 dagar eller att lägga 
samhällsorientering som en heldagsaktivitet. Det förkommer också att kommuner 
anordnar samhällsorientering innan deltagarna börjat läsa sfi, exempelvis i samband med 
meritportfölj. I några fall har kommuner förlagt samhällsorientering som heltidsaktivitet 
under sommaren, då sfi har uppehåll.  
 
De utvecklingsområden som länsstyrelserna pekar på är bl.a. att samverkan mellan 
kommuner behöver utvecklas. Stockholms län är ett gott exempel på detta. Koordinering 
och planering mellan arbetsförmedlingen och kommuner är ett annat. Det allra viktigaste, 
menar länsstyrelserna, är att kvalitetssäkra samhällsorienteringen utifrån förordningens 
intentioner om dialog och delaktighet.  
 
 Vi föreslår att fler varianter på upplägg av samhällsorienteringen prövas för att 

möjliggöra för fler nyanlända att delta, framför allt föräldralediga. I dagsläget 
genomförs endast intensivkurser. Länsstyrelsernas utvärdering ger exempel på olika 
lösningar (se ovan). En konsekvens av för många valmöjligheter medför dock att 
väntetiderna på att en kurs genomförs kan bli längre. 
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