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1. ANBUDSINBJUDAN 
Samverkande kommuner enligt Avtalsbilaga 3, inbjuder er att lämna anbud på 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, se nedan. 
 

• Botkyrka kommun 
• Danderyds kommun 
• Ekerö kommun 
• Huddinge kommun 
• Järfälla kommun 
• Lidingö stad  
• Nacka stad 
• Norrtälje kommun 
• Nykvarns kommun 
• Nynäshamns kommun 
• Salems kommun 
• Sigtuna kommun  
• Sollentuna kommun 
• Solna stad 
• Stockholms stad 
• Sundbyberg stad 
• Södertälje kommun 
• Tyresö kommun 
• Täby kommun 
• Upplands-Bro kommun 
• Upplands Väsby kommun 
• Vallentuna kommun 
• Vaxholms kommun 
• Värmdö kommun 
• Österåkers kommun 

1.1 Bakgrund till upphandlingen 
Den 1 december 2010 träder en reform i kraft för att påskynda nyanlända invandrares 
etablering i arbets- och samhällslivet, lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare (Etableringslagen). Som ett led i den reformen har regeringen den 
7 oktober 2010 beslutat om förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa 
nyanlända invandrare (Förordningen), vilken reglerar innehållet och omfattningen i 
samhällsorienteringen. 
 
Förordningen har föregåtts av utredningen ”Sverige för nyanlända. Värden, välfärdsstat, 
vardagsliv” (SOU 2010:16). I maj 2010 överlämnade utredningen även ett 
slutbetänkande ”Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet” (SOU 2010:37), 
angående förutsättningarna att erbjuda samhällsorientering till andra nyanlända än dem 
som omfattas av Etableringslagen. Målgruppen föreslås enligt slutbetänkandet att 
utökas med övriga vuxna nyanlända invandrare med uppehållstillstånd på minst ett år, 
med undantag för gäststuderande. Beslut om detta förväntas tidigast första kvartalet 
2011. 
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En viss form av samhällsorientering har tidigare bedrivits i kommunerna som ett 
lagstadgat uppdrag men har då kallats för samhällsinformation. Kommunernas 
samhällsinformation har varierat avseende innehåll, upplägg samt pedagogik. För att få 
en enhetlig samhällsorientering innehåller Förordningen föreskrifter om den 
samhällsorientering som varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds 
enligt Etableringslagen. Kommunerna behåller enligt denna lag även ansvaret för 
svenska för invandrare. 
 
Enligt Förordningen är målet med samhällsorienteringen att nyanlända utvecklar 
kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingarna. Samhällsorienteringen ska syfta till att underlätta de nyanländas 
etablering i arbets- och samhällslivet genom att ge en grundläggande förståelse för det 
svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.  
 
Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmars 
samhällsorientering. Den ska i möjligaste mån bedrivas på modersmål eller på annat 
språk som individen behärskar väl, men vid behov kan tolk anlitas. Arbetsförmedlingen 
ansvarar för att upprätta en etableringsplan i samråd med individen. I planen ingår, 
utöver samhällsorienteringen, andra aktiviteter som ska påskynda etableringen i 
arbetslivet, till exempel svenskundervisning för invandrare (sfi) och andra 
arbetsförberedande insatser. Samhällsorientering ska påbörjas så snart som möjligt och 
normalt vara avslutad ett (1) år från det att etableringsplan har upprättats. 
 
I Förordningen specificeras krav på samhällsorienteringens innehåll, upplägg och 
pedagogik samt kompetenskrav på de personer som ska bedriva samhällsorienteringen. I 
detta dokument benämns dessa som samhällskommunikatörer.  
 
Förordningen anger att samhällsorienteringen ska innehålla åtta (8) obligatoriska delar 
(ämnesområden). Dessa ska leda till en förståelse för grundläggande principer baserade 
på Sveriges konstitutionella grundvalar, den enskildes rättigheter och skyldigheter, 
praktiskt vardagsliv och hur det svenska samhället är organiserat.  
 
Kommunerna har tagit beslut om att ingå i en samverkan för att tillsammans utföra 
samhällsorienteringen. Anledningarna till detta är flera, men framför allt kan ett större 
deltagarunderlag bidra till att såväl lagstiftningens krav som verksamhetens kvalitet, 
säkerställs på ett kostnadseffektivt sätt.  

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Förordningen som träder i kraft den 1 december 2010 ligger till grund för utformningen 
av samhällsorienteringen som Sveriges kommuner ska erbjuda de individer som 
omfattas av Etableringslagen. Samhällsorienteringen syftar till att underlätta 
nyanländas1 etablering i Sverige. 
 
Samverkande kommuner avser att upphandla tjänsten Samhällsorientering för vissa 
nyanlända invandrare. Uppdraget och tillika upphandlingen avser hela 
utbildningsinsatsen samhällsorientering. 
 

                                                
1 Enligt Etableringslagen är en person nyanländ till och med två år efter uppehållstillstånd. 
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Samverkan innebär i praktiken att Kommunerna skapar ett gemensamt administrativt 
kansli, ”Centrum för samhällsorientering i Stockholms län”. Kansliet administrerar 
avropen, samordnar samhällsorienteringen och kontakter med externa aktörer samt 
driver den gemensamma webbplatsen www.nyistockholm.se2.  
Det gemensamma kansliet kommer att förläggas i Stockholm stad. 
 
Avtalstiden i denna upphandling är relativt kort. Den korta tidslängden beror på vad 
som ovan redovisats om eventuellt beslut under första kvartalet år 2011 beträffande en 
utökning av målgruppen. Om ett sådant beslut fattas kommer volymerna att öka från de 
omkring 1700 individer3 som genom denna upphandling omfattas, till att bli 
mångdubbelt fler. Detta innebär att de kommuner som deltar i denna samverkan får ta 
ställning till såväl frågan om en fortsatt samordning av verksamheten som frågan om en 
ny upphandling i syfte att täcka behovet avseende den tillkommande volymen. 

1.2.1 Beskrivning av målgruppen 

De som utgör målgruppen för samhällsorientering är i huvudsak personer som omfattas 
av Etableringslagen. Det vill säga nyanlända invandrare i åldrarna 20-64 år som har fått 
uppehållstillstånd som flyktingar, av flyktingliknande skäl, som kvotflyktingar eller som 
anhöriga till dessa personer. Målgruppen utgörs även av nyanlända som har fyllt 18 men 
inte 20 år förutsatt att han eller hon saknar vårdnadshavare här i landet. 
 
Målgruppen utgörs även i en mindre utsträckning av personer som uppfyller något av 
följande kriterier: 

• Personer som omfattas av den tidigare Lagen (1992:1068) om 
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 

• Personer som har fått uppehållstillstånd på andra skäl, till exempel anhöriga 
• Personer över 65 år 

 
En detaljerad beskrivning av målgruppen återfinns i kravspecifikationens avsnitt 4.2. 

1.2.2 Samhällsorienteringens innehåll och utförande 

Samhällsorienteringen ska ha sin utgångspunkt i Sveriges konstitutionella grundvalar, 
det vill säga grundläggande principer om alla människors lika värde, mänskliga 
rättigheter och demokratiska värderingar. Tyngdpunkten ska ligga på praktiska aspekter 
av att leva i Sverige, snarare än teoretisk information. Samhällsorienteringens innehåll 
anpassas till deltagarnas behov, förkunskaper och frågor och präglas av likabehandling 
och respekt för de enskilda deltagarna. 
 
Innehållet i samhällsorienteringen anges i åtta (8) obligatoriska delar (ämnesområden) i 
förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Det spänner över 
ett vitt fält; från abstrakta rättighetsprinciper över statliga institutioner och 
bostadsmarknaden, till föräldramöten på förskolan. Samtliga delar ska ingå i 
samhällsorienteringen, men det exakta innehållet behöver anpassas till deltagarna. Med 
historiska och jämförande perspektiv skapas en förståelse för hur och varför demokratin 
och välfärdsstaten växt fram och formats, liksom för de principer och synsätt som dessa 
vilar på. 
 

                                                
2 Regional webbplats med samhällsorientering till nyanlända på olika språk, producerad av projekt Samhällsorientering i samverkan, 

Botkyrka kommun. 
3 Statistik från år 2009. 
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Utförandet ska bygga på dialog, reflektion och inflytande och undervisningen ska ske på 
individernas modersmål eller på annat språk som hon eller han behärskar väl. I 
undantagsfall ska samhällsorienteringen genomföras med tolk. 
 
Den som utför samhällsorienteringen behöver ämneskunskap, god pedagogisk 
kompetens och goda kunskaper i såväl svenska som det språk samhällsorienteringen ges 
på.  

1.2.3 Samhällsorienteringens indelning 

Samhällsorienteringen är i denna upphandling indelad i fyra (4) block som har sin 
utgångspunkt i de åtta (8) ämnesområden och tillika obligatoriska delar som anges i 
förordningen. Syftet med blockindelningen är att minska variationerna i upplägg mellan 
olika leverantörer, samt att skapa lämpliga hållpunkter för att vid eventuella avhopp i en 
grupp kunna erbjuda plats åt nya deltagare under pågående samhällsorientering. 
 
Block 1: Ny i Sverige 

• Att komma till Sverige 
• Att bo i Sverige 
• Att vårda sin hälsa i Sverige 

 
Block 2: Arbete och utbildning 

• Att försörja sig och utvecklas i Sverige 
 
Block 3: Demokrati 

• Individens rättigheter och skyldigheter 
• Att påverka i Sverige 

 
Block 4: Barn och familj 

• Att bilda familj och leva med barn i Sverige 
• Att åldras i Sverige 
 

1.2.4 Språk 

Samhällsorienteringen ska enligt förordningen, så långt det är möjligt, genomföras på 
individens modersmål eller på ett språk som individen behärskar väl. I undantagsfall 
anlitas tolk. Individernas språk ligger därför till grund för upphandlingens indelning i 
tjänsteområden, se avsnitt 1.4. 
 
Majoriteten av individerna i målgruppen (83 %) kom år 2009 från länderna Irak, 
Somalia eller Eritrea4. Som en följd av detta är de i dagsläget, största språken inom 
samhällsorienteringen arabiska, sorani, somali och tigrinja. Resterande individer i 
målgruppen kommer från ett tjugotal länder med varierande modersmål.  
 
Medborgarskapsstatistiken och därmed språken i denna målgrupp skiljer sig från 
medborgarskapsstatistiken och språken för den totala invandringen. Det innebär att, vid 
en eventuell utvidgning av målgruppen år 2012, kommer troligtvis språkbilden inom 
målgruppen för samhällsorientering att förändras. 

                                                
4 Antal mottagna i kommunalt flyktingmottagande i Stockholms läns kommuner 2009, enligt statistik från Migrationsverket.  
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1.3 Huvudmannaskap 
Huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten är Kommunerna som därmed beslutar 
i alla frågor som rör utförande av samhällsorientering. 

1.4 Tjänsteområden och antal Ramavtal 
Den aktuella upphandlingen har delats upp i fyra (4) kategorier med totalt elva (11) 
tjänsteområden enligt nedan. Anbudsgivare ska lägga anbud på minst ett (1) 
tjänsteområde inom kategori A, minst ett (1) tjänsteområde inom kategori B och  
minst ett (1) tjänsteområde inom kategori C, det vill säga totalt minst tre (3) 
tjänsteområden för kategorierna A, B och C. Därutöver står det anbudsgivare fritt att 
lämna anbud på ytterligare tjänsteområden inom samtliga kategorier (A-D).  
 
Deltagande inom respektive tjänsteområde görs genom att fylla i kryssrutorna i  
avsnitt 2.4.  
 
 
Kategori 

 

Tjänsteområde 
Beräknat antal 

grupper 
per år 

Minst antal 
Ramavtal 

Tjänsteområde 1 – Arabiska 44 2 

Tjänsteområde 2 – Somali 23 2 

A 

Tjänsteområde 3 – Tigrinja 12 2 

Tjänsteområde 4 – Sorani 11 2 

Tjänsteområde 5 – Farsi 12 2 

B 

Tjänsteområde 6 – Ryska 9 2 

Tjänsteområde 7 – Franska 5 2 

Tjänsteområde 8 – Spanska 2 2 

Tjänsteområde 9 – Amharinja 2 2 

C 

Tjänsteområde 10 – Engelska 1 2 

D Tjänsteområde 11 - Svenska med tolk 10 2 

 
Avsikten är att upphandlingen ska resultera i minst ovan angivna ramavtal per 
tjänsteområde om antalet anbud som uppfyller ställda krav uppgår till angivet antal per 
tjänsteområde.  
 
