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

Detta är styrdokument för hur samverkande kommuner ska genomföra 

samhällsorientering för att uppfylla de krav som ställs enligt lag rörande 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Planen har tagits fram av 

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (nedan benämnt centret) och 

remitterats till beredningsgruppen för samverkansarbetet, varefter den delgetts 

alla samverkande kommuner. Planen utgår ifrån Överenskommelsen om 

samverkan kring samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare för 

samverkande kommuner i Stockholms län och Håbo kommun 2016-2019i (nedan 

benämnd samverkansöverenskommelsen) samt ramavtalen med leverantörer av 

samhällsorienteringii. Tidperioden är den 1 september 2016 till och med den 31 

augusti 2019. 

 

Samtliga kommuner fattar, i enlighet med samverkansöverenskommelsen, 

gemensamt beslut om verksamhetsplanen för kommande år.  

 

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

Samhällsorientering är en utbildningsinsats för vissa nyanlända invandrare. 

Utbildningen är ett kommunalt uppdrag som preciseras i förordningen om 

samhällsorientering 2010:1 138 och i lag 2013:156.  

 

 Två målgrupper 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  

 

Nyanlända som inte omfattas av dessa två lagar kan i mån av plats och efter 

särskilt godkännande av hemkommunen genomföra utbildningen.  Kommunen har 

betalningsansvar enligt samverkansöverenskommelsen. 

Centrets uppdrag 

Kommunsamverkan sker genom ett gemensamt kansli med placering i Stockholms 

stad och genom en samordnad upphandling av samhällsorientering i de 

samverkande kommunerna. Stockholms stad har särskilda samordningsuppgifter 

enligt samverkansöverenskommelsen. 
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Centrets uppdrag är att tillhandahålla en samordnad plattform och administration 

för samverkande kommuner rörande samhällsorientering för vissa nyanlända 

invandrare. Centrets uppgifter är specificerade i samverkansöverenskommelsen. 

 

Samverkande kommuners uppdrag 

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

Ekerö kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Håbo kommun, Järfälla 

kommun, Lidingö 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 och Österåkers kommun.  

 

Kommunerna sammanträder minst en gång om året eller vid särskilda behov. 

Kommunerna fattar gemensamt beslut om verksamhetsplanen för 

samhällsorienteringen och strategiska beslut för kommande verksamhetsår. 

 

Kommunerna har även specifika uppdrag och ansvar enligt 

samverkansöverenskommelsen. 

 

Beredningsgruppens uppdrag 

Beredningsgruppen är bollplank och beredningsorgan för centret och aktörerna i 

frågor som rör verksamheten och samverkan. Gruppen sammanträder minst två 

gånger per termin eller vid behov.  

 

En representant per organisation ingår i gruppen:, Kommunförbundet Stockholms 

Län (KSL), Länsstyrelsen i Stockholms län, Arbetsförmedlingen, strategerna för 

Koordination Norrort respektive Etablering Södertörn och fyra av de 

samverkande kommunerna där två representerar kommuner med högt 

invånarantal och två representerar kommuner med lägre invånarantal. 

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. Utbildningen ska också lägga en grund för fortsatt 

kunskapsinhämtande. 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 

 

Omfattning 

Utbildningen i samhällsorientering omfattar 60 timmar på modersmål eller på ett 

språk deltagaren behärskar väl.  

Givet att ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar finns kan ett utökat 

hälsoblock i samhällsorienteringen komma att erbjudas av landstinget under den 

aktuella perioden. Hälsoblocket är ett tillägg utöver samhällsorienteringens 60 

timmar. Samtliga samverkande kommuner fattar gemensamt beslut i frågan. 

 

Upplägg 

Samhällsorienteringen ska enligt förordningen kunna kombineras med arbete, 

studier och andra aktiviteter för att påskynda etableringen i arbetslivet. För att 

uppnå detta erbjuder kommunerna utbildning på för- och eftermiddagar, kvällar 

och helger enligt nedanstående sex modeller: 

 

· Högintensiv utbildning – dag 
Samhällsorientering ges 5 heldagar à 6 timmar per dag, 10 arbetsdagar i följd 

 

· Intensiv utbildning-dag 

Samhällsorientering ges 5 dagar per vecka á 3 timmar per dag i 4 veckor 

 

· Medelintensiv utbildning - dag 
Samhällsorientering ges 4 halvdagar à 3 timmar per vecka i 5 veckor. 

 

· Lågintensiv utbildning 

Samhällsorientering ges 2 halvdagar á 3 timmar i veckan i 10 veckor. 

 

· Kvällsutbildning 

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

 

· Helgutbildning 

Samhällsorientering ges 3 timmar per helg i 20 veckor. 

 

Andra upplägg/uppdrag kan förekomma enligt överenskommelse. 

 

Språk 

Utbildningarna erbjuds enligt ramavtal på följande språk: arabiska, tigrinja, farsi, 

somaliska, ryska, engelska, spanska, amarinja, thailändska, turkiska, 

uzbekiska/uiguriska, bengali, franska, dari och övriga språk/eventuell tolk.  
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Innehåll 

Ramarna för samhällsorienteringens innehåll definieras i förordning 2010:1 138.  

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län har valt att dela in utbildningen 

i fyra block vilka täcker in förordningens åtta ämnesområden.  

