
 

Yttrande 
 
Arbetsmarknadsnämnden 
 

Arbetsmarknadsnämnden • 251 89 • Helsingborg 

Telefon 042-10 50 00 • arbetsmarknadsnamnden@helsingborg.se helsingborg.se 

 

 

 

Justitiedepartementet 
 

Ju2021/00115 
 
 

 

 

Yttrande över betänkandet Krav på kunskaper i svenska och sam-
hällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2), Dnr 

00006/2021 
 
Synpunkter från Helsingborgs stad 
Helsingborgs stad ser  generellt positivt på utredningens förslag, som bedöms ge direkta effek-
ter på integrationen genom förbättrad språkinlärning.  
 
Individer som har en hög motivation att bli svenska medborgare kommer att få ytterligare in-
citament att tillgodogöra sig kunskaper i samhällskunskap i kombination med kunskaper i 
svenska språket. Bedömningen är att detta kan leda till en bättre förståelse av samhället och 
snabbare språkinlärning som i sin tur kan underlätta individens etablering på arbetsmark-
naden och delaktighet i samhället.  
Det är ett bra förslag att språkkravet kan kopplas till ett godkänt betyg från kommunal vuxen-
utbildning i svenska för invandrare (sfi) i kurs D. Att uppvisa ett godkänt resultat på lägst kurs 
D i sfi förväntas leda till att fler personer läser sfi och slutför sina sfi-studier genom att klara av 
alla kurser till och med kurs D.  
 
Härutöver leder förslaget förhoppningsvis till att fler utrikesfödda lär sig bra svenska vilket 
ökar deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Staden är positiv i 
övrigt till att språkkravet kopplas till godkänt betyg från sfi i kurs D men anser att följande 
måste beaktas. Antalet deltagare i sfi kan komma att öka, såväl på grund av att vissa behöver 
lära sig svenska för att kunna klara provet, som att vissa vill klara kurs D för att inte behöva 
göra medborgarskapsprovet. Detta bedöms öka kostnaderna för kommunerna samt försena 
individens etablering på arbetsmarknaden på grund av förlängd studietid.  
 
Staden är positiv till att Skolverket får ett samlat ansvar för att utforma kurslitteratur i 
svenska och samhällskunskap och kontinuerligt utveckla medborgarskapsprovet. Liksom ut-
redningen bedömer staden att kursen inom samhällsorientering inte ger garanti för att indivi-
derna faktiskt har införskaffat den kunskap som krävs för att kunna leva i det svenska sam-
hället. Någon examination förekommer varken under eller i slutet av kursen samhällsoriente-
ring. Det går således inte att förutse vilka kunskaper som deltagarna förvärvar eftersom det 
beror på vilka specifika ämnen som varje lärare väljer att ta upp på lektionerna och vilka dis-
kussioner som förs. 
 
Det är bra att det ska krävas särskilda skäl för dispens från kraven på svenska och samhälls-
kunskap vid ansökan om medborgarskap och att det är individuella helhetsbedömningar som 
ska göras. Dock anser förvaltningen att bedömningen av personliga skäl riskerar bli godtycklig 
vilket är en svaghet i systemet och kan leda till oönskade effekter. 
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