Kommunstyrelsen

Yttrande

1 (2)

2021-03-23

Dnr KS 2021-95

Justitiedepartementet
ju.remissvar@regeringskansliet.se
Diarienummer Ju2021/00115

Yttrande över - Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU
2021:2)
Linköpings kommun ställer sig positiv till innehållet i remissen. Linköpings
kommun ser positivt på att det ställs höga krav då tanken är att åtgärderna skall
stimulera till ökat intresse för studier. Linköpings kommun lämnar följande
kompletterande synpunkter till Justitiedepartementet:
•

•

•
•
•
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Kravet på språkliga kunskaper motsvarande godkänt betyg från
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) i kurs D,
godkänt betyg i svenska eller svenska som andra språk från
grundskolans åk 9 kan vara svårt att klara för personer med kort
utbildningsbakgrund. Linköpings kommun ser dock positivt på att det
ställs höga krav och ser gärna att fler elever läser sfi.
Den myndighet som kommer att ansvara för att ta fram
Medborgarskapsboken bör också ha ansvaret för den litteratur (”Om
Sverige”) som används inom samhällsorienteringen. Detta för att
säkerställa att dessa bygger på varandra.
Samhällskunskapsdelen inom medborgaskapsprovet är omfattande och
ställer höga kunskapskrav.
Det är viktigt att belysa statens ansvar i etableringsprocessen.
Uppdraget att verka för individernas praktiska erfarenheter under
etableringstiden ligger hos Arbetsförmedlingen.
Som arbetsgivare ser Linköpings kommun att kunskaper i svenska är en
av de avgörande faktorerna för introduktion på arbetsmarknaden. Detta
är särskilt viktigt i de yrkesområden där utbildningströskeln är lägre och
där det finns fler introduktionsjobb, såsom inom vård- och
omsorgssektorn.
Varje individ som har för avsikt att stanna i Sverige och bli svensk
medborgare bör får en upprättad plan för hur det går till. Processen att
inhämta kunskaper i svenska och samhällskunskap bör starta tidigt.
Erfarenheter har visat att nuvarande utbildningsvägar via sfi inte är
tillräckligt för alla, utan behöver kompletteras med bl.a. praktik på
arbetsplatser för att träna språket och få ta del av det svenska samhället
och kulturen.
Även arbetsplatserna behöver ge stöd. Inom flera verksamheter inom
vård och omsorg finns så kallade språkombud som har ett tydligt
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uppdrag att inte bara hjälpa till språkligt utan också lotsa i kulturella
och etiska frågor.
För Linköpings kommun

Niklas Borg
Kommunstyrelsen ordförande
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