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Yttrande remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper i
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap
(SOU 2021:2).
Sammanfattning

Uddevalla kommun har fått en inbjudan att svara på remiss från Regeringskansliet
angående delbetänkandet av utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för
svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (USSMA): Krav på
kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2).
Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst
vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.
Synpunkter

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
13 b § och 13 c § Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap
Uddevalla kommun anser att söktrycket på vuxenutbildningen kommer att öka, då
kunskaper i svenska och samhällskunskap krävs gällande svenskt medborgarskap. Det
är svårt att uppskatta hur stor andel som väljer att göra ”medborgarskapsprovet” i stället,
men vi uppskattar ändå att söktrycket kommer att öka. Att tillhandahålla fler
utbildningsplatser, innebär även ökade kostnader för kommunen.
1.2 Förslag till förordning (0000:000) om medborgarskapsprov i svenska och
samhällskunskap
2 § - 12 § Medborgarskapsprovet
Uddevalla kommun anser att kommuninvånares behov av hjälp från kommunen ökar i
samband med genomförandet av medborgarskapsprovet. Dels för att få hjälp med
nedladdning av boken om samhällskunskap, dels med anmälan och genomförande av
medborgarskapsprovet. Fler kommer att efterfråga tillgängliga datorer att nyttja i
sammanhanget.
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Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper i svenska
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2
Sammanfattning

Uddevalla kommun fått en inbjudan att svara på remiss från Regeringskansliet angående
delbetänkandet av utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt
medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (USSMA): Krav på kunskaper i
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2).
Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst
vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Remissvaren ska ha kommit
in till Justitiedepartementet senast den 15 april 2021.
Barn och utbildningsnämnden har genom internremittering yttrat sig i ärendet.
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och regleras i lagen (2001:82)
om svenskt medborgarskap och en ny förordning förordningen om medborgarskapsprov
i svenska och samhällskunskap.
Syftet med kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap är att stärka
medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Kravet ska gälla för dem
mellan 16–66 år. Kunskaperna ska kunna visas på flera olika sätt, bland annat genom
godkända betyg, men också med godkänt på det nya ”medborgarskapsprovet”. Dispens
från kravet föreslås ges om det föreligger särskilda skäl. Begreppet särskilda skäl
föreslås omfatta väsentliga funktionsnedsättningar eller andra personliga förhållanden.
De konsekvenser som Uddevalla kommun vill belysa är:
Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap
Uddevalla kommun anser att söktrycket på vuxenutbildningen kommer att öka, då
kunskaper i svenska och samhällskunskap krävs gällande svenskt medborgarskap. Det
är svårt att uppskatta hur stor andel som väljer att göra ”medborgarskapsprovet” i stället,
men vi uppskattar ändå att söktrycket kommer att öka. Att tillhandahålla fler
utbildningsplatser, innebär även ökade kostnader för kommunen.
Medborgarskapsprovet
Uddevalla kommun anser att kommuninvånares behov av hjälp från kommunen ökar i
samband med genomförandet av medborgarskapsprovet. Dels för att få hjälp med
nedladdning av boken om samhällskunskap, dels med anmälan och genomförande av
medborgarskapsprovet. Fler kommer att efterfråga tillgängliga datorer att nyttja i
sammanhanget.
Beslutsunderlag

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-03-09 § 15
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-03
Yttrande Uddevalla kommun 2021-03-03
Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap
för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2 (delbetänkande)
Protokollsutdrag barn och utbildningsnämnden 2021-02-18 § 24
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-02-18
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-03-31

Forts. 86
Yrkanden

Camilla Johansson (C): Bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att
staten ska kompensera kommunerna för de merkostnader som uppstår.
Niklas Moe (M): Bifall till arbetsmarknads- och integrationsutskottets förslag samt
Camilla Johanssons (C) tilläggsyrkande.
Martin Pettersson (SD): Bifall till arbetsmarknads- och integrationsutskottets förslag.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag mot
arbetsmarknads- och integrationsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen bifalla
kommunledningskontorets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunledningskontorets förslag
Nej-röst för arbetsmarknads- och integrationsutskottets förslag.
Omröstningsresultat

Med 9 ja-röster, 5 nej-röster och 1 ledamot som avstår finner ordförande
kommunstyrelsen bifalla kommunledningskontorets förslag.
Ja-röst
Ingemar Samuelsson (S)
Anna-Lena Heydar (S)
Jarmo Uusitalo (MP)
Paula Berger (S)
Stefan Skoglund (S)
Annelie Högberg (S)
Kerstin Joelsson-Wallsby
(V)
Camilla Johansson (C)
Ann-Charlott Gustafsson
(UP)

Nej-röst
Christer Hasslebäck (UP)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Niklas Moe (M)
Roger Ekeroos (M)

Avstår
David Sahlsten (KD)

Forts. propositionsordning

Ordförande ställer därefter proposition på Camilla Johanssons (C) tilläggsyrkande och
finner kommunstyrelsen bifalla det.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-03-31

Forts. § 86
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att avge kommunledningskontorets yttrande daterat 2021-03-03 som Uddevalla
kommuns svar på remissen med följande tillägg:
att staten kompenserar kommunerna för de merkostnader som uppstår.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Protokollsanteckning

Jarmo Uusitalo (MP) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) noterar följande anteckning till
protokollet.
På riksnivå skiljer sig synen på språkkrav i samband med svenskt medborgarskap starkt
åt. Alla är dock överens om att ett delat språk skapar förutsättningar för en större
gemenskap, däremot skiljer sig åsikterna åt om svenska skall vara ett krav för
medborgarskap.
Vi vill med denna protokollsanteckning understryka att vi i detta remissvar endast
behandlar de praktiska konsekvenserna av ett införande av språkkrav för Uddevalla
kommun, och inte de rikspolitiska frågorna eller huruvida det påverkar gemenskap eller
inte.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2021-04-01
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01
Sebastian Johansson
Skickat 2021-04-06
Regeringskansliet
Barn och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