På grund av att det är en ny verksamhet som det är svårt att fastställa en bestämd volym 
för, och då det är ett i lag reglerat ansvar att tillhandahålla samhällsorienteringen, så 
kommer ramavtal tecknas för beräknade antalet grupper med ett ungefärligt tillägg med 
20 procent. Behövlig tillgång bedöms inte kunna säkerställas om det inte finns minst två 
ramavtal/leverantörer per tjänsteområde. Anbudsgivarnas angivande av kapacitet i form 
av antal grupper och tecknande av minst två ramavtal per tjänsteområde kan innebära att 
det kan komma att tecknas ramavtal för fler grupper än behovsantal + 20 procent. 
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1.5 Volymer  
Antalet personer som beräknas vara i behov av samhällsorientering i de anslutna 
kommunerna i Stockholms län uppgår till 1 700 personer per år. Siffran är baserad på 
antalet mottagna nyanlända i det kommunala flyktingmottagandet under 2009. 
 
Antalet deltagare per grupp beräknas ligga på 8-20 personer. Taket för respektive grupp 
är maximalt 20 deltagare.  
 
Volymen (antal grupper/år) för respektive tjänsteområde framgår av avsnittet ovan. 
 
Inköpsvolymen kan inte garanteras utan kommer att bero på samverkande kommuners 
verkliga behov och andra omständigheter som inte var kända vid tidpunkten för 
upphandlingen.  

1.6 Avtalstid 
Kommunerna som genomför upphandlingen avser att teckna avtal från och med 2011-
03-23 till och med 2012-02-28 med option på förlängning på sex (6) månader samt 
ytterligare option på förlängning med upp till tolv (12) månader. Respektive option ska 
påkallas av Kommunerna genom kansliets försorg senast tre (3) månader innan 
ramavtalets upphörande med i övrigt oförändrade villkor. 

1.7 Upphandlingsförfarande 
Denna upphandling avser en B-tjänst och genomförs med tillämpning av 
upphandlingsformen förenklat förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig 
upphandling, kapitel 15. Observera att anbud kan komma att antas utan föregående 
förhandling. 

1.8 Gemensamt kansli 
Det gemensamma kansliet med säte i Stockholms stad, kommer att hantera samtliga 
frågor och administration kring verksamheten för samhällsorientering för samtliga 
samverkande kommuner. Bland annat följande: 

• övriga upphandlingsfrågor, avtalsvård, kvalitetskontroll, tillsyn m.m. 
• gemensam administration kring avropen och dess hantering samt kontakter med 

leverantörer för planering och samordning  
• kontaktyta och samordning mellan kommuner, myndigheter, 

intresseorganisationer och andra aktörer 
• uppföljning och utveckling av verksamheten 
• kommuners rapporteringar till Länsstyrelsen, enligt förordningens krav, 

inklusive återrapportering till samtliga ingående kommuner 
• uppdatering av informations- och faktamaterial inklusive webbplatsen 

nyistockholm.se  
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1.9 Avropsförfarande 
Avrop kommer att ske utifrån en fastställd rangordning, inom respektive tjänsteområde, 
utifrån upphandlingens utvärderingsresultat. Avrop sker per grupp inom respektive 
tjänsteområde.  
 
Kompletteringar av enstaka deltagare till redan avropad grupp kan ske. I de fall 
kompletteringar sker, görs detta vid starten av ett block och under förutsättning att 
antalet deltagare inte överstiger maxantalet om 20, se avsnitt 1.5. 
 
Det finns situationer när rangordningen kan komma att frångås. Det kan ske vid 
situationer som t.ex. om den avtalade tjänsten hos den högst listade Leverantören inte 
svarar mot gruppens/individens förutsättningar och behov. 

1.10 Allmänna anbudsförutsättningar 
Samverkande kommuner genomför upphandlingen och är därmed avtalsparter i denna 
upphandling. Anbudsgivaren ska basera sitt anbud på de förutsättningar och krav som 
anges i detta förfrågningsunderlag. 
 
Förfrågningsunderlaget är uppdelat i följande avsnitt: 

1. Anbudsinbjudan 
2. Anbudsformulär 
3. Krav på Leverantören 
4. Krav på tjänsterna  
5. Anbudsprövning och utvärdering 
6. Avtalsvillkor  

6.1 Avtalsbilaga 1 Avsnitt 4 i detta dokument 
6.2 Avtalsbilaga 2 Avsnitt 3 i detta dokument 
6.3 Avtalsbilaga 3 Samverkande kommuner 
6.4 Avtalsbilaga 4 Avropsblankett  
6.5 Avtalsbilaga 5 Slutrapport 
6.6 Avtalsbilaga 6 (Svarsformulär) Underleverantörsuppgifter 

 
Med anledning av att avsnitt 3-4 blir Avtalsbilaga 2 och 1 i Ramavtalet kommer 
anbudsgivaren, i dessa avsnitt, att benämnas som Leverantör. 
 
Publicerade frågor och svar samt eventuella förtydliganden och kompletteringar under 
anbudstiden kommer även de att utgöra en del av förfrågningsunderlaget. 
 
Notera att text som i förfrågningsunderlaget markerats med kursiv stil innehåller 
information till anbudsgivaren och därmed inte kommer att finnas med i det slutliga 
avtalet. 
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1.10.1 Anbudets form 

Anbudet ska vara formulerat på svenska. Bevis får vara på svenska eller engelska. 
Anbudet ska beskriva situationen på anbudsdagen såvitt ej kravet uttryckligen medger 
annat. 
 
Anbudet lämnas som ett (1) undertecknat original samt en (1) elektronisk läsbar kopia 
på USB-minne.  
 
Anbud ska innehålla följande: 

− Ifyllt och undertecknat anbudsformulär i original 
− Bevis som ska biläggas anbudet 
− USB-minne (kopia ifyllt anbudsformulär samt ifyllda originalsvarsformulär 1 

och 2) i plastficka. 

Det ifyllda anbudsformuläret skrivs ut och undertecknas som original samt sparas i 
begärt format på USB-minnet. Därutöver ska avsnitt 2.9 Undertecknande av anbud, 
scannas och lagras på USB-minnet. 
 
Originalet bör vara hålslaget och ohäftat och insatt i ringpärm eller liknande. Om 
original och kopia av anbudsformulär och bevis skiljer sig åt gäller originalets lydelse. 
Det är inte möjligt att lämna anbud på annat sätt (till exempel via telefax eller e-post) på 
grund av att sekretessen då ej kan säkerställas. 
 
På första sidan av detta förfrågningsunderlag anges senaste dag för när anbud ska vara 
inlämnat respektive under vilken tid anbudet ska vara bindande.  
 

1.10.2 Sista anbudsdag och inlämnande av anbud 

Anbud inlämnas i neutral försändelse – utan företagsnamn – försedd med texten 
”Anbud Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare – Dnr 3.5-0534/2010” som 
bekräftelse på att försändelsen innehåller anbud.  
 
Anbudet ska skickas till: 
 
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden (SAN) 
Registrator 
Swedenborgsgatan 20 
106 64 Stockholm 
 
Anbudet kan även lämnas in hos SAN, Swedenborgsgatan 20, uppgång B, 3 tr, 
receptionen. Receptionen har öppet måndag – torsdag kl. 08:00 – 16:35 samt fredag kl. 
08:00 – 16:00 eller i SAN:s brevlådeinkast (längd 29,5 cm och bredd 5 cm) som finns 
på Fatbursgatan 11. Observera att receptionen stänger för lunch mellan kl 11:00-12:00 
varje dag. 
 
Notera att Kommunerna saknar möjlighet att pröva anbud som inkommer för sent. 
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1.10.3 Anbudets innehåll 

Anbudsgivaren ska i anbudet visa att i förfrågningsunderlaget uppställda förutsättningar 
och krav är uppfyllda. 
 
Förfrågningsunderlaget är upprättat så att det även kan användas som ett 
anbudsformulär som anbudsgivaren använder för att ta fram sitt anbud. Detta bidrar till 
att anbudsgivaren lämnar ett fullständigt anbud. 
 
Vi vill poängtera att Kommunerna bara har möjlighet att anta anbud som innehåller 
efterfrågad information och som uppfyller samtliga ställda krav. Ett anbud som är 
ofullständigt, inte uppfyller samtliga ska-krav eller som inte accepterar de kommersiella 
villkoren kommer alltså inte att antas. 
 
I samband med prövningen av anbudet kan Kommunerna komma att kontrollera de av 
Leverantören lämnade uppgifterna.  
 
Felaktiga uppgifter kan leda till att anbudet inte upptas till prövning. Möjligheterna att 
begära in kompletterande uppgifter eller förtydliganden av anbudet är mycket 
begränsade. För att Kommunerna ska ha möjlighet att pröva och utvärdera anbudet är 
det därför ytterst viktigt att detta innehåller samtliga begärda uppgifter. Ersättning utgår 
inte för inlämnat anbud. 

1.11 Frågor och kontakt 
Eventuella frågor emotses skriftligt via Allegos system så snart som möjligt så att 
förtydligande kan sändas ut i god tid innan anbudet ska vara inlämnat.  
 
Ställda frågor av allmänt intresse, som avidentifierats, och svar samt eventuell 
ytterligare information om förfrågningsunderlaget (såsom förtydliganden och ev. 
rättelser) kommer att publiceras löpande på lägg in länken. Svar avgivna på annat sätt är 
ej giltiga och utgör därmed inte en del av förfrågningsunderlaget. Notera att 
Kommunerna endast besvarar frågor som medför behov av förtydligande av 
förfrågningsunderlagets innehåll. 
 
Anbudsgivaren ansvarar för att bevaka ovanstående webbplats. 
 
Observera att frågor endast kan ställas under perioderna 2010-12-01 t.o.m. 2010-12-19 
samt fr.o.m. 2011-01-03 t o m 2011-01-19. 
 

1. Under första perioden är sista dag för mottagandet av frågor  
2010-12-19. Frågor som ställts efter detta datum kommer inte att besvaras  
inom denna period. Svar på frågor innan uppehållet publiceras sista gången 
2010-12-21. 

2. Under andra perioden är sista dag för mottagande av frågor 
2011-01-19. Frågor som ställts efter detta datum kommer inte att besvaras. Svar 
på frågor publiceras sista gången 2011-01-22. 
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1.12 Tilldelningsbeslut och avslutande av upphandling 
Så snart upphandlingen genomförts och tilldelningsbeslut fattats kommer information 
om beslutet med redovisning av skälen att skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare 
via Allego system. 
 
Ramavtal, kommer att slutas med antagna anbudsgivare inom respektive tjänsteområde, 
tidigast tio (10) dagar efter det att tilldelningsbeslut meddelats. Antagna anbudsgivare 
ska vara beredda att underteckna avtalet/avtalen snarast dock senast inom tio (10) dagar 
efter att tilldelningsbeslutet meddelats. 

1.13 Offentlighetsprincipen 
Som myndighet omfattas Kommunerna av de regler som sammanfattningsvis brukar 
benämnas offentlighetsprincipen. Med detta avses bland annat att allmänna handlingar 
normalt ska vara tillgängliga för den person som önskar ta del av dem. Den som lämnar 
anbud i denna upphandling måste vara införstådd i att denna aspekt ingår som en 
förutsättning i samarbetet med Kommunerna och att handlingar som lämnas in med 
anbudet inte återlämnas. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför 
inte lämnas.  
 
Under den tid upphandlingen pågår är samtliga uppgifter som berör samtliga anbud 
sekretessbelagda. Efter det att avtal har slutits är anbudsgivarens möjligheter att erhålla 
sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud mycket begränsade. 
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2. Anbudsformulär 

2.1 Svarsformulär för anbud 
Anbudsgivaren uppmanas att använda detta anbudsformulär som underlag för sitt 
anbud. Svaren lämnas i de kryss- och svarsrutor som återfinns i dokumentet. 
 
Anbudsformuläret har tagits fram med hjälp av Microsoft Words formulärfunktion.  
För att kunna läsa och fylla i dokumentet krävs Microsoft Word 97 eller senare version 
av denna programvara. 

2.2 Anvisningar för ifyllande av svarsformuläret 
För att kunna fylla i anbudsformuläret måste filen laddas ned och därefter sparas. 
Anbudsformuläret är skyddat så att förändring av texten inte är möjlig. Formulärets 
struktur, layout, text och tabeller får inte ändras. Endast de kryss- och textrutor som 
anbudsgivaren ska använda för att lämna efterfrågad information är åtkomliga för 
ifyllnad. Förflyttning i formuläret sker med ”Page Down” (framåt) och ”Page Up” 
(bakåt) alternativt med piltangenterna eller med hjälp av musen.  
 
