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Sammanfattning
Länsstyrelsen Västernorrland har givits möjlighet att yttra sig över
betänkandet Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54).
Länsstyrelsen tillstyrker i stort utredningens förslag och ställer sig i
sak positiv till förslagen att fördjupa kraven för att en person ska
erhålla svenskt medborgarskap. Länsstyrelsen vill lämna följande
synpunkter gällande förslaget.

8.3 En handläggande myndighet för alla
medborgarskapsärenden
Utredningen föreslår att alla anmälningsärenden ska handläggas av
Migrationsverket. Motiveringen är bland annat att kraven i
anmälningsärendena föreslås öka och att handläggningen då blir mer
omfattande.
Länsstyrelsen håller med om att det finns ett samhällsnyttoperspektiv
med förslaget av en enhetlig hantering av medborgarskapsärenden på
en myndighet. Det finns även ett medborgarperspektiv, att man som
medborgare vänder sig till en myndighet.
Länsstyrelsen vill dock betona att kompetensen kring denna typ av
hantering av ärenden finns hos länsstyrelsen. Att utföra kontroll och
hantera ärenden kring hederligt levnadssätt samt göra bedömningar
görs i andra ärendeslag. Länsstyrelsen ser heller inga kompetenshinder
kring att hantera prov i samhällskunskap och språktest om det skulle
bli aktuellt.
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Det länsstyrelsen också vill trycka på är en annan del av
medborgarperspektivet, nämligen att länsstyrelsen har en tämligen
kort handläggningstid och mycket effektiv handläggning.
Länsstyrelsen har också en mycket hög servicegrad mot medborgarna
samt en hög tillgänglighet, det är enkelt att få kontakt med en
handläggare och länsstyrelsen kan därmed ge snabb service och svar
vid frågor.
En annan aspekt som länsstyrelsen vill lyfta är att det generellt är ett
större inflöde av anmälningsärenden under valår då länsstyrelsens
snabba handläggningstid kan möjliggöra för fler att kunna delta i val,
vilket stärker medborgarnas demokratiska rättigheter.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. länsråd Hans Olofsson med
förvaltningshandläggare Lotta Nilsson som föredragande.

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

