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B A K G R U N D  

 

Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via 

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län ska uppfylla de krav som ställs i 

förordningarna om samhällsorientering. Planen har tagits fram av Centrum för 

samhällsorientering och den har godkänts av samrådsgruppen för samverkansarbetet, 

varefter den delgetts varje enskild kommun. Planen revideras en gång per år och detta är 

version 2013-2014. 

 

Samhällsorientering är en utbildningsinsats för nyanlända invandrare. Utbildningen är ett 

kommunalt uppdrag som för de båda nedanstående lagstadgade målgrupperna preciseras i 

förordningarna om samhällsorientering (2010:38) och (2013:158).  

 

 Två grupper omfattas:   

 

 de nyanlända invandrare som omfattas av Lag (2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare  

 

 de nyanlända som omfattas av Lag (2013:156) om samhällsorientering för 

vissa nyanlända invandrare  

 

Samhällsorientering kan också erbjudas andra nyanlända invandrare enligt särskild 

överenskommelse med respektive kommun. 

 

C E N T R U M  F Ö R  S A M H Ä L L S O R I E N T E R I N G  

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län är ett gemensamt administrativt kansli 

för tjugofem kommuner i länet samt för Håbo kommun i Uppsala län (se under 

”Samverkande kommuner”). Centret upphandlar tjänsten samhällsorientering för 

kommunernas räkning. Centret samordnar också utbildningar i samhällsorientering och 

driver webbplatsen www.nyistockholm.se. 

 

Samverkande kommuner 

De kommuner som ingår i samverkan är Botkyrka kommun, Danderyds kommun, Ekerö 

kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Nacka stad, Norrtälje 

kommun, Nykvarns kommun, Nynäshamns kommun, Salems kommun, Sigtuna kommun, 

Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbyberg stad, Södertälje kommun, 

Tyresö kommun, Täby kommun, Upplands-Bro kommun, Upplands Väsby kommun, 

Vallentuna kommun, Vaxholms kommun, Värmdö kommun, Österåkers kommun.  

http://www.nyistockholm.se/
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Från och med den 1 september 2013 avslutar Nacka stad sin samverkan. Haninge 

kommun och Håbo kommun i Uppsala län kommer från och med samma datum att ingå i 

samverkan. 

 

U T B I L D N I N G A R  I  S A M H Ä L L S O R I E N T E R I N G  

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta nyanländas etablering i arbets- och 

samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska 

samhället. Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingarna, om den enskildes rättigheter och 

skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv. 

 

Omfattning 

Utbildningen i samhällsorientering omfattar 60 lärarledda timmar (à 60 minuter) på 

modersmål eller på ett språk deltagaren behärskar väl.  

 

Upplägg 

Samhällsorienteringen ska enligt förordningen kunna kombineras med arbete, studier och 

andra aktiviteter för att påskynda etableringen i arbetslivet. För att uppnå detta erbjuder 

Centrum för samhällsorientering utbildning på för- och eftermiddagar, kvällar  och 

helger enligt nedanstående fyra  modeller: 

 

 Intensiv utbildning - dag 

Samhällsorientering ges 5 heldagar à 6 timmar per dag, 10 arbetsdagar i följd.  

 

 Lågintensiv utbildning - dag 

Samhällsorientering ges 4 halvdagar à 3 timmar per vecka i 5 veckor. 

 

 Lågintensiv utbildning - kväll 

Samhällsorientering ges 1 kväll à 3 timmar per vecka i 20 veckor. 

 

 Lågintensiv utbildning - Helg 

Samhällsorientering ges 3 timmar per helg i 20 veckor. 

 

 

Språk 

Utbildningarna erbjuds från och med den 1 september 2013 på språken arabiska, farsi, 

engelska, spanska, somaliska, amharinja, tigrinja, ryska, thai, serbiska, turkiska och 

mandarin vilka utgör ca 60 % av målgruppen. För övriga språk vilka utgör ca 40 % av 

målgruppen erbjuds utbildning på svenska med tolk eller på modermål om 

samhällskommunikatör finns att tillgå.  
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Innehåll 

Ramarna för samhällsorienteringens innehåll definieras i förordningarna.  

Centrum för samhällsorienterings utbildning delas in i fyra block vilka täcker in 

förordningens åtta ämnesområden. Syftet med blockindelningen är att minska 

variationerna i upplägg mellan olika leverantörer, och att skapa lämpliga hållpunkter för 

att vid eventuella avhopp i en grupp kunna erbjuda plats åt nya deltagare under pågående 

samhällsorientering.  

 

Block 1: Ny i Sverige (9 timmar) 

 Att komma till Sverige 

 Att bo i Sverige 

 Att vårda sin hälsa i Sverige 

 

Block 2: Arbete och utbildning (18 timmar) 

 Att försörja sig och utvecklas i Sverige 

 

Block 3: Demokrati (15 timmar) 

 Individens rättigheter och skyldigheter 

 Att påverka i Sverige 

 

Block 4: Barn och familj (18 timmar) 

 Att bilda familj i och leva med barn i Sverige 

 Att åldras i Sverige 

 

 

Intyg 

Centrum för samhällsorientering utfärdar och undertecknar intyg med hjälp av underlag 

från leverantören. Av intygen framgår innehåll och omfattning. Även intyg på delvis 

genomgången samhällsorientering utfärdas. 

