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Yttrande över Ändrade regler i
medborgarskapslagen
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit del av betänkandet Ändrade regler i
medborgarskapslagen (SOU 2021:54). Länsstyrelsen önskar lämna följande
synpunkter. Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag med undantag för
förslaget i 7.7.1 som delvis avstyrks.

7.7.1.Vem ska omfattas av kraven?
Enligt förslaget ska det införas att krav på frånvaro av allvarlig brottslighet m.m. i
lagen om svenskt medborgarskap som ska gälla alla som har fyllt 15 år, inom
ramen för vad som är tillåtet enligt Sveriges internationella förpliktelser.
Länsstyrelsen anser att förslaget - om det genomförs - inte bör omfatta några barn
under 18 år. Detta bland annat utifrån artiklarna 3, 7 och 8 i Barnkonventionen,
som rör barns rätt till medborgarskap och myndigheters, domstolars och andra
aktörers skyldighet att vid alla åtgärder i första hand beakta vad som bedöms vara
barnets bästa. Förslaget kommer att medföra att vissa barn och unga aldrig
kommer att kunna beviljas medborgarskap efter anmälan. En del av dessa barn
och unga kommer senare att kunna ansöka om medborgarskap (naturalisation). En
sådan ansökan kan dock göras först när sökanden fyllt 18 år. Den genomsnittliga
handläggningstiden hos Migrationsverket i ett ansökningsärende är för närvarande
40 månader.1 Detta innebär att barn och unga som får avslag efter anmälan
sannolikt kommer att behöva vänta i många år innan de eventuellt kan förvärva
svenskt medborgarskap efter ansökan. Utredningens förslag riskerar därför att
leda till att grupper av barn och unga lever i Sverige under lång tid utan att vara
svenska medborgare. Precis som utredningen framhåller finns det en koppling
mellan avsaknaden av svenskt medborgarskap och en försämrad integration, att
unga med rötter i andra länder blir överrepresenterade i den grupp av personer
som inte får rösta i riksdagsvalet vore negativt ur demokratisynpunkt. Det
föreligger därmed en risk att förslaget – om det blir verklighet – kommer att
medföra att ungas möjligheter till delaktighet i samhället försämras. Detta vore
särskilt problematiskt utifrån målet för regeringens demokratipolitik vilket är en
levande demokrati som är uthållig, kännetecknas av delaktighet och där
möjligheterna till inflytande är jämlika. En av Länsstyrelsens uppgifter är att
verka för att nationella mål får genomslag i länet. Länsstyrelsen ska också bidra
till länets genomförande av de globala målen i Agenda 2030. Enligt mål 10.2 ska
Sverige verka för att alla människor, oavsett bland annat ålder, etnicitet, ursprung,
eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
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Deltagande i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Åsa Ryding med jurist Susanna Forssblad
som föredragande. I den slutliga handläggningen har även t.f. rättsdirektör Helena
Remnerud medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

