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§ 10
Överenskommelse om anmälan och uppföljning av Samhällsorientering 
(KS 2020.048)

Beslut
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar 
förslaget till lokal överenskommelse om anmälan och uppföljning av Samhällsorientering.

Ärendebeskrivning
I verksamhetsplanen för Centrum för samhällsorientering framgick att samtliga kommuner 
skulle göra 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).

Arbetsförmedlingen har lämnat ett förslag till lokal överenskommelse om anmälan och 
uppföljning av samhällsorientering.

Yrkanden
Ordförande Bengt-Åke Grip (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Bengt-Åke Grip (M)  konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Överenskommelse om anmälan och uppföljning av Samhällsorientering
 Förslag från AF: Lokal överenskommelse SO Vallentuna

Expedieras till 
Akt
Arbetsförmedlingen
Centrum för samhällsorientering
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Tjänsteskrivelse
Överenskommelse om anmälan och 
uppföljning av Samhällsorientering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen antar förslaget till lokal överenskommelse om anmälan och 
uppföljning av Samhällsorientering.

Ärendet i korthet
I verksamhetsplanen för Centrum för samhällsorientering framgick att samtliga 
kommuner skulle göra 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).

Arbetsförmedlingen har lämnat ett förslag till lokal överenskommelse om anmälan 
och uppföljning av samhällsorientering.

Bakgrund och bedömning
Utifrån förslaget till verksamhetsplan för samhällsorientering hade kommunen ett 
första möte med Arbetsförmedlingen 2020-01-15. Utifrån tidslinjen valdes 
inriktningen är en separat överenskommelse kring samhällsorientering initialt, för att 
sedan ta ett större grepp kring övriga samverkansfrågor i en större överenskommelse.

Arbetsförmedlingen har tidigare ansvarat för anmälan till samhällsorientering, enligt 
tidigare lokal överenskommelse från 2016. Överenskommelsen innebär att 
kommunen övertar ansvaret. Arbetet bedöms kunna utföras i samband med 
mottagandet i övrigt, med medför ändå arbete.

Utifrån Arbetsförmedlingens neddragning behöver de resurser Arbetsförmedlingen 
avsätter riktat till kommunen användas på effektivast möjliga sätt.

Kommunen har främst behov av att arbetsförmedlingen godkänner kommunala 
aktiviteter som del i individernas etableringsplaner (exempelvis praktikplatser), 
dialog och uppföljning av individer som är i störst behov av stöd och snabbare 
handläggning av anställningsstöd. Hanteringen av samhällsorienteringen bedöms 
vara bland de bitar kommunen enklast kan avvara. 
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Förslag till överenskommelse

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akt
Arbetsförmedlingen
Centrum för samhällsorientering



Lokal överenskommelse 
samhällsorientering
Arbetsförmedlingen Sök Nordöstra Stockholm och Vallentuna Kommun
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Överenskommelse om anmälan och uppföljning av Samhällsorientering

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. Vallentuna kommun upphandlar 
samhällsorientering tillsammans med andra kommuner i Stockholm genom CSO. 

Anmälan och uppföljning. 

Vallentuna ansvarar för kommunmottagna inklusive kvotflyktingar. För 
anhöriginvandrare sätter kommunen själv sina mål hur många som ska anmälas.

Arbetsförmedlingen ansvarar för egenbosatta. Arbetsförmedlingen strävar efter att 
informera och motivera den utökade målgruppen att delta i SO i den mån man når 
gruppen. Arbetsförmedlingen säkerställer i varje enskilt fall att den arbetssökande 
som ingår i etableringsprogrammet är anmäld till SO vid första kartläggningstillfället 
som görs på Af-kontoret, oavsett egenbosatt eller kommunmottagen. Om sökande 
inte är anmäld gör AF detta snarast och ansvar då för uppföljningen. 

Anmälande part ska i så stor utsträckning som möjligt välja en kurs som inte ges på 
samma tid som personens SFI-studier. 
Det finns möjlighet att anmäla personer utan personnummer till samhällsorientering. 

Överenskommelsen gäller from 2020-03-01 t.o.m. 2020-12-31

--------------------------                                ------------------------

Ort och datum                                               Ort och datum

----------------------                            ---------------------

Signatur                                                           Signatur

----------------------                            ---------------------

Namnförtydligande                                    Namnförtydligande
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