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ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING 

TJÄNSTER FÖR SAMHÄLLSORIENTERING FÖR 

NYANLÄNDA INVANDRARE I STOCKHOLMS 

LÄN 

1. BAKGRUND 

Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering för 

nyanlända invandrare. Stockholms stad vill tillsammans med anslutande 

kommuner i Stockholms län samverka kring detta åtagande. Samverkan sker 

genom ett gemensamt kansli för kommunerna med placering i Stockholms stad 

och genom en samordnad upphandling av samhällsorientering för nyanlända för 

de kommuner i regionen som beslutar att ingå i sådan samverkan. Syftet med 

samverkan är att få ett större deltagarunderlag och möjlighet till en gemensam 

samverkansyta gentemot externa aktörer, som kan bidra till att såväl 

lagstiftningens höjda krav som verksamhetens kvalitet kan säkerställas på ett 

kostnadseffektivt sätt. 

 

Denna överenskommelse syftar till att dokumentera överenskomna åtaganden 

mellan parterna. Respektive part förbinder sig att uppfylla sina åtaganden enligt 

denna överenskommelse. Samtliga kommuner som ingår i samverkan har 

motsvarande överenskommelse. 

 

2. PARTER OCH KONTAKTPERSONER 

Stockholms stad, Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, 

Arbetsmarknadsavdelningen genom  

Leif Styfberg, tfn. 08-508 25 702, e-post leif.styfberg@stockholm.se 

 

Samverkande kommuns namn, kontaktperson, tfn.nr:  

 

 

 

Utsedda personer svarar för de löpande kontakterna under avtalsperioden. 
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3. VERKSAMHETENS MÅL OCH RIKTLINJER  

Samverkan mellan parterna ska bedrivas så att de mål som följer av lagen 

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa invandrare (”Etableringslagen”) och 

Statens offentliga utredningar om samhällsorientering för vissa nyanlända 

invandrare (SOU 2010:16) uppfylls och säkerställs.  

 

Målgruppen för denna samverkan är de som omfattas av Etableringslagen.  

Nyanlända som inte omfattas av Etableringslagen kan i mån av plats omfattas av 

överenskommelsen efter särskild överenskommelse med det gemensamma kansliet 

i varje enskilt fall.  

 

4. DET GEMENSAMMA KANSLIET 

Det gemensamma kansliet består av för uppdraget erforderligt antal personer. Till 

kansliet kan anställda från samverkande kommun knytas efter samråd med 

Stockholms stad. 

 

Under avtalstiden tillhandahåller Stockholms stad lokal och utrustning för det 

gemensamma kansliet.  

 

Stockholms stad är på grund av sin andel i verksamheten den huvudsaklige 

arbetsgivaren. När personal från samverkande kommun knyts till kansliet är den 

kommunen fortsatt arbetsgivare men får ersättning från det gemensamma kansliet.  

 

5. DET GEMENSAMMA KANSLIETS UPPDRAG 

Uppdraget är att tillhandahålla en samordnad plattform och administration för 

samverkande kommuner rörande samhällsorientering för nyanlända invandrare.   

 

I uppdraget ingår att  

 tillhandahålla en gemensam administration kring samhällsorienteringen 

som omfattar att ta emot anmälningar och sätta samman grupper av 

nyanlända personer 

 följa upp och utveckla samhällsorientering under avtalstiden 

 samordna erforderliga upphandlingar för de anslutande kommuner som 

önskar ingå i sådan samverkan för denna verksamhet. I åtagandet ingår 

samordning av erforderliga beslut och underlag i upphandlingsprocessen, 

administration av och ersättning för avrop från tecknade ramavtal, 

uppföljning av upphandlade tjänster och avtalsvård 

 ta fram underlag och sammanställa rapporter om verksamheten till 

anslutande kommuner och andra myndigheter 

 vara plattform för kontakter med myndigheter och andra aktörer 
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 löpande uppdatera och utveckla den kommungemensamma webbplatsen 

www.nyistockholm.se  

 löpande uppdatera och utveckla faktamaterial till nyanlända invandrare  

 löpande följa upp kostnadsutvecklingen för samverkan 

 

6. SAMVERKANDE KOMMUNS ÅTAGANDE 

Samverkande kommun ska  

 sammanställa känd information om målgruppen såsom volym och deras 

språktillhörighet och andra hänsyn så att det gemensamma kansliet kan 

planera verksamheten och anpassa utbildningsgrupperna  

 samplanera den enskildes deltagande i samhällsorienteringen med övriga 

insatser i etableringsplanen 

 vid behov utverka erforderligt samtycke från den nyanlände om lagstadgad 

sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen hindrar informations-

utbyte  

 utse en tjänsteman som vid behov biträder i det gemensamma kansliets 

upphandlingsarbete  

 vid behov och mot ersättning tillhandahålla utbildningslokal för 

samhällsorientering inom kommunen  

 fatta erforderlig för upphandlingar, avrop , m.m. beslut. 

 

7. INFORMATION OCH SAMRÅD 

Parterna ska i allt agera för samverkande kommuners och nyanlända invandrares 

gemensamma intressen samt efter bästa förmåga bidra till att samarbetet mellan 

parterna utvecklas i en gynnsam riktning.  

