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LOs yttrande över Ds 2012:24 om utökad 
målgrupp för samhällsinformation 
 
LO anser att samhällsinformationen är en viktig del av introduktionen för 
invandrare. Vi ser samhällsorienteringen som en utbildningsinsats, där 
deltagarnas kännedom om och förståelse av det svenska samhället utvecklas 
i syfte att underlätta deras deltagande i samhällslivet.  
 
Det är bra om samhällsorienteringen inleds så snart som möjligt efter det att 
uppehållstillstånd beviljats och i normalfallet är genomförd under det första 
etableringsåret.  
 
LO delar utredningens konstaterande om att det idag är en allt för begränsad 
del av nyanlända som erbjuds samhällsorientering. Utredningens förslag om 
att kommuner ska vara tvungen att erbjuda samhällsorientering även till 
nyanlända familjemedlemmar och anhöriga är visserligen bra, men innebär 
ändå att en stor del invandrare inte ha rätt till erbjudande om 
samhällsorientering. Bland annat kommer den som fyllt 65 år eller den som 
kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare fortfarande inte ha rätt till 
samhällsorientering. LO anser att utredningens förslag bygger på ett 
obegripligt avgörande om vem som har behov av samhällsorientering.  
 
En lyckad integrationsprocess innehåller mycket mer än att bara ordna 
sysselsättning. Inte minst innefattar det även ett demokrati- och 
medborgarperspektiv. Där kan samhällsorienteringen tjäna visst syfte 
eftersom den behandlar områden som politisk påverkan, individens 
rättigheter och skyldigheter samt svensk familjepolitik.  
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LO ser ingen anledning till att stora gruppen ska förvägras möjligheten till 
samhällsorientering. Att en nyanländ för tillfället har sysselsättning utgör 
ingen garanti för förvärvandet av de kunskaper som en samhällsintroduktion 
kan ge. LOs erfarenhet är tvärt om att det svenska systemet för 
arbetskraftsinvandring skapar otrygga anställda med en mycket svag 
position i sin anställning och på den svenska arbetsmarknaden.  
 
LO anser istället att samhällsorientering ska erbjudas alla nyanlända som 
antingen är folkbokförda i Sverige eller som har ett uppehållstillstånd för 
minst ett år. Det är rimligt att individen själv kan avgöra om behov av 
samhällsorientering föreligger eller inte. Samhällsintroduktionen är som 
utredningen också konstaterar - en långsiktig investering.  
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