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Bakgrund 
Under åren 2012-2014 bedrivs samhällsorientering i Skaraborg genom 
kommunsamverkan i projektform (SAM-projektet) där Skaraborgs 
Kommunalförbund är projektägare. Projektet är externfinasierat från 
Länsstyrelsen (§37-medel). Syftet är att alla nyanlända i Skaraborg, oavsett 
vilken kommun de är bosatta i eller vilken språkgrupp de tillhör, ska få en 
kvalitativ samhällsorientering. Projektet har i uppdrag att utveckla och 
implementera en samverkansmodell för samhällsorientering i Skaraborg.  
 
Vad är samhällsorientering? 
Riksdag och regering har bestämt vad samhällsorienteringen ska omfatta när 
det gäller innehåll och omfattning. I förordning (2010:1138) om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare framgår att målgruppen är 
nyanlända som har rätt till etableringsinsatser och är mellan 18 och 65 år. Enligt 
lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare så har 
målgruppen för samhällsorientering utökats till att även omfatta personer som 
har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning och inte är 
medborgare i ett land som är anslutet till EES eller i Schweiz. Enligt 
förordningen ska samhällsorienteringen i möjligaste mån bedrivas på 
modersmålet eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl.  

 
För att kunna uppnå kraven på samhällsorientering på modersmålet så behövs 
det ett relativt stort deltagarunderlag för att verksamheten ska kunna vara 
kostnadseffektiv men även ur en pedagogisk synpunkt då kurserna bygger på 
dialog och reflektion.  
 

Avtal och samverkansmodell 

En samverkansmodell har arbetats fram i en för projektet utsedd arbetsgrupp 
och samverkansmodellen har förankrats i såväl styrgrupp för projektet, 
vuxrektorsgrupp, skol- och utbildningschefer samt presidiet för fokusområde 
Kunskap och kompetens. Samverkansavtalet har arbetats fram i samverkan 
med kommunerna och nu kvarstår endast granskning av jurist. 

Samverkansmodellen för Samhällsorientering Skaraborg bygger på att en 
kommun är samordnande kommun, i detta fall Skövde kommun. 
Samverkansavtal tecknas mellan Skövde kommun och samverkande kommuner 
i Skaraborg. Samverkansavtalet för samhällsorientering blir likt övriga avtal en 
bilaga till Måldokumentet Utbildning Skaraborg. Finansiering av verksamheten 
för samhällsorienteringen är tvådelad. En del som utgör grundersättning på 
årsbasis för samordningen och övriga fasta kostnader. Grundersättningen är 
baserat på kommuninvånartal.  Den andra delen utgör deltagaravgift för 



respektive deltagare som deltar i samhällsorienteringen. Förslaget är att denna 
samverkansmodell med tilhörande organisation träder i kraft 2015-01-01.  

 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen beslutar  

att rekommendera medlemskommunerna att teckna samverkansavtal gällande 
Samhällsorientering Skaraborg under förutsättning att eventuella ändringar efter 
granskning av jurist inte ändrar på frågan i sak.  


