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2016-05-20
Kompetensnämnden

Dnr Kon 2016/92
Information om och utvärdering av verksamheten vid Centrum för
samhällsorientering.
Bakgrund

Järfälla kommun fortsätter samverkan med 25 kommuner i länet kring tjänster för
samhällsorientering, 60 timmar, på sitt modersmål för vissa nyanlända invandrare
utifrån etableringslagen (2010-197) samt lag (2013:156) om samhällsorientering för
vissa nyanlända invandrare. Behovet av samverkan motiveras av svårigheter för varje
enskild kommun att ha lärarkompetens för att täcka de olika språkgruppernas behov.
En ny upphandling av samhällsorientering, som samordnades av Centrum för
samhällsorientering i Stockholms län, genomfördes under hösten 2015. Ramavtal har
tecknats med följande företag: Skyddsvärnets utbildning AB, Sensus StockholmGotland, Hermods AB, Elvira Kunskapsutveckling AB, Lernia Utbildning AB och
Jensen Education AB.
Avtalsperioden är från och med 2016-09-01 till och med 2019-08-31.
I samband med information om den nya upphandlingen på kompetensnämndens
möte i september 2015 efterfrågade nämnden en rapport av samhällsorienteringen.
Nedan finns en sammanfattning av verksamheten samt antal och närvaro gällande
Järfälla deltagare 2015.
Sammanfattning Samhällsorientering 2015, Stockholms län

Målgruppen för samhällsorienteringen är nyanlända invandrare inom ramen för
etableringsreformen (2010:1138) - som anmäls till kurs via Arbetsförmedlingen - och
anhöriginvandrare som omfattas av lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa
nyanlända invandrare, som anmäls till kurs via kommunen.
Totalt gick 2 061 personer på samhällsorienteringen. Av dessa närvarade 57 procent
60 timmar eller mer, medan 25 procent närvarade 50-59 timmar.
Deltagarnöjdhet

Deltagarnöjdheten var hög; 98 procent gav ett högt värde på frågan om kursen gett
grundläggande förståelse för det svenska samhället och 93 procent gav högt värde på
frågan om de kan rekommendera kursen till andra. Deltagarnöjdheten låg under året
på samma nivå som föregående år.
Deltagarnöjdheten redovisas inte kommunvis, eftersom det innebär att anonymiteten
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riskerar att försvinna och att deltagarna då kanske väljer att inte svara på enkäten
alternativt inte vågar vara uppriktiga i synpunkterna de ger. I arbetet med att presentera deltagarnas synpunkter ingår även fokusgruppsintervjuer i slutet av kursen.
Intervjuerna sker i grupp och kursdeltagarna kommer ofta från flera kommuner.
Centret gör även telefonintervjuer med före detta deltagare med låg närvaro samt
med deltagare som avslutade kursen för ett år sedan. Inte heller där är det lämpligt att
redovisa vilken kommun de bor i.
Antal Järfälla deltagare 2015





86 nyanlända invandrare inom ramen för etableringen
2 personer ur utökad målgrupp
4 personer inom gruppen övriga

Järfälla deltagarnas närvaro 2015

Av 92 personer som deltog i kurs från Järfälla kommun:
 62 % närvarade 60-72 timmar
 17 % närvarade 50-59 timmar
 9 % närvarade 40-49 timmar
 8% närvarade 30-39 timmar
 1 % närvarade 20-29 timmar
 2 % närvarade 10-19 timmar
 1 % närvarade 1-9 timmar
Deltagare från den utökade målgruppen

85 personer från den utökade målgruppen varav 2 deltagare från Järfälla gick kurs
och kom från elva kommuner - 76 procent var kvinnor och 23 procent män. 2014
gick endast 30 personer ur denna målgrupp kurs.
Utbildningsorter

Samhällsorienteringskurser hölls under året i Stockholm (Tensta- Glömmingegränd
och Tenstastråket, Olof Palmes gata, Åsö gymnasium, Kista galleria och Sveavägen),
Södertälje (Forskargatan), Botkyrka (Gröndalsvägen och Hans Stahles väg i Tumba),
Haninge (Handen Stationsgatan), Campus Roslagen (Norrtälje), Bålsta
(Fridegårdsgymnasiet), Täby (SFI Eductus) och Järfälla.
Kursen som ordnades i Järfälla var en en extralågintensiv kurs i Järfälla som var
skräddarsydd för SFI (BAS-projektet).
Övrigt

Som en del av projektet Samverkan hälSa ges sedan den 1 april 12 timmars
hälsokommunikation innan samhällsorienteringen påbörjas.
Centret arbetade under året med upphandling av samhällsorientering 2016-2019 samt
med att ta fram förslag till ny samverkansöverenskommelse.
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All information kring samhällsorienteringen som specifikt rör kommunerna finns
under kommunfliken på startsidan på hemsidan www.nyistockholm.se.
Inloggningsnamn: kommun, lösenord: samhällsorientering

För Kompetensförvaltningen

Kirsti Jolma
Verksamhetschef

Bilagor

Årsrapport samhällsorientering 1 januari - 31 december 2015
Beslut och upphandlingsprotokoll om ingående av ramavtal
Överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering

