
Handlar om att underlätta nyanlända 
flyktingarnas etablering och delaktighet i 
det svenska samhället.

Samhällsorientering för vissa 
nyanlända



”Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en 
av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje 
samhälle. Alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar 
deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd 
och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av 
oss att bidra till ett hållbart samhälle.”

”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar 
och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av 
makt, inflytande och resurser.”

”Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och 
möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, 
ålder och annan ställning. Jämlikhet minskar risken för konflikter och 
främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka 
samhällsutvecklingen.”

Utbildning är en grundläggande 
mänsklig rättighet



Samhällsorientering i 
Gävleborgs län
Historia
• Samhällsinformation.
• Lagen om samhällsorienteringen 2010.
• Mänskliga rättigheter, demokratiska 

värderingar.
• Rättigheter och skyldigheter.
• Hur samhället är organiserat.
• Praktiskt vardagsliv.



Samhällsorientering i 
Gävleborgs län
Boken om Sverige
• Att komma till Sverige.
• Att bo i Sverige.
• Försörja sig och utvecklas.
• Individens rättigheter och skyldigheter.
• Bilda familj.
• Påverka i Sverige.
• Vårda sin hälsa.
• Att åldras i Sverige.



Samhällsorientering i 
Gävleborgs län
Vad står i lagen
• Underlätta för individen att etableras i 

arbets- och samhällslivet.
• En grund för fortsatt 

kunskapsinhämtning.
• Utrymme för dialog och reflektion.
• Om möjligt bedrivas på modersmålet.
• Ska få ett intyg efter avslutad 

utbildning.



Samhällsorientering i 
Gävleborgs län
Organisation idag
• Samhällskommunikatörer. Egen 

grundutbildning, fortbildning.
• Kontaktpersoner.
• Länssamordning.
• Länsstyrelsen.
• 60 till 100 timmar
• Milsa



Kommunernas beredskap 
och kapacitet
• Hur ser förutsättningar ut att på kort och lång 

sikt behovsanpassa kapaciteten och 
beredskapen för mottagande av nyanlända?

• Hur sker samverkan med övrigt mottagande? 
• Hur genomförs samarbetet mellan statliga 

myndigheter och övriga berörda aktörer på 
regional och lokal nivå?

• Vilka åtgärder har vidtagits för att skapa 
långsiktighet och hållbarhet i kommunernas 
mottagande av nyanlända?

• Vilka framgångsfaktorer och 
utvecklingsområden finns i länet för att skapa 
ökad kvalitet i mottagandet av nyanlända?

Länsstyrelsen uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag rörande 
samhällsorientering
• Vi ansvarar för att följa upp 

samhällsorienteringen. (Varje kommun ska lämna 
länsstyrelsen de uppgifter som behövs för detta)

• Vi deltar i det fortlöpande arbetet med att 
utveckla samhällsorienteringen.

• Vi ska främja och stödja samarbete mellan 
kommuner om samhällsorienteringen.

• Vi ska lämna en gemensam redovisning om 
samhällsorienteringen till regeringen.



Budgetpropositionen
• Samhällsorienteringen föreslås i budgetpropositionen utöka 

från minst 60 till minst 100 timmar. Mer fokus på jämställdhet 
och mänskliga rättigheter.

• Ökad schablonersättningen för mottagandet av nyanlända.
• Detta kommer kräva en förordningsändring. Oklart när 

utökning kommer gälla från. 
• Utökat anslag på 10 milj. kr för 2020 i syfte att utveckla 

utbildningsmaterial och metodstöd för SO:n (uppdrag till 
länsstyrelserna). 

Vad är aktuellt just nu?



Uppföljning av samhällsorienteringen
• SO-enkät utskickad till kommunerna i början av veckan. 
• Sista svarsdatum är 18 nov 2019
• Vid frågor eller funderingar kontakta Pernilla Bylund

Intervjustudie utökade målgruppen nationellt
• Representanter från ett 20-tal kommuner, utspridda över landet, 

kommer att intervjuas för att få en fördjupad kunskap över SO:n till 
den utökade målgruppen. 

• Intervju kommer genomföras under hösten 2019.
• Detta underlag kommer vara med i länsstyrelsernas återrapportering 

av uppdraget som ska skickas i början av mars 2020.

Vad är aktuellt just nu?



• Pilotprojekt i Sandviken med 12 timmar extra 
hälsokommunikation genomfört och implementerat. 

– Ska spridas till övriga kommuner.

• Kompetensutveckling SO-kommunikatörer:
– Webbutbildningen MILSA utbildningsplattform. 
– Utbildningsinsats för kring hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) under 

hela 2019. 

• Påbörjat funderingar kring innehåll för utökningen:
– Hälsokommunikation?
– Hedersrelaterat våld och förtryck?
– Föräldraskapsstöd?

Vad är aktuellt just nu för 
Gävleborg?



• Målgruppen nyanlända som tas emot i 
kommunerna minskar 

• Långa väntetider
• Ansträngd ekonomi i många kommuner
• Hur når vi den utvidgade målgruppen?
• Fler utmaningar?

Utmaningar framåt
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