Bekräftelse av att ställda krav uppfylls lämnas genom ett kryss i rutan (kryss i ruta ges 
med ”mellanslagstangenten” eller musklick). Notera att samtliga krav ska vara 
uppfyllda för att anbudet ska kunna medges möjlighet att delta i den avslutande 
anbudsutvärderingen. Textrutorna används för att lämna efterfrågade uppgifter och 
redovisningar. Textrutans storlek anpassas automatiskt till textens omfång. 

2.3 Anbudsgivaren 
Allmänna uppgifter om anbudsgivaren: 
Anbudsgivande företag/organisation: 

      

Organisationsnummer: 

      

Adress: 

      

Postadress: 

      

Telefonnummer (växel): 

      

Kontaktperson för anbudet: 

Namn:       

Telefonnummer:       

E-post:       

Kontaktperson under avtalstiden: 

Namn:       

Telefonnummer:       

E-post:       

Firmatecknare: 
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2.4 Deltagande – Tjänsteområde 
Den aktuella upphandlingen har delats upp i fyra (4) kategorier med totalt elva (11) 
tjänsteområden enligt nedan. Anbudsgivare ska lägga anbud på minst ett (1) 
tjänsteområde inom kategori A, minst ett (1) tjänsteområde inom kategori B och  
minst ett (1) tjänsteområde inom kategori C, det vill säga totalt minst tre (3) 
tjänsteområden för kategorierna A, B och C. Därutöver står det anbudsgivare fritt att 
lämna anbud på ytterligare tjänsteområden inom samtliga kategorier (A-D).  
 
Anbudsgivaren deltar i följande tjänsteområde: 
 

Kategori 
 
Tjänsteområde Deltar 

Tjänsteområde 1 – Arabiska  

Tjänsteområde 2 – Somali  

A 

Tjänsteområde 3 – Tigrinja  

Tjänsteområde 4 – Sorani  

Tjänsteområde 5 – Farsi  

B 

Tjänsteområde 6 – Ryska  

Tjänsteområde 7 – Franska  

Tjänsteområde 8 – Spanska  

Tjänsteområde 9 – Amharinja  

C 

Tjänsteområde 10 – Engelska  

D Tjänsteområde 11 - Svenska med tolk  

2.5 Kapacitet – Tjänsteområde 
Anbudsgivaren ska nedan ange hur många grupper anbudsgivaren inom respektive 
tjänsteområde har kapacitet att samtidigt utföra samhällsorienteringen för. Svar ska 
anges både för Intensiv utbildning – dag som Lågintensiv utbildning – dag, se avsnitt 
4.7. 
 
Anbudsgivaren ska därutöver ange hur många grupper per år anbudsgivaren inom 
respektive tjänsteområde har kapacitet att utföra samhällsorientering för. 
 
Kategori 

 
Tjänsteområde 

Antal grupper 
samtidigt 

Intensiv - dag 

Antal grupper 
samtidigt 

Lågintensiv - dag 

Antal grupper 
per år 

Tjänsteområde 1 – Arabiska                   

Tjänsteområde 2 – Somali                   
A 

Tjänsteområde 3 – Tigrinja                   

Tjänsteområde 4 – Sorani                   

Tjänsteområde 5 – Farsi                   
B 

Tjänsteområde 6 – Ryska                   

Tjänsteområde 7 – Franska                   

Tjänsteområde 8 – Spanska                   

Tjänsteområde 9 – Amharinja                   

C 

Tjänsteområde 10 – Engelska                   

D Tjänsteområde 11 - Svenska med tolk                   
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2.6 Anbudets giltighet 
Anbudet ska vara bindande till och med 31 augusti 2011. 
 

Anbudets giltighetstid bekräftas  Ja 

2.7 Anbudsexemplar 
Anbudet ska lämnas i ett skriftligt original. 
Anbudet lämnas i ett skriftligt original och är avfattat på svenska  Ja 

 

Anbudet lämnas därutöver i digital form (USB-minne)  
Märk minnet med ert företags namn! 

 Ja 

2.8 Anbudspriser 
Inom respektive tjänsteområde har ett prisintervall angetts enligt tabell nedan. 
Anbudsgivaren ska, inom aktuellt prisintervall, lämna ett pris för  
det/de tjänsteområde/-n anbudsgivaren lägger anbud på.  
 
För tjänsteområde 11 kan behov av ytterligare tolk föreligga. Därför ska anbudsgivare 
inom detta område lämna två (2) prisuppgifter. Observera att det är ett annat 
prisintervall för den ytterligare tolken.  
 
Observera att priser inte får lämnas som ett intervall. 
 
Kategori 

 

Tjänsteområde 
 

Prisintervall/avropad grupp i tkr 

Tjänsteområde 1 – Arabiska 32 – 38  

Tjänsteområde 2 – Somali 33 – 39  

A 

Tjänsteområde 3 – Tigrinja 36 – 42  

Tjänsteområde 4 – Sorani 36 – 42  

Tjänsteområde 5 – Farsi 36 – 42  

B 

Tjänsteområde 6 – Ryska 36 – 42  

Tjänsteområde 7 – Franska 36 – 42  

Tjänsteområde 8 – Spanska 36 – 42  

Tjänsteområde 9 – Amharinja 39 – 45  

C 

Tjänsteområde 10 – Engelska 36 – 42  

D Tjänsteområde 11 - Svenska med tolk 

Ytterligare tolk 

54 – 63  

18 – 27  

 
Pris för respektive tjänsteområde ska anges i avsnitt 6.8. Pris ska anges i SEK exklusive 
mervärdesskatt. 
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2.9 Undertecknande av anbud 
Ovan angiven Leverantör lämnar härmed anbud avseende Samhällsorientering för vissa 
nyanlända invandrare. 
 
Samtliga krav i detta förfrågningsunderlag inklusive ramavtalsvillkor och eventuell 
kompletterande information och förtydliganden som publicerats på nämnd webbsida 
enligt avsnitt 1.11 godkänns – utan reservation, tillägg eller ändringar, genom behörig 
företrädares underskrift.  

Ort:       Datum:       

Underskrift av behörig företrädare  

Namnförtydligande/-en:        

Behörighet att företräda anbudsgivande företag framgår av inlämnat 
registreringsbevis enligt krav i avsnitt 3.2  Ja 

eller 

 

Behörighet att företräda anbudsgivande företag framgår ej av 
registreringsbevis, annat bevis bifogas:  Ja 
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3. KRAV PÅ LEVERANTÖREN 
Nedan anges de krav som ställs på Leverantör av Samhällsorientering för vissa 
nyanlända invandrare. 

3.1 Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen 
Kommunerna är skyldiga att utesluta en Leverantör från deltagande i upphandlingen 
enligt 10 kap. 1 § LOU om Kommunerna får kännedom om att Leverantören genom en 
lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar: 
 

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 
98/733/RIF av den 21 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 
3 i fördraget om Europeiska unionen om att göra deltagande i en kriminell 
organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott, 

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om 
utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av 
konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska 
gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, 
respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 
december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om 
Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn, 

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på 
grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av 
Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, eller 

4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 
10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används 
för tvättning av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/97/EG.  

 
Är Leverantören en juridisk person, ska Leverantören uteslutas om en företrädare för 
den juridiska personen har dömts för brottet. 
 
Bekräftelse att anbudsgivaren och eventuella underleverantörer inte är föremål för 
ovanstående omständigheter 

Ja  
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Kommunerna kan komma att utesluta en Leverantör från deltagande i upphandling 
enligt 10 kap. 2 § LOU om någon av punkterna 5-9 angivna omständigheter föreligger 
avseende Leverantören. 
 
Om Leverantören är en juridisk person kan uteslutning komma att ske om en företrädare 
för den juridiska personen dömts för brott enligt punkt 7 eller gjort sig skyldig till 
sådant fel som avses i punkt 8.  
 
Leverantören äger heller inte rätt att anlita underleverantör som är föremål för dessa 
omständigheter. 
 

5. Konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller 
tills vidare inställt sina betalningar eller underkastad näringsförbud.  

6. Föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord 
eller annat liknande förfarande. 

7. Genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 

8. Dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.  

9. Ej lämnat begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts 
med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap. LOU. 

 
Bekräftelse att anbudsgivaren och eventuella underleverantörer inte är föremål för 
ovanstående omständigheter 

Ja  

3.2 Registrering, skatter och sociala avgifter m.m. 
Leverantören och eventuella underleverantörer ska uppfylla i Sverige eller de, i det land 
Leverantörens/underleverantörens verksamhet är etablerad, lagenligt ställda krav 
avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. 
 
För utländska anbudsgivare och/eller utländska underleverantörer ska bevis som visar 
att företaget är registrerat i motsvarande register som förs i det land samt bevis som 
klarlägger att företaget inte har restförda skulder avseende skatter och 
socialförsäkringsavgifter, biläggas anbudet. 
 
Bekräftelse att kravet uppfylls och att bevis bifogats anbudet  Ja 

 
Kommunerna kommer som en del av leverantörsprövningen, att kontrollera att 
anbudsgivaren och eventuella underleverantörer uppfyller, i Sverige eller i det land 
Leverantörens/underleverantörens verksamhet är etablerad, lagenligt ställda krav 
avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Om någon av angivna 
underleverantörer inte uppfyller dessa krav, får underleverantören ifråga inte användas 
vid utförandet av tjänsten. 
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3.3 Underleverantörer 
Kraven gäller endast om underleverantörer ingår i anbudet. Utelämna svar om 
underleverantör inte ingår i anbudet. 
 
Om underleverantör kommer att anlitas för utförande av del av uppdraget ska 
denna/dessa anges med företagets/-ens namn och organisationsnummer i Svarsformulär 
”Underleverantörsuppgifter”. Det ska även framgå inom vilket/vilka tjänsteområde/-n 
som underleverantören/-erna kommer att anlitas. 
 

Observera att annat bolag som ingår i samma koncern, t ex 
moderbolag/dotterbolag, är i denna upphandling att betrakta som 
underleverantör till Leverantören om bolagen har olika organisationsnummer 

 
Bekräftelse att eventuella un1erleverantörer angetts i Svarsformulär  Ja 

3.4 Leverantörens kompetens och erfarenhet 
Leverantören ska ha dokumenterade personella resurser, kompetens och erfarenhet  
som erfordras för att organisera, administrera och leverera tjänster inom 
utbildningsverksamhet. 
 
Leverantören ska ha minst ett (1) års sammanlagd erfarenhet av att ha bedrivit 
utbildning specifikt riktad till invandrare under de tre (3) senaste åren hos maximalt två 
(2) uppdragsgivare. 
 

Anbud ska innehålla: 
En beskrivning av anbudsgivande företag där det framgår att anbudsgivaren har 
personella resurser, kompetens och erfarenhet att organisera, administrera och 
utföra tjänster inom utbildningsverksamhet. Anbudsgivaren ska beskriva företagets 
historik, personella resurser, kompetens och erfarenhet inom 
utbildningsverksamheten samt andra omständigheter som visar att kravet på 
kapacitet och kompetens uppfylls. 
 

Beskrivning av anbudsgivande företag: 
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Som bevis ska anbud ska innehålla: 
Ett (1) referensuppdrag där referenten kan intyga att Leverantören har genomfört 
uppdrag som avser utbildning specifikt riktad till invandrare under minst 
sammanlagt ett (1) år i enlighet med avtalade villkor. Om tiden för 
referensuppdraget understiger ett (1) år ska ytterligare referensuppdrag redovisas 
så att kravet på sammanlagt minst ett (1) års erfarenhet uppfylls.  
 
Uppdraget får, i sin helhet, inte vara äldre än tre (3) år räknat från sista 
anbudsdag. Angivna referenter ska vara vidtalade av Leverantören och ha godkänt 
att vara referent. 

 
Referentens/Referenternas namn och telefon: 

      

 
Tidsperiod för uppdragets/uppdragens genomförande: 

      

 
Beskrivning referensuppdrag/referensuppdragen: 

      

3.5 Verksamhetschefens kompetens och erfarenhet 
För genomförande av tjänster i denna upphandling ska Leverantören tillhandahålla 
minst en (1) verksamhetschef. Med verksamhetschef avses i denna upphandling en 
person som planerar, genomför och följer upp en utbildningsverksamhet för en, flera 
eller alla utbildningar så att uppsatta mål kan nås. 
 

