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Vem har rätt till samhällsorientering?
En person som har varit folkbokförd i Sverige i mindre än tre år och är bosatt i
Bjurholms kommun. En person som kommer från ett land utanför EESområdet/Schweiz. En person som ha fått uppehållstillstånd på grund av anknytning,
och är mellan 18 och 64 år.
Bakgrund
Samhällsorientering är en utbildningsinsats för nyanlända invandrare som omfattas
av lagen om etableringsinsatser, samt övriga folkbokförda invånare i Bjurholms
kommun. Det är ett kommunalt uppdrag som definieras i förordning om
samhällsorientering, 2010:1138. Bjurholms kommun har tre (3) avtal. Umeå
kommun, Nordmalings kommun samt Viadidakt (distans).
1) Omfattning: Samhällsorienteringen omfattar 0-80, med ett minimun på 60
klocktimmar fördelningen av dessa skiljer sig åt beroende på leverantör.
2) Tidsperiod: Kurser startar löpande och målet är att samtliga ska ha genomfört
utbildningen inom ett år från att de anlänt till kommunen.
3 ) Innehåll: Ramarna för samhällsorienteringens innehåll definieras i
förordningen 2010:1138 och fördelas och innehåller studiebesök utifrån gruppens
önskemål.
Att bo i Sverige - I detta kapitel går deltagarna igenom den svenska
arbetsmarknaden och hur näringslivet fungerar. Sveriges geografi och befolkning
finns kort beskrivet. De läser även om bostad och boende, bostadsförmedling
samt hemförsäkringar. Här tas också praktiska saker upp som är bra att veta i det
dagliga livet och hur det är att leva med funktionshinder i Sverige.
Att försörja sig och utvecklas i Sverige - Kapitlet beskriver olika
utbildningsmöjligheter och villkor för studerande men också validering av utländsk
kompetens. Arbetsmarknaden, den svenska arbetsmarknadsmodellen och hur du
söker arbete. Hur man kan starta och driva eget företag och hur det fungerar med
skatter och deklaration. Ett stycke tar upp socialförsäkringen och
arbetslöshetsförsäkringar. I ett annat stycke kan du läsa om fritid, kultur- och
föreningsliv.
Individens rättigheter och skyldigheter - I det här kapitlet beskrivs jämställdhet
och jämlikhet, rättigheter för homo-, bi- och transsexuella personer och
diskrimineringslagstiftningen. Hjälp och stöd som familjerådgivning, kvinnojourer
och Barnens Rätt I Samhället (BRIS). Här beskrivs också barns och ungdomars
rättigheter i förhållande till föräldraansvar, med kamratkrets, relationer och
fritidsaktiviteter.
Att bilda familj och leva med barn i Sverige - Svensk lagstiftning om äktenskap
och samboförhållanden. Att vänta och föda barn samt om föräldraförsäkringen. I
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kapitlet finns information om barns rättigheter och hur skola, förskola, fritidshem
fungerar samt viktiga delar i olika lagar som de kan behöva känna till.
Att påverka i Sverige - Hur Sverige styrs samt den Europeiska Unionen. De går
igenom om demokrati i teori och praktik och hur åsiktsbildningen i samhället
fungerar. Det finns också information om hur val går till.
Att vårda sin hälsa i Sverige - Hur svensk hälsovård, sjukvård och tandvård
fungerar. Tips om hur du kan ta hand om dig själv, till exempel genom
att motionera och äta bra.
Att åldras i Sverige - Kapitlet tar upp information om pensioner och äldrevård.
4) Utförare: Flyktingmottagningen ansvarar för att sammanställa/genomföra/följa
upp/kostnadsersätta utförare. Samhällsorienteringen utförs av
samhällskommunikatörer som genomgått introduktionskurs i uppdraget och
anses ha personlig lämplighet, anställningsformen är timanställning. Då
antalet deltagare till samhällsorienteringen är för få inom ett modersmål
genomförs webbaserad samhällsorientering i samverkan med Viadidakt,
Katrineholms kommun.
5) Utökad målgrupp: De individer som bosätter sig i kommun och inte kommer
via flyktingmottagningen så anmäler Kom Vux rektor in detta till
flyktingmottagningen.
6) Språk: Samhällsorienteringen ges på modersmål eller annat språk som
individen behärskar väl. Vid udda språk där kommunikatör saknas erbjuds
deltagaren samhällsorientering på lätt svenska, kan innebära att tiden för
samhällsorienteringen förskjuts då deltagaren bör tillgodogjort sig grunderna i
det svenska språket.
7) Metod: Samhällsorienteringen bedrivs i grupper, vid mindre språk är
utbildningen via länk och gruppdeltagarna befinner sig i olika kommuner.
Fokus ligger på individens frågeställningar inom varje delområde. Materialet
som används genomgående är, Om Sverige, Va Med och
www.informationsverige.se
Undervisningen bygger på dialog och reflektion. Utifrån gruppens önskemål
och kommunikatörens förslag planeras studiebesök.
8) Intyg: Intyg utfärdas efter avslutad kurs. Delintyg utfärdas på begäran med
bilaga om genomförda områden.
9) Samarbete: Umeåregionens kommuner träffas kontinuerligt för att utbyta
erfarenheter, men även för att jobba med frågan kring samverkan.
Kommunikatörerna får stöd med planering av studiebesök hos myndigheter
och organisationer av flyktingmottagningen. Skatteverket, försäkringskassan,
NUS besöks vid varje utbildning på plats i Umeå.
Brandförsvaret, kommun, polis, besöks lokalt.
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10) Uppföljning: Under pågående kurs har deltagarna möjlighet att påverka
innehållet inom respektive område då kommunikatörens utgångsläge är
gruppens behov och sammansättning. Efter avslutad samhällsorientering
genomförs en deltagarutvärdering. Den behandlar utbildningens upplägg,
innehåll och hur utförande har svarat mot deltagarnas förväntningar.
Utvärderingarna ligger till grund för utveckling av verksamheten.
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