 

De samverkande kommunerna ska lämna information till varandra om 

händelser/åtgärder i den verksamhet som omfattas av denna överenskommelse om 

dessa händelser påverkar detta samarbete. 

 

Part har rätt att ta del av information från motparten avseende den verksamhet som 

denna överenskommelse avser att reglera såvida inte författningsenlig sekretess 

föreligger. 

 

En samrådsgrupp kommer att tillsättas med kommunrepresentanter utsedda av 

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och en företrädare för KSL.  

Samrådsgruppens funktion är att vara ett forum där synpunkter och eventuella 

problem kring samverkan och verksamheten rörande samhällsorientering som 

omfattas av denna överenskommelse kan tas upp och lösas. Det gemensamma 

kansliet kallar till möten och leder arbetet. Mötena protokollförs och protokollen 

http://www.nyistockholm.se/
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anmäls till KSL. Samrådsgruppen sammanträder minst två gånger per termin eller 

vid behov. 

 

8. UPPFÖLJNING 

Uppföljning och avstämning av verksamheten samt kostnaderna för denna sker av 

det gemensamma kansliet vid minst två tillfällen per år och sammanställs i en 

rapport. Samverkande kommuner får rapport om måluppfyllelsen och 

kostnadsutvecklingen minst två gånger per år. 

 

9. ERSÄTTNING 

Det gemensamma kansliets kostnader ersätts av de samverkande kommunerna. 

Varje kommun bär sin del av kostnaderna. Samverkan sker till självkostnadspris, 

som är taket. Ersättningen kan komma att justeras inför kommande avtalsår.  

 

Kommuner erhåller statsbidrag för att bedriva samhällsorientering för vissa 

nyanlända invandrare från 2010-12-01. Ersättningen regleras i särskild förordning 

som antas av regeringen under september 2010.   

 

Ersättning för samverkan enligt överenskommelsen utgår för samtliga som 

omfattas av Etableringslagen och som bosatt sig inom respektive samverkande 

kommun. Vid varje debiteringstillfälle är det den kommun som uppbär statsbidrag 

som är betalningsskyldig. Ersättningen uppgår till 5 500 kr per person och 

utbildning.  

 

Ersättning för samverkan för person som inte omfattas av Etableringslagen och 

enligt särskild överenskommelse med gemensamma kansliet uppgår till 5 500 kr 

per person och utbildning. 

 

Samverkande kommuner faktureras av det gemensamma kansliet tre (3) gånger 

per år.  

 

10. ANSVAR 

Vid eventuell ersättningsskyldighet med anledning av den gemensamma 

upphandlingen, de därefter ingångna avtalen och övrig verksamhet som regleras i 

denna överenskommelse svarar de samverkande kommunerna för ersättningen 

proportionerligt i förhållande till invånarantalet i respektive kommun. Detta gäller 

om inte en eller flera kommuner i skadeståndsrättsligt hänseende ska bära 

ansvaret.  
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11. OMFÖRHANDLING 

Om förutsättningarna för verksamheten enligt denna överenskommelse väsentligt 

ändras har respektive part rätt att påkalla omförhandling av överenskommelsen. 

Om omförhandling påkallas enligt denna paragraf är övriga parter skyldiga att 

förhandla. 

 

12. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar i och tillägg till denna överenskommelse ska för att kunna åberopas 

mellan parterna vara skriftliga, kontrasignerade och beslutade av behöriga 

företrädare för parterna. Om det förekommer motstridiga uppgifter äger senare 

tillkomna överenskommelser företräde framför tidigare. 

 

13. TVISTER 

Tvist angående tillkomst, tolkning, tillämpning eller giltighet av denna 

överenskommelse ska i första hand lösas genom medling mellan parterna. Om 

någon lösning därigenom inte uppnås, ska i andra hand tvisten slutligt avgöras 

genom allmän domstol där Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.  

 

14. VILLKOR 

För att samverkan avseende det gemensamma kansliet och samhällsorientering ska 

fungera krävs att samtliga samverkande kommuner fattar beslut så att den 

samordnade upphandlingen kan slutföras. Denna överenskommelse gäller under 

förutsättning att samverkande kommun fattar erforderliga beslut för sin del. Vid 

beslut att inte delta i upphandlingen eller att inte godkänna förfrågningsunderlag 

eller tilldelningsbeslut upphör denna överenskommelse.  

 

15. AVTALSTID  

Överenskommelsen gäller från och med 1 december 2010 till och med 30 

november 2012. Avtalstiden för överenskommelsen följer avtalstider för 

upphandlade tjänster avseende samhällsorientering. Som längst gäller 

överenskommelsen så länge som dessa avtal gäller.  

 

 

_________________________________________________________________ 
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Denna överenskommelse har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav 

parterna erhållit var sitt exemplar. 

 

 

Stockholms stad   Namn på samverkande kommun 

Socialtjänst och arbetsmarknads- 

förvaltningen 

 

 

 

________________________ _________________________ 

Gillis Hammar  För- och efternamn 

Förvaltningschef  Titel 


