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Arbetsmarknadsnämnden

Samverkansavtal gällande samordnad
Samhällsorientering
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag att teckna
samverkansavtal om samhällsorientering.
Ärende
Verksamheten samhällsorientering på modersmål bedrivs sedan flera år tillbaka
på uppdrag av länets kommuner inom Region Östergötland.
Den 1:a februari trädde förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för
vissa nyanlända invandrare i kraft, verksamheten för samhällsorientering är
således i behov av ett nytt avtal. Enligt denna förordning ska varje nyanländ
erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar, vilket är en
utökning från 65 timmar som var tidigare.
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören föreslås ges i uppdrag att teckna
samverkansavtal om samhällsorientering. Samverkansavtalet gäller tills vidare.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Samverkansavtal gällande samordnad samhällsorientering (okt- 20)
Bilaga – Samverkansavtal gällande samordnad samhällsorientering (okt-20).pdf
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Bakgrund
Samhällsorienteringen syftar till att underlätta nyanländas etablering i arbetsoch samhällslivet och ge en grundläggande förståelse för det svenska
samhället. Sedan den 1 december 2010 åläggs varje kommun att erbjuda
samhällsorientering på modersmål enligt lagen (2013:156) för vissa nyanlända
invandrare1. Genomförandet ska ske enligt förordning (2010:1138).
Samhällsorienteringskurser ska erbjudas på modersmål eller ett språk som
deltagare behärskar väl. I Linköpings kommun får ca 97 % av alla anmälda
deltagare SO på sitt modersmål, vilket är ett mycket högt resultat.
Samhällskommunikatörerna i Östergötland talar: arabiska, syrianska,
somaliska, persiska/farsi, dari, tigrinja, amharinja, ryska, kurmandji, franska,
engelska och svenska.
I Östergötland bedrivs samhällsorientering på modersmål sedan flera år tillbaka
i samverkan mellan länets kommuner och Region Östergötland.
Samhällsorienteringen i Östergötland är således en regional verksamhet och är
organisatorisk placerad på Regionbiblioteket Östergötland.
Den 1:a februari trädde förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för
vissa nyanlända invandrare i kraft , verksamheten för samhällsorientering är
således i behov av ett nytt avtal. Enligt denna förordning ska varje nyanländ
erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar, vilket är en
utökning från 65 timmar som var tidigare. Huvudsyftet med det nya
samverkansavtalet är att fullfölja denna förordning. Enligt Planen för
samhällsorientering, som är en del av det nya samverkansavtalet kommer
denna samordnade utbildningsinsats således omfatta totalt 102 timmar per
deltagare.
Linköpings kommun har i samverkan med länets kommuner och Tranås
kommun under flera månader lett diskussioner och förhandlingar kring ett nytt
avtal för samhällsorientering för att uppnå högre ekonomisk effektivitet, hög
kvalitet och lägre administrativa kostnader. En ny styrgrupp med
kommunrepresentanter från alla kommuner och minst en representant från
Regionen har inrättats för att säkerställa långsiktighet och stabilitet i
verksamheten.
Det nya avtalet behandlas av kommunernas och Regionens nämnder/styrelser
under oktober-november 2020 för att kunna träda i kraft den 1:a januari 2021.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en nyanländ invandrare som har en etableringsplan
enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
så länge den planen gäller.
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Ekonomiska konsekvenser
Kommunen får statlig schablonersättning för mottagande av nyanlända där
samhällsorientering ingår. I samband med det nya avtalet förväntas
arbetsmarknadsnämnden uppnå en besparing på ca 400 tkr per år inom ramen
för nämndens internbudget.
Kommunala mål
Följande av kommunfullmäktiges övergripande mål, som beslutade av
kommunfullmäktige i budget 2020 med plan för 2021-2023 är kopplade till
avtalet:
 Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i
centrum.
 Stark gemenskap och människor i arbete.
 Kostnadseffektiv verksamhet.
 Effektiv organisation med goda resultat.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Verksamheten som bedrivs av Region Östergötland med en organisatorisk
placering på Regionbiblioteket Östergötland välkomnar både kvinnor och män.
Samråd
Samråd har skett med juridikfunktionen inom Linköpings kommun, som
tillstyrker förvaltningens förslag till beslut.
Uppföljning och utvärdering
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att avtalet följs upp och
redovisas till arbetsmarknadsnämnden senast i mars varje år.
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