
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 177
Förslag till verksamhetsplan för samhällsorientering för 2020 (KS 
2019.382)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen godkänner förslag till verksamhetsplan för samhällsorientering i 
samverkande kommuner för verksamhetsår 2020.

Ärendebeskrivning
Centrum för samhällsorientering har lagt fram ett förslag till verksamhetsplan 2020 för de 
samverkande kommunerna. Centrum för samhällsorientering i Stockholms län ansvarar på 
uppdrag av de 26 samverkande kommunerna för samhällsorienteringen. Uppdraget är 
beskrivet i samverkansöverenskommelsen mellan kommunerna. Centrum för 
samhällsorientering arrangerar utbildningar i samhällsorientering för nyanlända invandrare. 
Samhällsorientering är en lagstadgad utbildning och syftet med den samordnande 
utbildningen är att ge de nyanlända kunskap om hur samhället fungerar.

Under verksamhetsåret 2020 ska CSO och kommunerna, utöver ovanstående uppdrag, arbeta 
särskilt med följande områden:
Fokusområde 1: Stödja kommunerna i deras arbete för att nå och motivera personer ur 
målgruppen att delta i samhällsorienteringen
Fokusområde 2: Utveckla kvaliteten

Kursen i samhällsorientering i samverkande kommuner är 80 timmar sedan den 1 september 
2019. I enlighet med ny lagstiftning kommer kursen under 2020 förlängas till 100 timmar. 
Detta innebär att rutiner och upplägg delvis kommer att förändras och utvecklas. Under 2020 
kommer det även att genomföras upphandlingsarbete för ett gemensamt 
administrationsverktyg.
 

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
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Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan för samhällsorientering
2. Förslag till- Verksamhetsplan 2020 för Centrum för samhällsorienteringen i 

Stockholms län (003)

Expedieras till 
Akt Centrum för samhällsorientering
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Tjänsteskrivelse

Förslag till verksamhetsplan för 
samhällsorientering för 2020 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till verksamhetsplan för samhällsorientering i 
samverkande kommuner för verksamhetsår 2020.

Ärendet i korthet
Centrum för samhällsorientering har lagt fram ett förslag till verksamhetsplan 2020 
för de samverkande kommunerna. Centrum för samhällsorientering i Stockholms län 
ansvarar på uppdrag av de 26 samverkande kommunerna för samhällsorienteringen. 
Uppdraget är beskrivet i samverkansöverenskommelsen mellan kommunerna. 
Centrum för samhällsorientering arrangerar utbildningar i samhällsorientering för 
nyanlända invandrare. Samhällsorientering är en lagstadgad utbildning och syftet 
med den samordnande utbildningen är att ge de nyanlända kunskap om hur 
samhället fungerar. 

Under verksamhetsåret 2020 ska CSO och kommunerna, utöver ovanstående 
uppdrag, arbeta särskilt med följande områden:
Fokusområde 1: Stödja kommunerna i deras arbete för att nå och motivera personer 
ur målgruppen att delta i samhällsorienteringen
Fokusområde 2: Utveckla kvaliteten

Kursen i samhällsorientering i samverkande kommuner är 80 timmar sedan den 1 
september 2019. I enlighet med ny lagstiftning kommer kursen under 2020 förlängas 
till 100 timmar. Detta innebär att rutiner och upplägg delvis kommer att förändras 
och utvecklas. Under 2020 kommer det även att genomföras upphandlingsarbete för 
ett gemensamt administrationsverktyg.

Bakgrund
Vallentuna kommun ingick en samverkansöverenskommelse med övriga kommuner 
2012, därefter har samverkansavtalet reviderats under 2016 och 2019 och den nya 
överenskommelsen trädde i kraft 1/9 2019. 

Handlingar
Förslag till – Verksamhetsplan för samhällsorientering i samverkande kommuner i 
Stockholms län samt Håbo kommun i Uppsala län för verksamhetsår 2020 
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Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akt
Centrum för samhällsorientering
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Förslag till-Verksamhetsplan för 
samhällsorientering i samverkande kommuner i 
Stockholms län samt Håbo kommun i Uppsala 
län för verksamhetsår 2020 

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (nedan benämnt 
CSO) ansvarar på uppdrag av de samverkande kommunerna för 
samhällsorienteringen. Uppdraget är beskrivet i 
samverkansöverenskommelsen mellan kommunerna. 

Kursen i samhällsorientering i samverkande kommuner är 80 timmar 
sedan den 1 september 2019. I enlighet med ny lagstiftning kommer 
kursen under 2020 förlängas till 100 timmar. Detta innebär att rutiner 
och upplägg delvis kommer att förändras och utvecklas. Under 2020 
kommer det även att genomföras upphandlingsarbete för ett 
gemensamt administrationsverktyg.

Under verksamhetsåret 2020 ska CSO och kommunerna, utöver 
ovanstående uppdrag, arbeta särskilt med följande områden:

Fokusområde 1: Stödja kommunerna i deras arbete för att 
nå och motivera personer ur målgruppen att delta i 
samhällsorienteringen

Kommunerna ansvarar enligt lag för att aktivt arbeta för att nå alla 
nyanlända i kommunen som har rätt till samhällsorientering och 
motivera dem att delta i kursen. Detta gäller både personer som ingår 
i etableringsprogrammet inom Arbetsförmedlingen och personer som 
tillhör den så kallade utökade målgruppen, alltså vissa 
anhöriginvandrare. Den sistnämnda gruppen är personer från icke 
EES-länder och Schweiz som fått uppehållstillstånd på grund av 
anknytning. Få personer ur den utökade målgruppen anmäls av 
kommunerna till samhällsorientering och ännu färre genomför sedan 
kursen. 

