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LOs yttrande över SOU 2010:37 Sverige för 
nyanlända utanför flyktingmottagandet 
 
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 välkomnar förslaget om att utvidga rätten till samhällsinformation till 
fler nyanlända än de som omfattas av den så kallade etableringslagen. LO är 
särskilt positiva till att utredningen även valt att inkludera arbetskrafts-
invandrare bland dem som ska ha rätt till samhällsinformation. 
Det finns arbetsgivare som på eget initiativ gör insatser för att underlätta 
anställdas introduktion i samhällslivet. Det är naturligtvis positivt. Men 
tyvärr vet vi av erfarenhet att långt ifrån alla arbetsgivare är lika ambitiösa.  
Bristande kunskap om arbetsmarknaden eller samhället i stort har en 
inlåsande effekt för den enskilde. Därför är det viktigt att alla som 
arbetskraftsinvandrar erbjuds en fullgod samhällsintroduktion.  
  
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. 
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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.   
 
Utredningen ger kommunerna i uppdrag att informera om samhälls-
orienteringen och aktivt rekrytera nyanlända som ingår i målgruppen. Ett 
passivt erbjudande från kommunerna räcker inte. Därför konstaterar 
utredningen att kommunerna måste söka samarbete med andra aktörer. 
Utredningen går igenom tänkbara aktörer, men missar helt att lyfta 
arbetsmarknadens parter som tänkbara aktörer. Mer än 5 000 arbetskrafts-
invandrare per år kommer att ha rätt till samhällsinformation. En naturlig 
kanal att nå ut till dessa med information är genom arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer. De fackliga organisationerna inom LO är beredda 
att samarbeta med kommunerna för att säkerställa att information om rätten 
att delta i samhällsorientering upprätthålls.   
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