Verksamhetschefen och samhällskommunikatören kan vara samma person under 
förutsättning att detta inte har en negativ påverkan på dennes funktion som 
verksamhetschef. 

 
Verksamhetschef ska: 

• ha avslutad adekvat akademisk utbildning med pedagogisk inriktning 
• ha kunskap om integrations- och/eller migrationsfrågor 
• de tre (3) senaste åren ansvarat för utbildningsuppdrag för vuxna under en 

sammanlagd tid om minst ett (1) år hos maximalt två (2) uppdragsgivare. 
 

Anbud ska innehålla: 
En redovisning av vilken/vilka personer som Leverantören avser att nyttja som 
verksamhetschef för genomförandet av uppdraget. Personen/personerna ska 
redovisas genom Curriculum Vitae (CV) som redogör för att ovan ställda krav 
uppfylls. CV ska innehålla namn och teoretisk kompetens samt erfarenhet av 
utbildningsuppdrag med ansvar för planering, genomförande och uppföljning. 
Även utbildningsbevis ska bifogas.  
 
Om verksamhetschef är densamma inom flera offererade tjänsteområden skickas 
enbart en CV in som beskriver samtliga kompetenser och erfarenheter. 

 
Namn på verksamhetschef för Tjänsteområde 1   CV, se bilaga nr: 
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Namn på verksamhetschef för Tjänsteområde 2  CV, se bilaga nr: 

            

Namn på verksamhetschef för Tjänsteområde 3  CV, se bilaga nr: 

            

Namn på verksamhetschef för Tjänsteområde 4  CV, se bilaga nr: 

            

Namn på verksamhetschef för Tjänsteområde 5  CV, se bilaga nr: 

            

Namn på verksamhetschef för Tjänsteområde 6  CV, se bilaga nr: 

            

Namn på verksamhetschef för Tjänsteområde 7  CV, se bilaga nr: 

            

Namn på verksamhetschef för Tjänsteområde 8  CV, se bilaga nr: 

            

Namn på verksamhetschef för Tjänsteområde 9  CV, se bilaga nr: 

            

Namn på verksamhetschef för Tjänsteområde 10  CV, se bilaga nr: 

            

Namn på verksamhetschef för Tjänsteområde 11  CV, se bilaga nr: 

            

 
Som bevis ska anbud innehålla: 
Ett (1) referensuppdrag per verksamhetschef där referenten kan intyga att 
namngiven verksamhetschef har erfarenhet av att ha ansvarat för 
utbildningsuppdrag för vuxna i enlighet med uppsatta mål för uppdraget. Om tiden 
för referensuppdraget understiger ett (1) år ska ytterligare referensuppdrag 
redovisas så att kravet på sammanlagt minst ett (1) års erfarenhet uppfylls. 
Referensuppdraget får i sin helhet inte vara äldre än tre (3) år räknat från 
anbudsdagen.  
 
Om anbudsgivaren lägger anbud på mer än ett tjänsteområde och 
verksamhetschefen är olika personer för olika tjänsteområden ska referensuppdrag 
anges per verksamhetschef och tjänsteområde. Ange vilket verksamhetsområde 
referenten, uppdraget och tidsperioden avser samt för vilken verksamhetschef 
referensuppdraget avser.  

 
Tjänsteområde/Tjänsteområden: 

      

 
Referentens/Referenternas namn och telefon: 

      

 
Tidsperiod för uppdragets/uppdragens genomförande 

      

 
Beskrivning av referensuppdrag/referensuppdragen: 
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3.6 Kvalitetssäkringssystem för utförande av tjänsten 
Leverantören ska ha ett kvalitetssäkringssystem som innefattar systematisk uppföljning 
och utveckling av verksamheten och verksamhetens kvalitet.  
 
Bekräftelse att kravet avseende kvalitetssäkringssystem uppfylls  Ja 
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4. KRAV PÅ TJÄNSTERNA 
Kravspecifikationen omfattar utbildning inom respektive tjänsteområde för 
samhällsorienteringens block och ämnesområden som omnämns i avsnitt 1.2.3 och 4.3. 

4.1 Syfte och mål 
En viktig medborgarresurs är kunskaper om samhällets grundläggande värden och 
organisatoriska uppbyggnad. Skillnader i dessa avseenden är en av de starkaste 
förklaringarna till ojämlikhet ifråga om politiskt deltagande. Om man inte har 
kännedom om dessa spelregler saknar man en viktig förutsättning för att kunna leva och 
verka i det nya samhället. 
 
Samhällsorientering syftar till att underlätta nyanländas etablering i samhälls- och 
arbetslivet. Den ska ge insikt och förståelse som stärker deltagarnas förmåga att forma 
sitt liv och delta i det svenska samhället och på arbetsmarknaden, samt en grund för 
fortsatt kunskapsinhämtande. 
 
Målet med samhällsorienteringen är att deltagarna ska utveckla kunskap om de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, om den 
enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om 
praktiskt vardagsliv. I detta ingår kunskap om såväl offentliga institutioner som det 
civila samhället. 
 
Samhällsorienteringen ska genomföras i dialog, med utrymme för reflektion och 
inflytande. Det innebär att undervisningen ska utgå från deltagarnas förutsättningar, 
frågeställningar och behov. Undervisningen ska ske muntligt, genom samtal, och de 
arbetssätt som används ska medföra en hög grad av aktivitet och ansvarstagande hos 
deltagarna. Tid för reflektion, enskilt och i grupp, ska ges deltagarna. Undervisningen 
får innehålla skriftligt material som komplement, under förutsättning att det främjar 
deltagarnas inlärning. 

4.2 Beskrivning av målgruppen för Samhällsorientering 
Målgruppen för samhällsorientering utgörs i första hand av flyktingar eller personer 
med flyktingliknande skäl. Målgruppen utgörs även av nyanlända som har fyllt 18 men 
inte 20 år förutsatt att han eller hon saknar vårdnadshavare här i landet. 
 
Mer specifikt utgörs målgruppen av individer som omfattas av Etableringslagen och har 
beviljats uppehållstillstånd enligt:  

• 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 §§ utlänningslagen (2005:716) 
• 12 kap. 18 § utlänningslagen 
• 21 eller 22 kap. utlänningslagen 

 
Målgruppen utgörs även i en mindre utsträckning av individer som uppfyller något av 
följande kriterier: 

• Personer som omfattas av den tidigare lagen (1992:1068) om 
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar 

• Personer som har fått uppehållstillstånd på andra skäl, till exempel anhöriga 
• Personer över 65 år 
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Deltagarna är en heterogen grupp, med avseende på kön, ålder, nationalitet, språk, 
utbildningsnivå (från analfabeter till högutbildade), arbetslivserfarenhet, kännedom om 
svenskt samhälle och arbetsmarknad, egna nätverk, hälsostatus med mera. Grupperna i 
samhällsorienteringen kommer att delas in utifrån språk, vilket innebär att alla övriga 
variationer kan finnas i en grupp. 

4.2.1 Språk i målgruppen 

Under 2009 erbjöds ca 1700 vuxna nyanlända invandrare introduktion i något av länets 
kommunala introduktionsprogram. Statistik för mottagandet förs hos Migrationsverket 
enligt medborgarskap. Det finns ingen statistik över modersmål. Av mottagna personer 
år 2009 hade uppskattningsvis cirka 80 procent något av språken arabiska, somali eller 
tigrinja som modersmål alt. skolspråk, och cirka 10 procent av individerna hade 
sorani/kurmanji, farsi, dari eller franska. Resterande språkgrupper utgör var och en upp 
till 1 procent av mottagandet. 
 
I samhällsorientering kommer deltagare med varierande kunskap om och erfarenhet av 
språket att ingå. Exempelvis kan det i en arabisk grupp delta individer som har arabiska 
som modersmål och individer som har arabiska som skolspråk. Det kan också finnas 
närbesläktade språk eller olika nationella dialekter, som kan ha betydelse för förståelsen 
av språket. Till exempel kan daritalande deltagare få samhällsorientering på farsi. 

4.2.2 Migrationsprocessen 

Gemensamt för deltagare som erbjuds samhällsorientering är att de nyligen har fått 
uppehållstillstånd. Vistelsetiden i Sverige varierar däremot. Många deltagare har gått 
igenom en asylprocess i Sverige före uppehållstillstånd, som kan variera från några 
veckor upp till flera år. Vissa har rest in i Sverige med uppehållstillståndet ordnat före 
inresa. Tiden som har passerat mellan att man lämnade sitt land till att man kom till 
Sverige varierar också, från någon dag till flera år.  
 
Deltagarna i samhällsorienteringen befinner sig i en migrationsprocess5. Den kan delas 
in i tre faser: 
 

1. Pre-migration är den fas som refererar till livet i hemlandet, när 
individen/familjen förstår att de måste lämna landet eller blir tvungen att göra 
det.  

2. Nästa fas kan benämnas ”flykten” och inbegriper dels den resa som kan passera 
flera länder innan man landar i Sverige, dels den tid då personen väntar på 
uppehållstillstånd. 

3. Den slutliga fasen kan benämnas ”ny i det nya landet”, vilket kan innebära att 
man deltar i olika introduktionsprogram, att man inte i tillräcklig utsträckning 
behärskar landets språk och/eller behöver ekonomiskt stöd för att kunna försörja 
sig.  

 
Vissa deltagare kan visa tecken på fysisk och psykisk ohälsa och vissa deltagare kan ha 
gått igenom traumatiska händelser och kan ha en splittrad familjesituation. 

                                                
5 Bravo Landström, Marcela och Broström, Emily; Folkhälsoarbete som stärker integrationsprocessen, SLL 
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4.3 Generella förutsättningar för utförandet av samhällsorientering 
Leverantören ska genomföra samhällsorienteringen med betoning på praktiska aspekter 
av att leva i Sverige, snarare än teoretisk information. 
 
Leverantören ska följa ordningsföljden för nedanstående numrerade block. Inom 
respektive block har Leverantören möjlighet att ändra ordningsföljd på ämnesområdena 
utifrån pedagogiska överväganden. 
 
Samhällsorienteringens fyra (4) block innehåller åtta (8) ämnesområden enligt nedan: 
 
Block 1: Ny i Sverige 

• Att komma till Sverige 
• Att bo i Sverige 
• Att vårda sin hälsa i Sverige 

 
Block 2: Arbete och utbildning 

• Att försörja sig och utvecklas i Sverige 
 
Block 3: Demokrati 

• Individens rättigheter och skyldigheter 
• Att påverka i Sverige 

 
Block 4: Barn och familj 

• Att bilda familj och leva med barn i Sverige 
• Att åldras i Sverige 

 
Leverantören ska även behandla frågor kring Migrationsprocessens psykosociala 
påverkan inom ramen för Block 1: Ny i Sverige. 
 
Leverantören ska där det är möjligt och lämpligt integrera lokalkunskap, det vill säga 
kunskap om hur närsamhället är organiserat och fungerar. Eftersom deltagarna kommer 
från olika kommuner behöver lokalkunskapen lyftas till en regional nivå. 
 
Leverantören ska tillse att samhällskommunikatören/-erna är på plats vid utförande av 
samhällsorientering. 
 
Bekräftelse att kraven på blockens innehåll, ordningsföljd och praktiska 
aspekter samt integrering av lokalkunskap uppfylls 

 Ja 
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4.4 Utformning, anpassning och inflytande  
Leverantören ska ha en kursplan för planering, upplägg och utförande av 
samhällsorientering med blockens innehåll som utgångspunkt. Leverantören ska vid 
utformningen av samhällsorienteringen fördela 60 hela timmar på de fyra (4) blocken 
varav minst 12 timmar per block.  
 
Leverantören ska inleda respektive block med en introduktion som omfattar syfte, mål, 
metod och innehåll. 
 
Leverantören ska på ett objektivt sätt genomföra samhällsorienteringen baserad på de 
svenska grundlagarna samt internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till. 
Häri ligger mänskliga rättigheter, människors lika värde samt de grundläggande 
demokratiska värderingarna.  
 
Leverantören ska se till att ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar 
samhällsorienteringen. Förhållanden och villkor för både kvinnor och män ska 
synliggöras i respektive ämnesområde. 
 
Leverantören ska se till att ett barnperspektiv genomsyrar samhällsorienteringen. Med 
detta avses att Leverantören i planering och genomförande av samhällsorienteringen ska 
ta hänsyn till och belysa hur barns liv och rättigheter påverkas inom respektive 
ämnesområde.  
 
Leverantören ska bedriva samhällsorienteringen i dialogform, där deltagarnas 
livssituation och erfarenheter används som en resurs för gemensam diskussion och 
reflektion. 
 
