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Ärende
Sedan 2010 samarbetar kommunerna i länet kring samhällsorienteringen
utifrån en samverkansöverenskommelse. Samverkan sker genom ett
gemensamt kansli, centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO),
genom en samordnad upphandling av samhällsorienteringen för vissa
nyanlända invandrare i de samverkande kommunerna. Stockholms stad är
administrativt ansvarig för verksamheten. Syftet med samverkan är att få
större deltagarunderlag för att minska kötiderna för deltagarna och erbjuda
kurser på fler språk samt kunna erbjuda samhällsorientering oavsett
deltagarens bostadsort i samverkande kommuner. Ett gemensamt kansli
skapar förutsättningar för en gemensam samverkansyta gentemot externa
aktörer, som kan bidra till att såväl lagstiftningens krav som verksamhetens
kvalitet kan säkerställas på ett kostnadseffektivt sätt.
Nuvarande avtalstid 2019.09.01-2022.08.31 med möjlighet till förlängning
ytterligare ett år löper ut den 31 augusti 2023. Centrum för
samhällsorientering i Stockholms län (CSO) ska påbörja ny upphandling
och kommunerna i länet behövde innan den 15 mars 2022 ta ställning till
avsiktsförklaringen om de vill fortsätta att samverka kring
samhällsorienteringen och därmed medverka i nästa upphandlingsomgång.
Danderyds kommun har signerat svarsblankett för avsiktsförklaring om att
delta i kommande upphandling.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att genomföra upphandling i
enlighet med avsiktsförklaringen.
Socialnämnden uppdrar till socialdirektör att fastställa
upphandlingsdokumentet och besluta om tilldelning samt teckna avtal.
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Bakgrund
Varje nyanländ ska erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 100
timmar. Det ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter
för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i
arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande
förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt
kunskapsinhämtande. Kommunens roll enligt lag: (2013:156) om
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare är att ha en plan för
samhällsorienteringen, där dess innehåll och omfattning anges. Ett
genomförande av samhällsorienteringen enligt förordningen: (2010:1138)
om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare kräver oftast en
samverkan mellan flera kommuner. I nuvarande avtalsperiod samverkar alla
Stockholms läns 26 kommuner och Håbo kommun i Uppsala län.
Sedan våren 2020 är samhällsorienteringskursen 100 timmar. Kursupplägget
är följande:
-

Ny i Sverige (27 timmar)
Arbete och utbildning (24 timmar)
Demokrati och delaktighet (24 timmar)
Leva livet i Sverige (25 timmar)

Ett hälsofrämjande perspektiv genomsyrar kursen liksom barnperspektivet,
mångfald och mänskliga rättigheter. En samhällskommunikatör håller i hela
kursen och kraven på en samhällskommunikatörs kompetens och erfarenhet
skärptes inför nuvarande period där bland annat utbildningsnivå, kunskaper
i svenska och kursspråket samt förankring i det svenska samhället.
Socialförvaltningens utredning
Socialförvaltningens bedömning är att den nuvarande lösningen med att
erbjuda samhällsorienteringen har fungerat på ett tillfredställande sätt under
avtalstiden. Önskan är att fortsätta samverka med kommunerna i länet och
därmed delta i den kommande upphandlingen av tjänsten
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare med samverkande
kommuner i Stockholms län.

2 (4)

DANDERYDS KOMMUN

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Datum

Diarienummer

2022-03-21

SN 2018/0052

Madelene Beck Monroy
Socialförvaltningens yttrande
Socialförvaltningen föreslår att Danderyds kommun ska delta i kommande
upphandling av tjänsten samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
med samverkande kommuner i Stockholms län.
Ekonomiska konsekvenser
Det gemensamma kansliet (CSO) och utbildningarnas kostnader ersätts av
de samverkande kommunerna. Samverkan sker till självkostnadspris.
Kommuner erhåller statsbidrag för att bedriva samhällsorientering.
Ersättningen från respektive kommun räknas ut baserat på antalet personer
(20 - 64 år) som Migrationsverket betalar ut bidrag för, enligt förordningen:
2010:1122 om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Statsbidraget ska täcka kostnaderna för samhällsorienteringen men också
andra insatser.
11 § /Träder i kraft I:2022-01-01/ Schablonersättning för personer som har
tagits emot i en kommun ska vara
- 151 800 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
- 85 200 kronor för en person som har fyllt 65 år.
År 2021 har kommunerna fakturerats vid två tillfällen av CSO. Den första
faktureringen avsåg årets första månader och skickades i juni. Sedan
fakturerades resterande del av året i december 2021. Kostnaden för en
standardkurs på 100 timmar är 62 500 kr per kurs för en hel grupp om (min
8 och max 20) personer som sedan kostnaderna fördelas ut på. Den största
utgiftsposten är köp av samhällsorienteringskurser. Totalt fullföljde 1 449
personer samhällsorienteringen år 2021. Det är i nivå med år 2020. Från
Danderyds kommun deltog 23 kvinnor och 23 män, totalt 46 personer under
2021.
Kommunerna betalar inte för antalet deltagare som genomfört
samhällsorienteringen. Kommunerna delar på den totala kostnaden för att
driva kansliet CSO. Den totala kostnaden för kurserna i samhällsorientering
och för att driva kansliet delas av kommunerna genom att CSO räknar ut hur
stor andel varje kommun ska betala av den totala kostnaden. Andelen
baseras på det mottagande kommunen har haft under aktuell period utifrån
statistik från Migrationsverket.
I juni 2021 räknade kansliet fram att Danderyds kommun skulle betala drygt
2% av totalkostnaden, det vill säga att Danderyd hade tagit emot 2% av
länets mottagande. I december 2021 låg procentsatsen på 2,5%.
År 2021 fakturerade CSO Danderyds kommun:
Juni 2021: 102 222 kr
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December 2021: 164 101 kr.
Totalt för 2021: 266 323 kr.
Total årskostnad för kommunen skiftar beroende på kommunens andel av
mottagandet men andra faktorer påverkar också som kansliets totala
kostnader, exv. Lokaler, personal som utför uppgifter på kansliet såsom:
planering och avrop av kurser, håller i informationsmöten till
Arbetsförmedlingen och handläggare i kommuner, informationsinsatser för
att nå den utökade målgruppen, uppföljning av leverantörerna vad gäller
kvalitet, utveckling av kurserna. Kompetensutveckling till
samhällskommunikatörerna (kursledarna) 11 tillfällen om året. De exakta
kostnaderna för kommande år går inte att fastställa på förhand. 2021 års
kostnader för Danderyds kommun är dock en utgångspunkt.
Britt-Marie Ekström
socialdirektör
Handlingar i ärendet
-

Tjänsteutlåtande: SN 2018/0052. Upphandling av tjänsten
samhällsorientering för vissa nyanlända i samverkan med kommuner
i Stockholms län

-

Ny upphandling av samhällsorientering

Expedieras
Christina.gronberg@edu.stockholm.se
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