 

Block 1: Ny i Sverige (12 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 (15 timmar) 

 Att bilda familj i och leva med barn i Sverige 

 Att åldras i Sverige 

 

Intyg 

Kommunerna har enligt samverkansöverenskommelsen 2016-2019 delegerat 

rätten att på kommunernas uppdrag utfärda intyg till varje deltagare efter avslutad 

samhällsorientering till Stockholms stad.  Av intyget framgår innehåll och 

omfattning.  

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 leverantörer av 

samhällsorienteringen är:  

 

 Leverantören ska på ett objektivt sätt genomföra samhällsorienteringen baserad 

på de svenska grundlagarna och internationella konventioner som Sverige har 

anslutit sig till. Häri ligger människors lika värde, de grundläggande demokratiska 

värderingarna och FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. Dessa ska 

genomsyra planering och genomförande av kursens alla moment.  

 Barnperspektivet ska genomsyra samhällsorienteringen. Med barnperspektivet 
avses att leverantören i planering och genomförande ska ta hänsyn till och belysa 

hur barns liv och rättigheter påverkas i kursens alla moment. 

 Mångfaldsperspektivet ska genomsyra samhällsorienteringen. Det utgår från 

diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen 2008:567 och inkluderar kön, 
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etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

religion eller annan trosuppfattning, ålder och funktionsnedsättning. Olika 

personers och samhällsgruppers villkor och förhållanden utifrån ovanstående 

parametrar ska belysas och beaktas i planering och genomförande av kursens alla 

moment. 

 Utbildning ska bedrivas på ett sätt så att även personer med olika typer av 
psykiska, neuropsykiatriska eller fysiska funktionsnedsättningar samt 

migrationsrelaterad ohälsa kan delta på lika villkor.  

 Leverantören ska ge deltagarna möjlighet till inflytande över 

samhällsorienteringens innehåll och metoder samt skapa delaktighet i grupperna. 

 Leverantören ska för uppdraget bedriva ett kontinuerligt metodutvecklingsarbete 
och utse en person hos leverantören som är ansvarig för att driva dessa frågor.  

 Leverantören ska inom ramen för kursen lägga en grund för fortsatt 

kunskapsinhämtande, exempelvis genom att visa hur och var deltagarna kan söka 

information om olika frågor.  

 

Leverantören har i sitt anbud redovisat metoder och arbetssätt för att säkerställa 

att den kommer att uppfylla ovanstående krav.  

 

Samhällskommunikatörer 

Den som genomför samhällsorienteringen kallas för samhällskommunikatör och 

tillhandahålls av de leverantörer som samverkande kommuner tecknat ramavtal 

med. 

 
Samhällskommunikatören ska uppfylla kompetenskrav på avslutad 

samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig eftergymnasial utbildning eller 

motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Kommunikatören ska inneha 

kunskaper i svenska motsvarande svenska som andra språk B eller svenska B samt 

kunskaper i aktuellt undervisningsspråk som motsvarar minst nivå C1 för 
färdigheterna Förstå och Tala enligt Europarådets gemensamma referensram för 

språk (CEFR). Samhällskommunikatören ska även ha en dokumenterad pedagogisk 

utbildning eller erfarenhet av undervisning i grupp om minst fem personer under 

minst ett år. 

 

Material 
Leverantören ska ha en standardiserad presentation på aktuellt kursspråk som 

riktar sig till kursdeltagarna. Presentationen ska baseras på bild och film och 

fungera för personer som är kortutbildade eller analfabeter.  

 

Beställaren uppmuntrar Leverantören att använda en mångfald av metoder och 
utbildningsmaterial från webben, Centrum för samhällsorientering i Stockholms 

län eller eget utvecklat material.  
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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  

Leverantören ska samverka med myndigheter i samband med genomförandet av 

samtliga kurser i samhällsorientering. Det kan vara vid planering inför eller under 

samhällorienteringskursen, till exempel i form av föreläsare eller studiebesök. 

Utöver detta kan det vara aktuellt att samverka med organisationer inom det 

civila samhället och näringslivet. 

 

Centret är en samordnande plattform för kontakter med myndigheter och andra 

aktörer. 

U P P F Ö L J N I N G  

Leverantören ska ha systematiska rutiner för hantering och dokumentering av 

synpunkter och klagomål samt delge centret vilka eventuella klagomål som har 

kommit in och hur dessa åtgärdats. 

 

Leverantören ska efter varje avslutat kursblock genomföra en utvärdering 

tillsammans med deltagarna som ska ligga till grund för fortsatt utveckling av 

leverantörens genomförande av samhällsorientering. Framkomna synpunkter och 

eventuella klagomål ska antecknas och ligga till grund för slutrapporten som skrivs 

av samhällskommunikatören efter kursslut. Vid sista kurstillfället fyller deltagarna i 

en enkät som är framtagen av centret. Centret använder sig även av 

auskultationer, uppföljningssamtal via telefon och fokusgrupper med deltagare för 

att följa upp utbildningens innehåll och kvalitet. Resultaten presenteras i 

tertialrapporterna till kommunerna. 

 

Centret rapporterar årligen till Länsstyrelsen i Stockholms län om hur 

verksamheten utvecklats under året.  

 

                                                 
i
 Bilaga 1: Överenskommelsen om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för vissa 

nyanlända invandrare för samverkande kommuner i Stockholms län
i
 och Håbo kommun 2016-

09.01-2019.08.31 

 
ii
 Bilaga 2: Ramavtal  för perioden 2016.09.01-2019.08.31 med Hermods AB, Elvira 

Kunskapsutveckling AB, Jensen Eduaction AB, Lernia Utbildning AB, Sensus Stockholm-Gotland, 

Skyddsvärnet Utbildning AB . 


