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Bakgrund
Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre
förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen
försörjning. Ansvarsfördelningen mellan myndigheter och kommuner förändrades också.
Arbetsförmedlingen har nu det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna. För nyanlända
(mellan 20-64 år) upprättas en etableringsplan som räcker som längst 24 månader. Den ska
innehålla svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och arbetsförberedande insatser.
Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och ge en
grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Den omfattar 60 undervisningstimmar och ska påbörjas
så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats. Samhällsorienteringen ska i
möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl. Vid
behov ska tolk anlitas. I Hjo kommun är det individ- och familjeomsorgen som ansvarar för att
genomföra samhällsorienteringen.

Samhällsorientering Skaraborg
Samhällsorientering är ett uppdrag som är svårt att lösa för en enskild kommun, samverkan
med andra kommuner är nödvändig. I Skaraborg vill man att alla nyanlända, oavsett vilken
kommun man är bosatt i eller vilket språk man talar, ska erbjudas en kvalitativ
samhällsorientering. För att säkerställa en hög kvalité oavsett boendeort har Skaraborgs
samtliga 15 kommuner tecknat ett avtal om att samarbeta kring samhällsorienteringen. Sedan 1
januari 2015 är det Skövde kommun som ansvarar och samordnar samhällsorienteringen i
Skaraborg. Utbildningar anordnas på den ort där behovet är störst och sedan får samtalsledaren
och deltagare från andra kommuner ta sig dit. Det finns också möjligheter att erbjuda
samhällsorientering via distans med hjälp av modern teknik.

Omfattning
Samhällsorienteringen omfattar minst 60 timmar.

Tidsperiod
Målsättningen är att samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter att en
etableringsplan upprättats och helst vara avslutad innan första etableringsåret är till ända. Den
ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda
etableringen i arbetslivet.

Innehåll
Innehållet i samhällsorienteringen utgår från de åtta områden som förordningen föreskriver:
1. Att komma till Sverige
2. Att bo i Sverige
3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige
4. Individens rättigheter och skyldigheter
5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige
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6. Att påverka i Sverige
7. Att vårda sin hälsa i Sverige
8. Att åldras i Sverige

Utförare
Genom en utbildning på Vuxenutbildningen i Skövde har samhällskommunikatörer utbildats
både inom ledarskap, samhällskunskap och flexibla lösningar så som webbkonferenssystem.

Språk
Språket som samhällsorienteringen genomförs på ska i första hand vara deltagarens modersmål
eller annat språk som deltagaren behärskar väl. I de fall då det inte är möjligt att genomföra
samhällsorienteringen på modersmål kommer den att ges på lätt svenska, eventuellt även med
hjälp av tolk.

Metod, material och undervisningsform
Samhällsorienteringen ska vara kunskapsbaserad, deltagarfokuserad och jämlik. Tyngdpunkten i
samhällsorienteringen ligger på praktiska aspekter av att leva i Sverige snarare än teoretisk
information. Det konkreta innehållet och omfattningen samt i vilken ordning de olika områdena
behandlas anpassas efter deltagarnas behov och förkunskaper liksom lokala förutsättningar.
Samhällsorienteringen utgår från ett av länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs stad
gemensamt framtaget utbildnings-/metodmaterial ”Om Sverige – samhällsorientering på lättläst
svenska”. Även länsstyrelsens webbportal för nyanlända flyktingar www.informationsverige.se
används i utbildningen. Samhällsorienteringen bedrivs interaktivt i grupp där deltagarna bjuds in
till diskussion och reflektion.

Intyg/delintyg
Efter avslutad kurs utfärdas ett deltagarintyg. Vid flytt eller avbrott av annat skäl utfärdas ett
delintyg. Intyget beskriver den genomgångna undervisningens innehåll, upplägg och omfattning.

Utvärdering
Varje kurs avslutas med en totalutvärdering.