Under 2020 fortsätter CSO och kommunerna att prioritera att 
informera om samhällsorientering via vuxenutbildningen, med fokus 
på SFI-verksamheten. Målet för 2020 är att personer ur målgruppen 
ska få information om samhällsorienteringen vid anmälan till SFI. 
Målet är också att det ska ges information om samhällsorientering på 
SFI-skolor. 

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
Telefon: 08–508 35 443  |  E-post: infosam@stockholm.se
Webbplats: nyistockholm.se
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Mål för 2020:

CSO: 
-Anordnar informationsträffar till personal inom Arbetsförmedlingen 
och kommunala tjänstepersoner som anmäler personer till 
samhällsorientering.
-Anordnar en kunskapsträff om samhällsorientering, främst riktad till 
SFI-personal i länet.
-Gör materialutskick om samhällsorienteringen till SFI-skolor i länet 
samt informationsbrev via e-post. 

Kommunerna: 
-Sätter ett mål för minsta antal anhöriginvandrare som ska anmälas 

till kursen i samhällsorientering. Anmälan till kursen görs av 
kommunen. Målet sätts per kommun och utifrån kommunens storlek 
och befolkningssammansättning. Målet läggs in i respektive 
kommuns verksamhetsplan. Målet rapporteras till CSO senast den 

  1 mars 2020. 
-Informerar om samhällsorientering i kommunens SFI-skolor genom 

planerade informationsbesök. Omfattningen av denna satsning 
beror på kommunens förutsättningar. Om SFI-verksamheten sker i 
samverkan med en eller flera andra kommuner i länet samverkar 
kommunerna kring informationsbesöken. Minst ett 
informationsbesök per kommun genomförs under 2020. Besöken 
rapporteras till CSO senast den 30 november 2020. 

-Gör en lokal skriftlig överenskommelse om samhällsorienteringen 
med Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen rör ansvar för 
anmälan och uppföljning av deltagare som ingår/kommer att ingå i 
etableringsprogrammet. Överenskommelsen ska vara klar senast 
den 1 mars 2020 och inkludera hantering av såväl egenbosatta som 
kommunanvisade personer (inklusive kvotflyktingar).

Gällande kommunernas mål finns CSO till hjälp för att ge stöd och 
tips. 

Fokusområde 2: Utveckla kvaliteten

CSO arbetar ständigt, tillsammans med leverantörerna, med att 
utveckla kvaliteten på samhällsorienteringen. Detta sker bland annat 
genom CSO:s månatliga fortbildningsträffar samt leverantörernas 
veckoträffar. Båda insatserna riktar sig till samhällskommunikatörerna 
och har som syfte att fördjupa deras kunskap i olika frågor och 
ytterligare utveckla dem i deras yrkesroll.

CSO genomför regelbundet auskultationer och gruppintervjuer med 
deltagare på aktuellt kursspråk. Efter avslutad kurs fyller deltagarna i 

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län 2 (4)
Telefon: 08–508 35 443  |  E-post: infosam@stockholm.se
Webbplats: nyistockholm.se
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en utvärderingsenkät på aktuellt kursspråk. Minst fyra gånger per år 
genomför CSO avtalsuppföljningsmöten med leverantörerna. 

Mål för 2020: 

– I syfte att förbättra kursen fortsätter CSO att utveckla metoder för 
att undersöka vad deltagare har lärt sig under kursen. 

– CSO genomför auskultationer på minst 12 % av kurserna. Efter 
varje auskultation återkopplar CSO till leverantören.

– CSO genomför gruppintervjuer med deltagare i slutet av deras kurs 
på minst 5 kurser.

– Minst 90 procent av kursdeltagarna svarar ja på följande fråga i 
deltagarenkäten: Kommer du att rekommendera kursen till någon 
annan, till exempel en släkting eller vän?

-Minst 90 procent av kursdeltagarna svarar i deltagarenkäten att de 
genom kursen i samhällsorienteringen fått mycket god förståelse för 
hur det svenska samhället fungerar och är uppbyggt.

-Fokus på hälsotemat. CSO följer särskilt upp hur leverantörerna 
arbetar med hälsotemat inom ramen för kursen. CSO har 
hälsorelaterade frågor som tema på flera av fortbildningarna för 
samhällskommunikatörerna.

-Minst fyra kurser för kortutbildade personer erbjuds.

Godkännande av verksamhetsplan för samhälls-
orientering i samverkande kommuner i Stockholms län 
samt Håbo kommun i Uppsala län för verksamhetsår 
2020

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län 3 (4)
Telefon: 08–508 35 443  |  E-post: infosam@stockholm.se
Webbplats: nyistockholm.se
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Kommunen godkänner härmed förslaget till verksamhets-
plan för samhällsorientering i samverkande kommuner i 
Stockholms län samt Håbo kommun i Uppsala län för 
verksamhetsår 2020.

Kommun: 

Datum: 

Namn och namnteckning:

Befattning:

Observera att godkännandet ska signeras av ansvarig chef 
för samhällsorienteringen (om inte kommunens 
delegationsordning föreskriver annat).

Originalhandlingen arkiveras i kommunen. En inskannad 
version av undertecknad godkännandemall mejlas till: 
mette.schonstrom@edu.stockholm.se senast den 10 
december 2019.

Vid eventuella frågor, kontakta Mette Schönström på tfn: 
08-508 35 707 eller via e-post: 
mette.schonstrom@edu.stockholm.se

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län 4 (4)
Telefon: 08–508 35 443  |  E-post: infosam@stockholm.se
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