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LOs yttrande över SOU 2010:16 Sverige för 
nyanlända 
 
LO anser att samhällsinformationen är en viktig del av introduktionen för 
nyanlända. Därför är det av största vikt att samhällsorienteringen blir en 
utbildningsinsats, där deltagarnas kännedom om och förståelse av det 
svenska samhället verkligen utvecklas i syfte att underlätta deras deltagande 
i samhällslivet. 
 
LO anser att utredningens förslag om att samhällsinformationen ska inledas 
så snart som möjligt efter det att uppehållstillstånd beviljats, och i 
normalfallet vara genomförd under det första etableringsåret är bra. LOs 
erfarenhet av den svenska asylprocessen är att den idag präglas av ett 
informationsunderskott. Nyanlända, fortfarande i asylprocessen eller efter 
det att de beviljats uppehållstillstånd har allt för ofta dåliga kunskaper om 
den svenska arbetsmarknadens funktionssätt. Ofta har de som varit aktiva på 
den svenska arbetsmarknaden med ett så kallat AT-und (undantag från 
kravet på arbetstillstånd) mycket dåliga kunskaper om den skyddslag-
stiftning som finns kring en anställning. Ofta har man dessutom bristande 
kännedom om vart man ska vända sig om man upplever problem på 
arbetsmarknaden. LO anser att utredningens förslag kommer att bidra till att 
mildra denna kunskapsbrist.  
 
LO anser att utredningens förslag om en individanpassad samhälls-
orientering är bra. Den kvalitetsskillnad som idag råder mellan olika 
kommuners samhällsintroduktion är naturligtvis inte bra. Utredningens 
förslag förtydligar kommunens uppdrag. Det är bra.  
 
Idag finns det stora brister i den samhällsinformation som ges av 
kommunerna. Utredningens förslag om en mer individanpassad 
samhällsorientering, kombinerat med krav om att utbildningen sker på den 
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nyanländes hemspråk kommer att öka kraven i kommunerna. LO anser att 
det är bra att samhällsintroduktionen nu föreslås bli statligt reglerad så att 
variationen mellan kommunerna minskar och ett bestämt innehåll 
garanteras.  
 
Samhällsinformation på hemspråk, eller ett annat språk som den nyanlände 
behärskar, är troligtvis särskilt viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv 
eftersom kvinnor oftare anhöriginvandrar till Sverige ett par år efter 
mannen. Det innebär ofta att deras färdigheter i det svenska språket är på en 
mycket grundläggande nivå.  
 
Utredningens förslag innebär ökade krav på kommunerna och det finns 
därför fortsatt en risk för att de kommuner som idag har svårt att uppnå en 
hög och jämn kvalité på samhällsinformationen fortsatt kommer att ha dessa 
problem. Idag har många kommuner svårigheter att rekrytera lärare till 
hemspråksundervisning. Folkbildningen borde här kunna vara en viktig 
samarbetspartner.   
 
LO anser därför att det är av största vikt att kommunerna ges det stöd som är 
nödvändigt för att klara detta. LO anser därför att det är bra att utredningen 
föreslår att länsstyrelsen ges ett tydligt uppdrag att stödja kommunerna i 
arbetet med samhällsintroduktionen.  
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