Leverantören ska ge deltagarna möjlighet att utöva inflytande över 
samhällsorienteringens innehåll och metoder samt skapa delaktighet i grupperna. 
 
Leverantören ska anpassa samhällsorienteringen inom vart och ett av blocken utifrån 
deltagarnas varierande förutsättningar såsom behov, förkunskaper och frågeställningar. 
Samhällsorienteringen ska präglas av likabehandling och respekt för de enskilda 
deltagarna.  
 
Bekräftelse att kraven på samhällsorienteringens utformning, anpassning och 
inflytande enligt ovan uppfylls 

 Ja 
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Anbud ska därutöver innehålla: 
 
Anbudsgivaren ska särskilt beskriva hur anbudsgivaren arbetar med 
nedanstående aspekter i verksamheten. För att anbudet ska gå vidare till 
utvärdering krävs det att beskrivningarna visar att samtliga krav enligt avsnitt 4.4 
är uppfyllda samt hur anbudsgivaren tänker genomföra samhällsorienteringen 
utifrån nedan angivna aspekter. Använd där så är tillämpligt gärna exempel för 
att tydliggöra beskrivningarna. 
 
Kommentar: De nedan av anbudsgivaren lämnade beskrivningarna kommer att 
också att användas som underlag vid anbudsutvärderingen, se avsnitt 5.2. 

 

A) Hur planerar Leverantören att lägga upp, introducera och utföra samhällsorientering med 
blockens innehåll som utgångspunkt och med en omfattning på 60 hela timmar på de fyra (4) 
blocken varav minst 12 timmar per block?  
 
Beskrivning som visar att ställda krav uppfylls. Beskrivningen ska därutöver visa på hur 
metoder och arbetssätt används och motivering till valet av beskrivna metoder och arbetssätt: 
       
 
B) Hur säkerställer Leverantören att samhällsorienteringen genomförs på ett objektivt sätt och 
är baserad på de svenska grundlagarna samt internationella konventioner som Sverige anslutit 
sig till, med särskild beskrivning av jämställdhets- och barnperspektiv? 
 
Beskrivning som visar att ställda krav uppfylls. Beskrivningen ska därutöver visa på hur 
metoder och arbetssätt används och motivering till valet av beskrivna metoder och arbetssätt: 
      
 
C) Hur planerar Leverantören att genomföra samhällsorienteringen i dialogform? 
 
Beskrivning som visar att ställda krav uppfylls. Beskrivningen ska därutöver visa på hur 
metoder och arbetssätt används och motivering till valet av beskrivna metoder och arbetssätt: 
      
 
D) Hur anpassar Leverantören samhällsorienteringen inom vart och ett av blocken utifrån 
deltagarnas varierande förutsättningar samt säkerställer deltagarnas inflytande och delaktighet? 
 
Beskrivning som visar att ställda krav uppfylls. Beskrivningen ska därutöver visa på hur 
metoder och arbetssätt används och motivering till valet av beskrivna metoder och arbetssätt: 
      

 

4.5 Språk 
Leverantören ska utföra samhällsorienteringen på det språk som omfattas av avrop inom 
aktuellt tjänsteområde.  
 
Bekräftelse att kravet på att utföra samhällsorientering i det språk som 
omfattas av avropet uppfylls 

 Ja 
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4.6 Start av tjänst och avropsblankett 
Leverantören ska påbörja samhällsorienteringen inom avropat tjänsteområde senast fyra 
(4) veckor från det att avrop skett, om inget annat överenskommits. 
 
Leverantören ska efter att det gemensamma kansliet avropat tjänsten bekräfta detta 
genom Avtalsbilaga 4, ”Avropsblankett”. 
 

Kansliet kommer senast fjorton (14) dagar före start av tjänst, att skicka en 
preliminär deltagarförteckning till Leverantören. Viss korrigering kan komma att 
behövas varför en slutlig deltagarförteckning skickas till Leverantören senast 24 
timmar innan tjänsten ska starta. 

 
Bekräftelse att kravet på att Leverantören ska påbörja samhällsorienteringen 
inom fyra (4) veckor från det att avrop skett samt bekräfta avropet genom 
avtalsbilaga 4, uppfylls. 

 Ja 

4.7 Omfattning av tjänst 
Samhällsorienteringen ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter 
för att påskynda etableringen i arbetslivet.  
 
Leverantören ska utföra samhällsorienteringen för-, eftermiddagar och kväll enligt 
nedanstående tre modeller: 
 

• Intensiv utbildning - dag 
Samhällsorientering ges fyra (4) halvdagar à tre (3) timmar per vecka i fem (5) 
veckor i kombination med sfi eller annan aktivitet.  

• Lågintensiv utbildning - dag 
Samhällsorientering ges två (2) halvdagar à tre (3) timmar per vecka i tio (10) 
veckor.  

• Lågintensiv utbildning - kväll 
Samhällsorientering ges minst en (1) kväll à två och en halv (2,5) timmar per 
vecka. 

 
Leverantören ska därutöver erbjuda dagutbildningarna som heldagar à sex (6) timmar. 
Heldagsutbildningar kommer endast att avropas i undantagsfall. 
 
Leverantören ska i de fall samhällsorienteringen förläggs till en för- respektive 
eftermiddag möjliggöra så att deltagarna kan resa från en plats till en annan med 
möjlighet till lunchintag. 
 
Bekräftelse att kraven enligt avsnitt 4.7 uppfylls  Ja 
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4.8 Tid för utförande av tjänst 
Under tid när samhällsorientering utförs ska Leverantören bedriva verksamheten årets 
alla vardagar med nedanstående undantag:  
 
Följande dagar är verksamhetsfria: midsommarafton, julafton och nyårsafton. 
• Avkortad tid med två timmar per dag: skärtorsdag, valborgsmässoafton som 

infaller måndag – torsdag 
• Avkortad tid med fyra timmar per dag; trettondagsafton, dag före alla helgons dag,  

den 23 dec som infaller på en fredag, valborgsmässoafton som infaller på fredag 
 
Detta innebär att Leverantören inte kan stänga för till exempel lov eller 
sommaruppehåll. 
 
Bekräftelse att kravet enligt avsnitt 4.8 uppfylls  Ja 

4.9 Samverkan/Aktörer 
Leverantörens ska samarbeta med de aktörer som är berörda av individens 
etableringsplan. 
 
Leverantören ska samverka med myndigheter och det civila samhällets aktörer i 
samband med genomförandet av samhällsorientering. Det kan vara vid planering inför 
eller under själva samhällsorienteringen till exempel i form av föreläsare eller för 
studiebesök.  
 
Bekräftelse att kraven enligt avsnitt 4.9 uppfylls  Ja 

4.10 Utbildningsmaterial 
Leverantören är fri att bestämma vilka utbildningsmaterial som ska användas i 
utbildningsinsatsen. Webbplatsen www.nyistockholm.se finns tillgänglig som 
komplement till annat material. 

4.11 Lokaler 
Leverantören ska bedriva samhällsorientering i av kansliet anvisade lokaler. 
Kansliet tillhandahåller lokaler för genomförande av samhällsorientering på 
lättåtkomliga, strategiska platser (nära pendeltåg/tunnelbana) i nedan angivna 
kommuner i Stockholms län. 
 
Mindre antal grupper under avtalsperioden i: 
Järfälla  
Sollentuna  
Solna 
Sundbyberg  
Täby 
 
Ett stort antal grupper under avtalsperioden i: 
Tumba  
Södertälje 
Stockholms stad  
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Ovan angivna lista baseras på antalet potentiella deltagare i samhällsorientering.  
Listan kan komma att förändras under avtalsperioden beroende på faktiska behov i 
samverkande kommuner. 
 
Lokalerna kommer att utgöras av klassrum eller klassrumsliknande lokaler.  
 
Lokalerna kan innehålla teknisk AV- utrustning, kopiator och skrivare, dock kan detta 
inte garanteras. I de fall utrustning saknas och behov uppstår ankommer det på 
Leverantören att stå för sådan utrustning. 
 
Leverantören ansvarar för lokalen och dess utrustning under den tid Leverantören 
disponerar lokalen för genomförande av avropad tjänst. 

4.12 Kontroll, utvärdering och uppföljning 

4.12.1 Kontakt och samverkan under genomförandet 

Leverantören ska löpande kunna besvara frågor från kansliet om hur avropad tjänst 
förflyter i förhållande till uppdraget. Formerna för denna kontakt görs upp mellan 
Leverantören och kansliet i samband med avrop. 

4.12.2 Närvaro- och frånvarorapportering 

Leverantören ska ha rutiner för rapportering och uppföljning av deltagarnas 
närvaro/frånvaro i samhällsorienteringen. Leverantören ska varje månad redovisa 
närvaro/frånvaro per deltagare inom avropat tjänsteområde till kansliet. Leverantören 
ska utse en kontaktperson som kansliet kan ta kontakt med vid behov av snabb 
återkoppling gällande frågor utöver de månadsvisa rapporteringarna. 
 
Leverantören ska, utöver ovanstående, utfärda en närvarorapport på begäran av 
deltagaren. 

4.12.3 Avvikelsehantering och rapportering 

Leverantören ska omgående kontakta kansliet om någon deltagare uteblir, av någon 
orsak inte kan tillgodogöra sig samhällsorienteringen eller inte medverkar till att den 
kan genomföras på det sätt som är planerat. 
 
Kansliet beslutar om eventuellt avbrott för enskild deltagare. Kansliet kan även besluta 
om avbrott av hela tjänstens/avropets utförande efter samråd med Leverantören. 

4.12.4 Klagomålshantering 

Leverantören ska ha systematiska rutiner för hantering och dokumentering av 
synpunkter och klagomål i syfte att förbättra och utveckla tjänsten. Detta avser 
synpunkter och klagomål från såväl kansliet som deltagare eller andra externa aktörer. 
Leverantören ska på begäran från kansliet redovisa vilka synpunkter alternativt 
klagomål som inkommit och hur dessa har hanterats samt vad de lett till. 

4.12.5 Utvärdering 

Leverantören ska efter varje avslutat block genomföra en utvärdering med deltagarna 
som ska ligga till grund för fortsatt utveckling av Leverantörens genomförande av 
samhällsorientering. Utvärderingen ska minst behandla samhällsorienteringens upplägg, 
innehåll och utförande. Leverantören ska vid begäran redovisa sin utvärdering till 
kansliet. Leverantören ska vid begäran även lämna sina skriftliga utvärderingar till 
kansliet. 
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4.12.6 Intyg 

Leverantören ska till kansliet lämna underlag för intyg för varje deltagare efter avslutad 
samhällsorientering. Av underlaget ska omfattning och innehåll av genomgången 
samhällsorientering framgå. Det är Kommunerna genom kansliets försorg, som utfärdar 
intyget utifrån uppgifterna som Leverantören lämnat. 
 
Leverantören ska på deltagarens begäran utfärda rapport på delvis genomgången 
samhällsorientering.  

4.12.7 Slutrapport 

Leverantören ska efter avslutad tjänst, dock senast efter två (2) veckor, lämna en 
sammanfattande skriftlig rapport till kansliet, se Avtalsbilaga 6. 

4.12.8 Extern uppföljning 

Leverantören ska vara beredd på att medverka i uppföljning av resultatet på annat sätt. 
Kansliet kan komma att anlita extern uppföljning av resultatet hos Leverantören. Denna 
ska i så fall beredas möjlighet att få tillgång till samtliga uppgifter som kan behövas för 
resultatuppföljning. De samverkande kommunerna ska ha insyn i och möjlighet att följa 
upp verksamheten hos leverantören. 
 
Bekräftelse att kraven enligt avsnitt 4.12 uppfylls  Ja 

4.13 Särskilda kontraktsvillkor för samtliga tjänsteområden 

4.13.1 Samhällskommunikatör 

För genomförande av tjänster i denna upphandling oavsett tjänsteområde ska 
Leverantören tillhandahålla minst en (1) samhällskommunikatör. Med 
samhällskommunikatör avses i denna upphandling en(1) person som genomför 
utbildning i samhällsorientering. 
 
För uppdragets utförande gäller särskilda kontraktsvillkor enligt avsnitt 6.14.1. 
 
Försäkran att kravet på att Leverantören ska tillhandahålla minst en (1) 
samhällskommunikatör i enlighet med de särskilda kontraktsvillkoren avsnitt 
6.14.1, kommer att uppfyllas 

 Ja 

 
Anbudsgivare ska i anbudet redogöra för hur han avser att senast fyra veckor 

efter avtalstecknande säkerställa detta krav samt kontraktsvillkoret. 

