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Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2009 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska utarbeta förslag till utformning och 
reglering av kommunernas samhällsorientering för nyanlända 
invandrare. Förslaget ska ta hänsyn till behovet av regional 
samverkan inom samhällsorienteringen. Syftet är att 
kommunerna ska få stöd i sin uppgift att tillgodose nyanlända 
invandrares behov av orientering om samhällsförhållanden på 
lokal, regional och nationell nivå.  

Utredaren ska 
• lämna förslag om mål, innehåll, omfattning och form vad 

gäller samhällsorienteringen för nyanlända invandrare, 
• lämna förslag om hur samhällsorienteringen kan 

sammanställas, spridas och göras tillgänglig, 
• lämna förslag om hur måluppfyllelsen kan mätas, och 
• undersöka förutsättningarna att erbjuda samhällsorientering 

till andra nyanlända än dem som omfattas av den föreslagna 
lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare.  

 
Utredarens förslag i den del som avser regleringen av 
samhällsorienteringen för de nyanlända invandrare som 
omfattas av den föreslagna lagen om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända ska redovisas senast den 1 mars 2010. Ett 
slutbetänkande ska redovisas senast den 17 maj 2010.  
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Bakgrund 

Ökad egenmakt och goda möjligheter till egen försörjning är 
grunden för regeringens integrationspolitiska strategi. I strategin 
identifieras ett effektivt system för mottagande och introduktion 
för nyanlända som ett av regeringens strategiska fokusområden. 
Viktiga delar är en tydlig ansvarsfördelning och styrning av 
etableringsinsatserna samt stärkta incitament till arbete och 
aktivitet.  

Regeringen beslutade den 10 september 2009 att överlämna 
en remiss till Lagrådet, Nyanlända invandrares 
arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt 
stöd. Reformen syftar till att underlätta och påskynda 
nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Men 
integration handlar om mer än egen försörjning och 
språkkunskaper. Det handlar  också om att känna delaktighet 
och samhörighet och känna till sina rättigheter och skyldigheter.  

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om etableringsinsatser 
för vissa nyanlända invandrare som bl.a. innebär att varje 
kommun blir skyldig att se till att samhällsorientering erbjuds 
dem som omfattas av den föreslagna lagen. Lagen föreslås träda 
i kraft den 1 december 2010. Samhällsinformation ingick 
tidigare som en del av svenskundervisningen för invandrare, 
men togs bort från kursplanen 2007 när utbildningen gjordes 
om till en renodlad språkutbildning (se prop. 2005/06:148 Vissa 
frågor om vuxnas lärande, m.m.). För kommuner som tar emot 
flyktingar och anhöriga som omfattas av förordningen 
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. är 
det en förutsättning för att få statlig schablonersättning att det 
finns en introduktionsplan som bl.a. innehåller 
samhällsinformation. Kommunerna utformar själva 
samhällsinformationen på det sätt de finner lämpligt. 

Uppdraget 

I betänkandet Egenansvar – med professionellt stöd (SOU 
2008:58), som ligger till grund för reformen avseende 
nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering, betonas 
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behovet av samhällsinformation till nyanlända invandrare. 
Därför föreslår regeringen i den nämnda lagrådsremissen att 
varje kommun från och med den 1 december 2010 ska vara 
skyldig att se till att de nyanlända som omfattas av den 
föreslagna lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare erbjuds samhällsorientering samt att regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om samhällsorienteringens innehåll och omfattning. 
Kommunerna är dock fria att organisera samhällsorienteringen 
utifrån de förutsättningar som finns i kommunen. Det kan t.ex. 
handla om hur många nyanlända som finns i kommunen och 
behov av samarbete med andra kommuner.  

Samhällsorienteringen ska förmedla vikten av 
grundläggande värden som demokrati och alla människors lika 
värde. Den bör innehålla kunskapsinhämtning och reflektion 
över vad det innebär att leva i det svenska samhället, 
jämställdhet och respekt för ungdomars integritet. Den ska 
också ge tydlig information om den enskildes rättigheter och 
skyldigheter. Samhällsorienteringen bör ge utrymme för dialog 
och reflektion.  

Kvaliteten på den samhällsinformation som ges till 
nyanlända invandrare i dag skiljer sig mellan kommunerna. 
Kommunerna behöver därför stöd i uppgiften att tillgodose 
behovet av orientering om samhällsförhållanden på lokal, 
regional och nationell nivå.  

En särskild utredare ska lämna förslag om mål, innehåll, 
omfattning och form vad gäller samhällsorienteringen, hur den 
kan sammanställas, spridas och göras tillgänglig samt hur 
måluppfyllelsen kan mätas. I detta ingår att överväga hur 
samhällsorienteringen inom ramen för de i lagrådsremissen 
föreslagna etableringsplanerna kan kombineras med t.ex. 
studier i svenska språket och praktik av olika slag. 

Många nyanlända invandrare har kommit till Sverige som 
anhöriga till personer som är etablerade här och omfattas därför 
inte av den föreslagna lagen om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare. Även dessa invandrare kan ha behov av 
samhällsorientering. Utredaren ska undersöka förutsättningarna 
för kommunerna att erbjuda även dem samhällsorientering.  



 4 

Länsstyrelsen i Stockholms län har under 2008 i samarbete 
med flera av länets kommuner genomfört en förstudie, Regional 
samhällsinformation i Stockholms län. Migrationsverket arbetar 
också med frågan om samhällsinformation vad gäller 
kvotflyktingar. Utredaren ska ta del av dessa och andra 
erfarenheter som gjorts inom ramen för länsstyrelsernas 
samordningsuppdrag.  

Regeringen beslutade den 24 september 2009 att ge 
länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga befintlig 
samhällsinformation för nyanlända invandrare på lokal och 
regional nivå samt att utveckla en webbaserad samhällsportal 
som kan användas i samtliga län. Länsstyrelserna ska redovisa 
sitt uppdrag senast den 15 januari 2010. Utredaren ska följa 
länsstyrelsernas kartläggningsarbete och ta del av resultatet. 

Flera organisationer som har bildats på etnisk grund bidrar 
till nyanländas etablering och integration. Utredaren ska belysa 
hur organisationerna kan bidra till samhällsorienteringen t.ex. 
genom verksamhet som syftar till att underlätta förståelsen av 
den svenska kulturen.  

Erfarenheter av hur frågan om samhällsorientering har lösts i 
andra jämförbara länder ska tas till vara.  

Förslagen ska finansieras inom ramen för de medel som 
finns anslagna och beräknade för samhällsorientering i den 
proposition om nyanländas etablering som regeringen avser att 
presentera för riksdagen under hösten 2009. Om utredaren 
lämnar förslag till en vidgning av det kommunala uppdraget ska 
förslag till finansiering presenteras.  

Utredaren ska lämna fullständiga förslag till 
författningsreglering och andra åtgärder som uppdraget kräver.   

Samråd och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska samråda med Statens skolverk, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, 
Ungdomsstyrelsen, länsstyrelserna, Folkbildningsrådet samt 
Sveriges Kommuner och Landsting.  

Utredaren ska redovisa uppdraget i den del det avser  
regleringen av samhällsorienteringen för de nyanlända som 
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omfattas av den föreslagna lagen om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare senast den 1 mars 2010. Ett 
slutbetänkande ska lämnas senast den 17 maj 2010.  

 (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) 
 

 