 

M E T O D E R  O C H  A R B E T S S Ä T T  

Samhällsorienteringen ska enligt förordningen bedrivas i dialogform. De krav avseende 

pedagogiska metoder som kommunerna ställer på leverantörerna i samhällsorienteringen 

är:  

 

 Leverantören ska bedriva samhällsorienteringen i dialogform, där deltagarnas 

livssituation och erfarenheter används som en resurs för gemensam diskussion 

och reflektion. 
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 Leverantören ska genomföra samhällsorienteringen med betoning på praktiska 

aspekter av att leva i Sverige, snarare än teoretisk information. Leverantören ska 

där det är möjligt och tillämpligt integrera kunskap om hur närsamhället är 

organiserat och fungerar.  

 

 Leverantören ska anpassa samhällsorienteringen inom vart och ett av blocken 

utifrån deltagarnas varierande förutsättningar såsom behov, förkunskaper och 

frågeställningar.  

 

 Samhällsorienteringen ska präglas av likabehandling och respekt för de enskilda 

deltagarna.  

 

 Leverantören ska ge deltagarna möjlighet att utöva inflytande över 

samhällsorienteringens innehåll och metoder samt skapa delaktighet i grupperna. 

 

 Leverantören ska på ett objektivt sätt genomföra samhällsorienteringen baserad 

på de svenska grundlagarna och internationella konventioner som Sverige har 

anslutit sig till. Häri ligger mänskliga rättigheter, människors lika värde samt de 

grundläggande demokratiska värderingarna.  

 

 Leverantören ska se till att ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar 

samhällsorienteringen. Förhållanden och villkor för både kvinnor och män ska 

synliggöras i respektive ämnesområde. 

 

 Leverantören ska se till att ett barnperspektiv genomsyrar samhällsorienteringen. 

Med detta avses att Leverantören i planering och genomförande av 

samhällsorienteringen ska ta hänsyn till och belysa hur barns liv och rättigheter 

påverkas inom respektive ämnesområde. 

 

 Leverantören ska inleda respektive block med en introduktion som omfattar 

syfte, mål, metod och innehåll. 

 

Leverantörer som har tecknat ramavtal har i sina anbud redovisat metoder och 

arbetssätt för att säkerställa att de kommer att uppfylla ovanstående krav.  

 

Samhällskommunikatörer 

De som ska utföra samhällsorienteringen kallas för samhällskommunikatörer och de 

tillhandahålls från de leverantörer som samverkande kommuner tecknar ramavtal med. 
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Samhällskommunikatörerna har förutom språklig kompetens i undervisningsspråket och i 

svenska språket även eftergymnasial utbildning inom samhällsvetenskap eller 

beteendevetenskap. Samhällskommunikatörerna har dessutom pedagogisk utbildning 

och/eller erfarenhet av undervisning i grupp. 

 

Material 

Olika utbildningsmaterial används inom samhällsorienteringen, beroende på leverantör. 

Skriftligt material, såsom det översatta faktamaterial som finns på www.nyistockholm.se 

och www.informationsverige.se kan användas som komplement i utbildningarna.  

 

S A M A R B E T E  M E D  Ö V R I G A  A K T Ö R E R  

Leverantörerna av samhällsorientering ska enligt avtal samarbeta med externa aktörer. I 

leverantörernas kursplaner ingår studiebesök och gästföreläsningar av myndigheter och 

frivilligorganisationer. Centrum för samhällsorientering har upprättat ett nätverk av 

myndigheter i länet som är relevanta för målgruppen. Nätverket består av: Skatteverket, 

Försäkringskassan, Kronofogden, Landstinget, Brandförsvaret och Finansinspektionen. 

Myndigheterna kan närvara i utbildningarna i den mån det är möjligt. Övriga medverkar 

genom att vidareutbilda samhällskommunikatörerna och/eller ta fram lärarmaterial.  

 

U P P F Ö L J N I N G  

Efter varje avslutat block i samhällsorienteringen genomförs en deltagarutvärdering. Den 

behandlar bland annat hur utbildningarnas upplägg, innehåll och utförande har svarat mot 

deltagarnas förväntningar. Leverantörerna genomför utvärderingarna och vidarebefordrar 

dessa till Centrum för samhällsorientering som sammanställer resultaten. 

Utvärderingarna ligger till grund för fortsatt utveckling av utbildningarna.   

 

Centrum för samhällsorientering använder sig dessutom av auskultationer och 

fokusgrupper med deltagare för att följa upp utbildningens innehåll och kvalitet. 

Resultaten presenteras i tertialrapporterna till kommunerna. 

 

Leverantörerna har systematiska rutiner för hantering och dokumentation av synpunkter 

och klagomål från både deltagare och externa aktörer i syfte att förbättra och utveckla 

samhällsorienteringen. Leverantören ska på begäran från Centrum för 

samhällsorientering redovisa vilka synpunkter alternativt klagomål som inkommit och hur 

dessa har hanterats samt vad de lett till. 

 

Systemet för kvalitetsuppföljning avser Centrum för samhällsorientering att utvärdera, 

följa upp och utveckla fortlöpande. 

 

http://www.nyistockholm.se/
http://www.informationsverige.se/
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Centrum för samhällsorientering har genom sina datasystem statistisk uppföljning och 

beredskap för återrapportering till Länsstyrelsen i Stockholms län. 

 