 
Redogörelse: 
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4.14 Särskilda kontraktsvillkor för tjänsteområde 11- Svenska med tolk 

4.14.1 Tolk 

För genomförande av samhällsorientering inom tjänsteområde 11 ska Leverantören 
tillhandahålla minst en (1) tolk. Då krav på ytterligare tolk kan föreligga ska 
Leverantören tillhandahålla så många tolkar som avropad tjänst har behov av.  
 
För uppdragets utförande gäller särskilda kontraktsvillkor enligt avsnitt 6.14.2. 
 
Försäkran att kravet på att Leverantören ska tillhandahålla minst en (1) tolk i 
enlighet med de särskilda kontraktsvillkoren avsnitt 6.14.2, kommer att 
uppfyllas. 

 Ja 

 
Anbudsgivare ska i anbudet redogöra för hur han avser att senast två (2) veckor 

efter avropad tjänst säkerställa att detta krav samt kontraktsvillkoret. 

 
Redogörelse: 
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5. ANBUDSPRÖVNING OCH UTVÄRDERING 

5.1 Anbudsprövning 
Prövning och utvärdering av inkomna anbud kommer att genomföras utifrån de 
uppgifter som Leverantören redovisat i sitt anbud. 
 
Prövningen av inkomna anbud sker i tre (3) steg: 
 
Steg 1 
Först prövas att anbuden uppfyller de krav som ställts på Leverantören (avsnitt 3). 
 
Steg 2 
De anbud som visat sig uppfylla kraven i steg 1 genomgår därefter en prövning av att 
ställda krav på tjänsterna är uppfyllda och att kommersiella villkor är accepterade 
(avsnitt 4 och 6). Att samtliga krav är uppfyllda och att samtliga redovisningar är 
inlämnade enligt anvisning är en förutsättning för att anbudet ska gå vidare till 
anbudsutvärdering steg 3. 
 
Steg 3 
Bland de anbud som därefter kvarstår (= godkända anbud) kommer Kommunerna som 
genomför upphandlingen att anta de anbud som är ekonomiskt mest fördelaktiga inom 
respektive tjänsteområde, utifrån nedan beskriven utvärderingsmodell (avsnitt 5.2). 
 
Ramavtal kommer att tecknas inom respektive tjänsteområde. 

5.2 Utvärdering och poängsättning 
Utvärdering kommer att ske utifrån ekonomiskt mest fördelaktiga per tjänsteområde 
enligt: 
 

• Kvalitet 
• Pris 

 
Kvalitet 
Anbudsgivaren ska kunna redovisa sin kvalitetsnivå genom att lämna utförliga 
beskrivningar enligt avsnitt 4.4. Beskrivningarna utgör underlag för fastställande av 
erbjuden kvalitetsnivå som överstiger ställda krav. Tillkommande kvalitativa mervärden 
inom respektive aspekt enligt nedan ger poäng. Vid maximal uppfyllelse kan 40 poäng 
erhållas.  
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Beskrivningarna i avsnitt 4.4 ska utöver att ställda krav uppfylls, tydliggöra mervärden 
för nedanstående aspekter för att erhålla poäng. Poäng erhålls för respektive beskrivna 
aspekt. 
 
Aspekter i verksamheten 

A)  Leverantörens val av metoder och arbetssätt avseende att lägga upp, 
introducera och utföra samhällsorientering med blockens innehåll som 
utgångspunkt och med en omfattning på 60 hela timmar på de fyra (4) blocken 
varav minst 12 timmar per block. 

B)  Leverantörens val av metoder och arbetssätt för att säkerställa att 
samhällsorienteringen genomförs på ett objektivt sätt och är baserad på de 
svenska grundlagarna och internationella konventioner som Sverige anslutit 
sig till och med särskild beskrivning av jämställdhets- och barnperspektiv. 

C)  Leverantörens val av metoder och arbetssätt för att genomföra 
samhällsorienteringen i dialogform.  

D) Leverantörens val av metoder och arbetssätt för att anpassa 
samhällsorienteringen inom vart och ett av blocken utifrån deltagarnas 
varierande förutsättningar samt för att säkerställa deltagarnas inflytande och 
delaktighet. 

Poängnivåer Motivering till poängnivåer 

10  Den lämnade beskrivningen visar på förståelse för efterfrågad verksamhet 
genom en mycket uttalad metodik och ett effektivt och mycket tydligt 
arbetssätt som ger stort mervärde vid utförandet av tjänsten.  

5  Den lämnade beskrivningen visar på förståelse för efterfrågad verksamhet 
genom en uttalad metodik och tydligt arbetssätt som ger ett visst mervärde vid 
utförandet av tjänsten. 

0  Den lämnade beskrivningen visar inga mervärden vid utförandet av den 
efterfrågade verksamheten. 

 
Pris 
Det pris som anbudsgivaren har lämnat inom aktuellt tjänsteområde, dvs. SEK/grupp i 
enlighet med avsnitt 6.8. 
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5.3 Utvärderingsmetod 
Den erhållna poängen efter poängsättning av kriteriet ”Kvalitet” fastställs enligt avsnitt 
5.2 ovan. 
 
I anbudsutvärderingen kommer: 
 

• 10 poäng ge 5 000 kronors avdrag på aktuellt anbudspris 
• 5 poäng ge 2 500 kronors avdrag på aktuellt anbudspris 
• 0 poäng ge 0 kronors avdrag på aktuellt anbudspris 

 
Avdrag på anbudspriset kommer att ske inom respektive tjänsteområde och resultera i 
ett utvärderingspris. Ramavtal kommer att tilldelas de anbudsgivare som bedöms ha de 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbud utifrån lägsta utvärderingspris. 
 
Formeln för utvärderingen är: 
Utvärderingspris= Anbudspris inom aktuellt tjänsteområde - Erhållen poäng för 
kvalitet omräknat i kronor. 
 
För tjänsteområde 11 är formeln för utvärdering följande: 
Utvärderingspris= Anbudspris för en tolk + anbudspris för ytterligare tolk - Erhållen 
poäng för kvalitet omräknat i kronor. 
 
För det fall två eller fler anbud hamnar på samma utvärderingspris inom ett 
tjänsteområde, kommer anbuden skiljas åt genom att den anbudsgivare som erhållit flest 
10 poäng vinner. Om anbuden erhållit lika många 10 poäng kommer nästa poängnivå att 
bli avgörande, dvs. det anbud som erhållit flest 5 poäng vinner. Om det efter detta skulle 
visa sig att anbuden har samma antal 10 respektive 5 poäng kommer lottning att ske. 
Det anbud som lotten faller på kommer att tilldelas ramavtal.  
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6. AVTALSVILLKOR 
Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med kravspecifikationen, kraven på Leverantören 

(avsnitt 4 och 3) samt övriga avtalsbilagor underlag till det slutliga avtalet mellan 
Kommunerna och Leverantören. I det fall Leverantörens anbud antas kommer ett 
originalavtal tas fram. Originalavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som 
detta men då kompletterat med de uppgifter (företagsnamn, prisvillkor m.m.) som saknas 
i denna version. 

Mellan Kommunerna enligt Avtalsbilaga 3 (nedan benämnt Beställarna) och 
……………………. (nedan kallad Leverantören), org.nr...............…………….., med 
adress ......................................................................................., har ramavtal träffats 
avseende samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. 

6.1 Avtalsinnehåll och avtalshandlingar 
Avtalet omfattar Tjänsteområde: 

• Tjänsteområde 1 Arabiska   
• Tjänsteområde 2 Somali   
• Tjänsteområde 3 Tigrinja   
• Tjänsteområde 4 Sorani   
• Tjänsteområde 5 Farsi   
• Tjänsteområde 6 Ryska   
• Tjänsteområde 7 Franska   
• Tjänsteområde 8 Spanska   
• Tjänsteområde 9 Amharinja   
• Tjänsteområde 10 Engelska   
• Tjänsteområde 11 Svenska med tolk  

 
Observera att ramavtal kommer att skrivas per tjänsteområde. Det innebär att en 
leverantör som tilldelats ramavtal inom exempelvis tre (3) tjänsteområden därmed 
kommer att erhålla tre (3) ramavtal. 
 
Parternas åtagande regleras av: 

1. skriftliga ändringar och tillägg till avropsavtalet  
2. avropsavtalet  
3. skriftliga ändringar och tillägg till ramavtalet 
4. ramavtalet 
5. ev. svar och kompletteringar till förfrågningsunderlaget 
6. förfrågningsunderlag med bilagor 
7. antaget anbud 

 
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig 
vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna 
uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i ovan angiven ordning. 

6.2 Omfattning 
Leverantören förbinder sig att driva verksamheten i den omfattning och på de villkor 
som anges nedan. 
 
Beställarna lämnar inte några volymgarantier vad gäller Leverantörens möjligheter att 
erhålla uppdrag inom ramen för de upphandlade ramavtalen. 
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6.3 Avtalsperiod 
Från tidpunkten för ramavtalets slutande fram till och med den 28 februari 2012.  
 
Beställarna kan förlänga ramavtalet med sex (6) månader samt ytterligare med upp till 
tolv (12) månader. Som längst kan ramavtalet gälla till och med 31 augusti 2013, med 
oförändrade villkor. Förlängning sker genom att parterna tecknar skriftligt 
förlängningsavtal. 
 
Varje enskilt tjänsteområde avser ett eget avtalsområde. Detta innebär att Beställarna 
har möjlighet att förlänga ett eller flera tjänsteområden enligt ovan. 

6.4 Kontaktpersoner 
Kontaktpersoner: 
Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (Kansliet).
 …………………….. 
Tfn ……………………… 
 
Leverantören …………………….. 
Tfn ……………………… 

6.5 Avropsförfarande  
Avrop kommer att ske utifrån en fastställd rangordning, inom respektive tjänsteområde, 
utifrån upphandlingens utvärderingsresultat. Avrop sker per grupp inom respektive 
tjänsteområde. Avrop kommer att tilldelas den högst listade leverantören som kan 
erbjuda efterfrågad tjänst inom aktuellt tjänsteområde. 
 
Det finns situationer när rangordningen kan komma att frångås. Det kan ske om den 
avtalade tjänsten hos den högst listade Leverantören inte svarar mot 
gruppens/individens förutsättningar och behov. 
 
Att ramavtalet upphört att gälla ska dock inte påverka giltigheten av redan avropad 
tjänst som ingåtts under ramavtalets giltighetstid. Detta innebär att genomförande av 
tjänst kan ske efter det att ramavtalet har upphört, under förutsättning att avrop skett 
inom ramavtalets avtalsperiod. 

6.5.1 Avropsförfarande vid brist i Leverantörens åtagande 

Beställarna genom kansliets (”Centrum för samhällsorientering i Stockholms län”) 
försorg kan komma att kontrollera att Leverantören fullgjort avtalade förpliktelser i 
tidigare avropade uppdrag enligt detta ramavtal. Om det konstateras att uppdrag inte 
utförts i enlighet med avtalade villkor kan detta leda till att Leverantören inte erbjuds att 
utföra uppdrag utan dessa erbjuds istället annan avtalad leverantör. 
 
När brister konstaterats kommer kansliet skriftligt att uppmana Leverantören att rätta till 
de brister som lett till att Leverantörens åtagande inte har fullföljts. Leverantören 
kommer inte att erbjudas möjlighet att erhålla ytterligare avrop förrän Leverantören 
skriftligen kan påvisa att de påtalade bristerna har åtgärdats. Beslut om att återinföra 
Leverantör till rangordningen lämnas skriftligen av kansliet.  
 
I de fall brister konstateras gäller i övrigt villkor enligt avsnitt 6.27, Förtida upphörande 
av avtal. 
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6.6 Uppdragets utförande 
Leverantören ska utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna i 
detta avtal och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som Beställarna har 
anledning att förvänta av en professionell och kompetent Leverantör. Leverantören 
förbinder sig att omedelbart rätta till samtliga fel och brister i utfört uppdrag. 

6.7 Anpassning av tjänstens innehåll 
Kansliet ska inom ramen för avtalade villkor ha möjlighet att, om behov uppstår, göra 
mindre justeringar av innehållet i avtalad tjänst. 

6.8 Ersättning 
Anbudsgivaren ska nedan ange pris per grupp för de tjänsteområden som anbudet 
omfattar. Observera de prisintervaller som gäller för respektive tjänsteområde, se 
avsnitt 2.8. Priser ska anges inom intervallerna. Observera att priser inte får lämnas 
som ett intervall. 

Tjänsteområde 1 Arabiska  
Pris per grupp:         SEK 
 
Tjänsteområde 2 Somali 
Pris per grupp:         SEK 
 
Tjänsteområde 3 Tigrinja 
Pris per grupp:         SEK 
 
Tjänsteområde 4 Sorani 
Pris per grupp:         SEK 
 
Tjänsteområde 5 Farsi 
Pris per grupp:         SEK 
 
Tjänsteområde 6 Ryska 
Pris per grupp:         SEK 
 
Tjänsteområde 7 Franska  
Pris per grupp:         SEK 
 
Tjänsteområde 8 Spanska  
Pris per grupp:         SEK 
 
Tjänsteområde 9 Amharinja  
Pris per grupp:         SEK 
 
Tjänsteområde 10 Engelska  
Pris per grupp:         SEK 
 
Tjänsteområde 11 Svenska med tolk  
Pris per grupp:         SEK 
Ytterligare tolk:         SEK 
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Ersättningen avser att täcka samtliga Leverantörens kostnader för Samhällsorientering 
för vissa nyanlända invandrare i enlighet med villkoren i detta avtal. Ersättningen 
utbetalas i efterskott. 
 
Om kansliet efter samråd med Leverantören beslutar om avbrott av tjänstens utförande 
gäller följande: 

• Avbrott där tjänsten understiger 25 % av tjänstens totaltid utbetalas  
25 % av den avropade tjänstens totalpris. Detta under förutsättning att 
Leverantören påbörjat arbetet med att genomföra aktiviteten.  

• Avbrott där tjänsten genomförande avser 25 - 50 % av tjänstens totaltid utbetalas 
50 % av den avropade tjänstens totalpris. 

• Avbrott där tjänstens genomförande överstiger 50 % av tjänstens totaltid 
utbetalas 100 % av den avropade tjänstens totalpris. 

6.9 Priser 
Avtalade priser är fasta till och med ramavtalets utgång inkluderande eventuella 
förlängningar. 

6.10 Fakturering och betalningsvillkor 
Fakturering för utförd tjänst sker efter att tjänsten är avslutad. Faktura ska vara kansliet 
tillhanda senast en (1) månad efter uppdragets slutförande. 
 
Betalning sker 30 dagar efter erhållen faktura. 
 
Fakturor skickade via annan part än avtalad leverantör, ex. faktureringsbolag eller 
motsvarande företag, accepteras ej. 
 
Faktureringsavgift eller andra liknande avgifter kommer ej att utgå. Eventuell 
dröjsmålsränta betalas enligt § 6 i räntelagen. Fakturor avseende dröjsmålsränta för 
belopp mindre än 100 kronor exkl. moms per sent betald faktura accepteras ej. 
 
Faktura ska överensstämma med villkoren i den för uppdraget godkända 
specifikationen/avropsavtalet. Faktura ska innehålla en specifikation som relaterar till 
det aktuella avropsnumret samt utförandeperiod som fakturan avser, exempelvis 
110501–110931.  
 
Faktura ska endast avse ett avrop, det vill säga för den grupp som avropats. 
 
Kansliet kommer att returnera fakturor som inte uppfyller ovanstående krav eller som 
inte innehåller avropsnummer för korrigering. I dessa fall utgår ingen ränta om detta 
skulle leda till försenad betalning.  
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Faktura ska ställas till kansliet med angivande av referensnummer som 
utgörs av ett så kallat IKB-nummer, (intäkts-/kostnadsbärare). På referensraden ska 
anges en fyrställig kod som knyts till kansliets verksamhet. 
 
För kansliet gäller följande IKB: 
Samhällsorientering 8013 
 
Faktureringsadress är: 
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Ref: 8013 
c/o BGC STH 113 
106 42 STOCKHOLM 

6.11 Skatter och avgifter 
Leverantören förbinder sig att under hela avtalstiden fullgöra sina skyldigheter avseende 
socialförsäkringsavgifter och skatter. Leverantören garanterar att eventuella anlitade 
underleverantörer uppfyller motsvarande krav.  

6.12 Underleverantörer 
Leverantören har rätt att anlita underleverantör i enlighet med Avtalsbilaga 6 
”Underleverantörsuppgifter”. Leverantören svarar för underleverantörs arbete så som 
för sitt eget arbete.  
 
Tillägg eller byte av underleverantör ska anmälas snarast till kansliet. Det är Beställarna 
genom kansliets försorg som bedömer och godkänner om byte av underleverantör får 
ske. Kansliet kan komma att begära in handlingar för att kunna göra en korrekt 
bedömning Efter godkännande uppdateras Avtalsbilaga 6 ”Underleverantörsuppgifter” 
genom kansliets försorg.  
 
Den personal som används av underleverantören ska uppfylla de krav som ställs på 
dessa vid utförandet av avtalat åtagande. Leverantören ansvarar mot Beställarna för 
underleverantörens arbete som för eget arbete. 
 
Leverantören ska när kansliet så begär lämna redovisning som visar att föreslagen eller 
anlitad underleverantör fullgör sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och 
skatter, det vill säga seriositetskontroll. 

6.13 Metoder 
Tjänstens genomförande ska präglas av professionalism. Det handlar om såväl metoder 
som pedagogik. Metoder och pedagogik ska vara väl anpassade med hänsyn tagen till 
individuella behov och Beställarnas krav.  
 
Att utveckla nya arbetssätt och metoder är nödvändigt för att varaktigt kunna genomföra 
framgångsrika uppdrag. Leverantören ska ha rutiner för att tillvarata nya idéer och 
angreppssätt så att dessa kan omsättas i arbetssätt och metoder. 
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6.14 Särskilda kontraktsvillkor 
För uppdraget gäller särskilda kontraktsvillkor enligt nedan. 

6.14.1 Samhällskommunikatör inom samtliga tjänsteområden 

De samhällskommunikatörer som ska utföra samhällsorienteringen ska uppfylla 
kompetenskrav på samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig eftergymnasial 
utbildning eller motsvarande kunskap förvärvat på annat sätt samt inneha kunskaper i 
svenska motsvarande svenska som andraspråk B eller svenska B. 
 
Samhällskommunikatörerna ska även ha en dokumenterad pedagogisk utbildning eller 
erfarenhet av undervisning i grupp om minst fem (5) personer under minst ett (1) år 
samt kunskaper i aktuellt undervisningsspråk som motsvarar minst nivå C1 för 
färdigheterna Förstå och Tala enligt Europarådets gemensamma referensram för språk 
(CEFR) http://www.skolverket.se/sb/d/2622. 
 
Senast fyra (4) veckor efter avtalstecknande ska Leverantören redovisa att kraven på 
samhällskommunikatören är uppfyllda. Detta ska göras dels genom en förteckning över 
samtliga undervisande samhällskommunikatörer innehållande namn, personnummer, 
utbildning och yrkeserfarenhet, dels genom ett curriculum vitae som ska tillsändas 
kansliet.  

6.14.2 Tolk för tjänsteområde 11 

Detta kontraktsvillkor gäller inte för ramavtal inom tjänsteområde 1-10. 
 
De tolkar som Leverantören använder ska inneha kunskaper i svenska motsvarande 
svenska som andraspråk B eller svenska B samt kunskaper i undervisningsspråket som 
motsvarar minst nivå C1 för färdigheterna Förstå och Tala enligt Europarådets 
gemensamma referensram för språk (CEFR) http://www.skolverket.se/sb/d/2622.  
 
Därutöver ska de tolkar som Leverantören använder uppfylla kravet på minst två (2) års 
erfarenhet av att utföra tolkningsuppdrag från svenska till efterfrågat 
undervisningsspråk. 
 
Senast två (2) veckor efter avropad tjänst ska Leverantören redovisa att kraven på tolken 
är uppfyllda. Detta ska göras dels genom en förteckning över samtliga medverkande 
tolkar innehållande namn, utbildning och yrkeserfarenhet, dels genom ett curriculum 
vitae som ska tillsändas kansliet.  
 
Leverantören ska tillhandahålla så många tolkar som avropad tjänst har behov av. 

6.15 Informationsskyldighet 
Leverantören är skyldig att omgående informera kansliet om förändringar angående 
verksamhetschef eller annat som kan äventyra eller på annat sätt väsentligt påverkar 
Leverantören eller Leverantörens möjlighet att utföra uppdraget. 
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6.16 Samverkan och aktörer 
Leverantören är skyldig att samarbeta med de aktörer som är berörda av individens 
etableringsplan. 
 
Leverantören är skyldig att samverka med myndigheter och det civila samhällets aktörer 
i samband med genomförandet av samhällsorientering. Det kan vara vid planering inför 
eller under själva samhällsorienteringen till exempel i form av föreläsare eller för 
studiebesök.  
 
Därutöver förbinder sig Leverantören att medverka i konferenser, möten och/eller 
fortbildning som det gemensamma kansliet anordnar. 

6.17 Personal och byte av personal 
Leverantören ska använda för tjänsten erforderligt antal personal med för uppgiften 
adekvat utbildning och kompetens i enlighet med anbudsförfrågans villkor. 
 
All personal ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan 
kommunicera med beställaren och övrig personal. Personalen ska vara utpräglat 
serviceinriktad. 
 
Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut personal som saknar anser 
saknar erforderlig kompetens. Beslut ska föregås av gemensamma diskussioner mellan 
Leverantören och kansliet. 
 
Leverantören svarar för att verksamhetschefen ska vara nåbar under ordinarie arbetstid 
 
Namn på verksamhetschef: 
      

 
Ovan namngiven verksamhetschef är ansvarig för verksamheten inom tjänsteområdet 
som ramavtalet avser. Skriftlig överenskommelse om byte eller annan förändring av 
avtalad verksamhetschef ska upprättas mellan parterna som tillägg till ramavtalet. 
Förändring av personal berättigar inte Leverantören till ersättning för eventuella 
merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. 
 
Leverantören svarar för att personalen beaktar kraven på personlig integritet och att 
sådan information ska behandlas konfidentiellt. Leverantören ansvarar för att egen 
personal har fått information om gällande sekretessbestämmelser och tystnadsplikt. 

6.18 Kontroll, utvärdering och uppföljning  
Leverantören ska följa de krav på kontroll, utvärdering och uppföljning som anges i 
avsnitt 4.12 i förfrågningsunderlaget. 

6.19 Avtalsuppföljning 
Beställarna kommer genom kansliets försorg löpande att följa upp avtalets tillämpning 
och funktion. Leverantören ska medverka i avtalsuppföljning när så kansliet påkallar. 
Avtalsuppföljningen sker kontinuerligt från kansliets sida. Avtalsuppföljning har som 
huvudsakligt syfte att uppmärksamma att avtalet tillämpas korrekt och ska klargöra 
eventuella avvikelser eller fel och brister som måste rättas till.  
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En del av avtalsuppföljningen kan även komma att ske i form av oanmälda besök i 
Leverantörens verksamhet. Avtalsuppföljningar dokumenteras av kansliet och 
Leverantören ges tillfälle att kommentera dokumentationen av denna. 
 
Vid avtalsuppföljning kan kansliet komma att ställa krav mot Leverantören om att 
inkomma med särskild dokumentation. Vid en avtalsuppföljning finns tillfälle för 
Leverantören att ställa krav mot kansliet om Leverantören anser att det finns avvikelser 
eller fel och brister i kansliets sätt att tillämpa avtalet som Leverantören anser kansliet 
bör rätta till. 
 
Kansliet kan vid behov utse revisorer att delta. När kansliet påkallar avtalsuppföljning 
ska Leverantören skriftligen meddela kansliet vilken/vilka personer som deltar vid 
avtalsuppföljning. Vid avtalsuppföljningar ska Leverantören ge en samlad rapportering 
över avropade insatser.  
 
Enligt avsnitt 4.12.2-4.12.5 samt 4.12.7 i förfrågningsunderlaget ska Leverantören 
dokumentera uppgifter under aktivitetens gång och därefter sammanställa dessa. Vid 
behov eller begäran ska dessa överlämnas till kansliet. Denna dokumentation kan ingå 
som underlag för avtalsuppföljningen. 

6.20 Registreringsskyldighet, skatter m.m. 
Leverantören förbinder sig att, under förutsättning att registreringsskyldighet föreligger, 
vara registrerad i aktiebolags- handels- eller föreningsregistret samt registrerad för 
redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och 
arbetsgivaravgifter. 

6.21 Arbetsgivaransvar 
Leverantören är arbetsgivare och ansvarig för:  

• att gällande lagar och författningar och kollektivavtal iakttas, 
• att anställa, avlöna och säga upp sin personal, 
• att skatter och socialförsäkringsavgifter inlevereras samt  
• att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 
Leverantören garanterar att dess underleverantörer uppfyller motsvarande krav. 
Kansliet kommer löpande kontrollera att Leverantören fullgör sina skyldigheter 
avseende socialförsäkringsavgifter och skatter, det vill säga seriositetskontroll. 

6.22 Försäkringsskydd 
Leverantören ska innan ramavtal slutits teckna och under avtalstiden vidmakthålla egen 
ansvarsförsäkring för sak- och personskada med ett försäkringsbelopp om minst tio (10) 
miljoner kr vid varje tillfälle. 
 
Leverantören svarar i förhållande till Beställarna för skadestånd som Beställarna, på 
grund av vållande hos Leverantören eller personal som denne svarar för, kan komma att 
förpliktigas utge till tredje man. 
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6.23 Antidiskrimineringsklausul 
Leverantören ska vid utförandet av den avtalade tjänsten i Sverige följa vid varje 
tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses för närvarande är 
16 kap 8 och 9 §§ brottsbalken och diskrimineringslagen (2008:567). 
 
Leverantören är under avtalstiden skyldig att på begäran av kansliet skriftligen redovisa 
de åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna enligt första stycket i detta 
avsnitt. Tiden för redovisning ska vara en vecka, om inte längre tid överenskommits.  
 
Om Leverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är 
skyldig att förete enligt stycke 2 ovan eller om Leverantören vid utförandet av 
kontraktet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt de lagar mot 
diskriminering som angetts i stycke 1 ovan, äger Beställarna rätt att säga upp avtalet till 
förtida avveckling med en i villkoren föreskriven uppsägningstid.  
Leverantören ska ålägga underleverantör den skyldighet som anges i stycke 1–3, i 
enlighet med följande: 
 

• För det första ska villkoren endast omfatta en underleverantör som utför den 
verksamhet som uppdraget avser i Sverige och som omfattas av svensk materiell 
rätt.  

• För det andra bör underleverantören utföra en väsentlig del av det uppdrag som 
kontraktet avser. Det bör normalt vara fallet om uppdraget utgör en procentuellt 
stor andel av kontraktsvärdet. 

• För det tredje krävs att huvudleverantören har faktisk möjlighet att införa 
motsvarande antidiskrimineringsvillkor i avtalet med den aktuelle 
underleverantören.  

 
Eftersom det är av mycket stor betydelse för Beställarna att dess leverantörer lever upp 
till grundläggande demokratiska värderingar ska en lagakraftvunnen dom mot en 
straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt de lagar mot diskriminering 
som angetts i stycke 1 anses utgöra ett väsentligt kontraktsbrott. Beställarna äger i dessa 
fall rätt att häva avtalet. 

6.24 Sekretess, tystnadsplikt 
Leverantören svarar för att all personal iakttar gällande bestämmelser i Lagen 
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt tillämplig 
lagstiftning (Etableringslagen) om tystnadsplikt. Det framgår att den som är eller har 
varit verksam inom en yrkesmässigt bedriven verksamhet för nyanlända inte obehörigen 
får röja vad han eller hon då har fått veta om enskildas personliga förhållanden. 
  
Leverantören svarar för att personalen efterlever den lagstiftning om tystnadsplikt som 
gäller för utförande av samhällsorientering. 
 
Detta innebär att alla personer som är eller har varit verksamma hos de leverantörer som 
kansliet avropar tjänster från omfattas av denna tystnadsplikt. 
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Leverantören ansvarar för att handlingar och uppgifter som rör enskilds personliga 
förhållanden handskas med på ett betryggande sätt så att vederbörande inte lider skada 
eller men genom att uppgifterna röjs. Handlingar och uppgifter, som rör den enskilde 
enligt ovan, ska sedan Leverantörens aktiviteter avslutats, eller när avtalet upphör, 
förstöras om inte hinder möter på grund av författningsbestämmelse.  
 
Dokumentation av händelser som kan påverka myndighetsutövningen får inte förstöras 
med mindre än att de överlämnats till kansliet i enlighet med avsnitt 6.17. 
 
Leverantören ska svara för att var och en som deltar i verksamhet får information om 
nämnda bestämmelser i Etableringslagen. Leverantören ska försäkra sig om detta 
genom att ta in skriftlig tystnadsförpliktelse från verksamhetspersonal. 

6.25 Miljöpåverkan 
Leverantören ska fullgöra tjänsten på ett sätt som innebär minimal negativ 
miljöpåverkan vad gäller miljöavfall och energianvändning. 

6.26 Force Majeure 
Om part på grund av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller 
annan omständighet som han inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden 
enligt detta avtal ska han, i nödvändig omfattning, vara befriad från desamma. 
 
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som 
befrielsegrund. 
 
Parterna ska omgående informera varandra om det föreligger omständighet som kan 
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Så snart den åberopade omständigheten 
upphört ska parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta fullgörandet av 
avtalad prestation. 

6.27 Förtida upphörande av avtal 
Part är skyldig att utan dröjsmål meddela den andra parten sådana verksamhetsmässiga 
beslut som leder till, eller kan leda till, att avtalade villkor inte kommer att uppfyllas. 
 
I det fall Leverantören inte uppfyller avtalade krav angivna i avsnitt 6.13 vid avtalat 
tillfälle äger Leverantören rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. 
 
I händelse av att Leverantören inte visar sig uppfylla angivna krav på genomförande av 
uppdraget och/eller eventuellt angivna brister inte åtgärdas på godtagbart sätt inom två 
veckor efter skriftlig erinran, kommer avtalet att sägas upp i förtid av Beställarna. 
 
Beställarna har rätt att häva ramavtalet om Leverantören inte fullgör sina skyldigheter 
vad gäller socialförsäkringsavgifter och skatter, försätts i konkurs eller eljest befinns 
vara på sådant obestånd att företaget inte förväntas fullgöra sitt åtagande. 
 
Hävande part är berättigad till skadestånd. 

6.28 Överlåtelse av avtal 
Leverantören får inte – vare sig helt eller delvis – överlåta eller pantsätta sina rättigheter 
och skyldigheter enligt detta avtal utan Beställarnas skriftliga godkännande. 
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6.29 Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal ska för sin giltighet skriftligen vara godkända av 
båda parter. 

6.30 Tillämplig lag 
Beställarnas och Leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal bestäms i 
sin helhet av svensk rätt. 
 
Leverantören ska vid utförande av åtagandet följa alla tillämpliga lagar, författningar 
samt normer och föreskrifter som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och 
verk som från tid till annan är eller blir tillämpliga på åtagandet eller som på annat sätt 
berör Leverantören vid utförandet av åtagandet.  
 
Leverantören ansvarar för att lämnade förslag till genomförande av uppdraget inte 
strider mot gällande lagregler, etiska regler eller branschpraxis.  

6.31 Tvist 
Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande 
rättsförhållanden ska prövas av svensk allmän domstol med Tingsrätten i Stockholm 
som första instans. 

6.32 Avtalets ikraftträdande  
Detta avtal ska anses som slutet vid den tidpunkt som inträffar när Beställarna meddelat 
tilldelningsbeslut och behöriga företrädare för båda parter undertecknat detta avtal i två 
likalydande originalavtal. 

6.33 Avtalsbilagor 
Följande bilagor kommer att ingå i det slutliga avtalet: 
 
Avtalsbilaga 1 Kravspecifikation (avsnitt 4 i detta förfrågningsunderlag) 
Avtalsbilaga 2 Krav på Leverantören (avsnitt 3 i detta förfrågningsunderlag) 
Avtalsbilaga 3 Samverkande kommuner 
Avtalsbilaga 4 Avropsblankett 
Avtalsbilaga 5 Slutrapport  
Avtalsbilaga 6 Underleverantörsuppgifter 
 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera part tagit var sitt. 
 
(Ort, datum)    (Ort, datum) 
Botkyrka kommun   Leverantörsnamn 
 
 
 
 
------------------------------   ----------------------------- 
Namn    Namn 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Danderyds kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Ekerö kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Huddinge kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Järfälla kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Lidingö stad 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
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Nacka stad 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Norrtälje kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Nykvarns kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Nynäshamns kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Salems kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
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Sigtuna kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Sollentuna kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Solna stad 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Stockholms stad 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Sundbybergs stad 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
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Södertälje kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Tyresö kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Täby kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Upplands-Bro kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Upplands Väsby kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
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Vallentuna kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Vaxholms kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Värmdö kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
 
 
Österåkers kommun 
 
 
 
 
------------------------------ 
Namn 
Namnförtydligande 
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Avtalsbilaga 3 – Samverkande kommuner 
 

I denna bilaga framgår vilka kommuner i Stockholms län som har ingått i 
överenskommelse att upphandla Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.  
 
 

• Botkyrka kommun 
• Danderyds kommun 
• Ekerö kommun 
• Huddinge kommun 
• Järfälla kommun 
• Lidingö stad  
• Nacka stad 
• Norrtälje kommun 
• Nykvarns kommun 
• Nynäshamns kommun 
• Salems kommun 
• Sigtuna kommun  
• Sollentuna kommun 
• Solna stad 
• Stockholms stad 
• Sundbyberg stad 
• Södertälje kommun 
• Tyresö kommun 
• Täby kommun 
• Upplands-Bro kommun 
• Upplands Väsby kommun 
• Vallentuna kommun 
• Vaxholms kommun 
• Värmdö kommun 
• Österåkers kommun 
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Avtalsbilaga 4 - Avropsblankett 

Avropsblankett för Samhällsorientering 
Varje avrop är unikt och sparas med ett filnamn som innehåller ett löpnr+årtal+leverantörsnamn. 
Avropsblanketten skickas med e-post till Leverantören. Leverantören återsänder blanketten till kansliet 
efter accept. Deltagarlista skickas därefter separat per post.  
 
Varje avrop sparas med avropsnamnet:  
löpnr+årtal(ÅÅ) + leverantör 
 
Unikt AvropsID:       
 
Ramavtalsnummer:      

Datum för avrop:       
 
Kansliets kontaktperson:       
 
Telefonnummer:       

 
Leverantören ska ange 
Kontaktperson för avropet hos Leverantören: 
      
Direkttelefonnr: 
      
E-postadress: 
      

Kontaktperson för uppföljning av detta avrop: 
      
Direkttelefonnr:  
      
E-postadress: 
      

 
Avropet avser: 

Tjänsteområde 
Avro8et8 
avser 

Preliminärt antal 
deltagare 

Tjänsteområde 1 – Arabiska   

Tjänsteområde 2 – Somali   

Tjänsteområde 3 – Tigrinja   

Tjänsteområde 4 – Sorani   

Tjänsteområde 5 – Farsi   

Tjänsteområde 6 – Ryska   

Tjänsteområde 7 – Franska   

Tjänsteområde 8 – Spanska   

Tjänsteområde 9 – Amharinja   

Tjänsteområde 10 – Engelska   

Tjänsteområde 11 - Svenska med tolk: 

Ytterligare tolk: 

 

 

 

 
 
Starttid: ÅÅÅÅ-MM-DD Ange ett alternativ: Fm/Em/Heldag/Kväll:       
Omfattning:       Avropet avser blocken:       
 
Avropet genomförs i anvisad lokal:       
 
Avropet accepteras  Datum för accept:       
Returneras med e-post av Leverantören till avsändare. 
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Avtalsbilaga 5 – Slutrapport 

Slutrapport Samhällsorientering 

Rapporten skickas elektroniskt via e-post xxxxx@stockholm.se till kansliet (e-postadress 
kommer att lämnas till samtliga ramavtalsleverantörer). 

 
Uppgiftslämnare 
Leverantör: 
       
 
Ramavtalsnummer:  
      

Avropsnummer:  
      

Kontaktperson: 
       
 
Telefonnummer: 
      

 
Utbildning 
Start och slutdatum för gruppen: 

      
Ange ett alternativ: Fm/Em/Heldag/Kväll 
      

Antal kvinnor:       
Antal män:       

Avropet avser Tjänsteområde: 
      
Namn Samhällskommunikatör/er: 
      

Namn på tolk/-ar och språk: 
      

 
En sammanfattande beskrivning av utförd och avslutad tjänst per block 

 
Block 1 Ny i Sverige:  

      
Block 2 Arbete och utbildning: 

      

Block 3 Demokrati: 

      

Block 4 Barn och familj: 

      

 
En sammanfattande beskrivning av vad som framkommit vid Leverantörens utvärdering 
med deltagarna:  

      
 

 


