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Yttrande över betänkandet Krav på kunskaper i
svenska och samhällskunskap för svenskt
medborgarskap (SOU 2021:2)
Ekonomistyrningsverket (ESV) begränsar sitt yttrande till frågor som berör
ekonomiskt styrning och har därmed inte några synpunkter på om kunskap i
svenska och samhällskunskap ska införas som en grund för att beviljas svenskt
medborgarskap.
Utifrån de förslag som utredningen har lämnat om kunskapsprov och hur dessa ska
utformas har utredningen också lämnat förslag för hur ansvaret för dem ska
fördelas. ESV delar utredningens bedömning att ansvaret bör läggas på statliga
myndigheter och varför det är mer lämpligt än att kommuner eller regioner skulle
ha ett ansvar i genomförandet.
I betänkandet överväger utredningen en mängd myndigheter som skulle kunna få
en roll i att identifiera vilka kunskaper som ska krävas samt att pröva dessa
kunskaper m.m. Utredningen landar i att Universitets och högskolerådet,
Skolverket och lärosäten ska ha en roll i detta samt att vissa beslut ska gå att
överklaga i allmän förvaltningsdomstol. Utredningen föreslår också att
Migrationsverkets prövning ska innefatta ställningstaganden om kunskapskravet.
ESV anser att utredningens avväganden i dessa delar och den fördelning av
uppgifter mellan de berörda myndigheterna som utredningen föreslår är rimliga och
utifrån ESV:s bedömning också bör medföra en effektiv hantering av och ett
effektivt utnyttjande av de resurser som tas i anspråk för uppgiften.
Utredningen föreslår att de föreslagna förändringarna ska finansieras dels genom
avgifter för att genomföra kunskapsproven, dels genom utökade anslag. ESV
bedömer att de avvägningar som utredningen har gjort om vad som ska finansieras
med avgifter och vad som ska finansieras med anslag är rimliga och ligger inom
ramen för de regelverk som styr finansieringsformerna. ESV noterar dock att
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utredningen inte har identifierat var tillskottet till utgiftsområde 8 Migration ska
hämtas ifrån. ESV har inga andra synpunkter på genomförd konsekvensanalys.
I detta ärende har avdelningschef Peter Kvist beslutat. Utredare Patrick Freedman
har varit föredragande. I beredningen har enhetschef Martin Sparr medverkat.
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