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Remissyttrande över slutbetänkandet ändrade regler i
medborgarskapslagen (SOU 2021:54)
Sveriges ambassad i Beirut välkomnar de förändringar som anges i SOU 2021:54
ändrade regler i medborgarskapslagen. Ambassaden i Beirut vill särskilt lyfta fram
de ändringar som har mest inverkan på vår verksamhet.
Ambassaden noterar att Migrationsverket och Skatteverket hantering gällande
statslösa barn ser olika ut, framförallt gällande vem som bedöms vara en statslös
person samt vilka handlingar som godkänns av respektive myndighet. Sveriges
ambassad i Beirut anser att en mer enhetlig hantering gällande Skatteverkets och
Migrationsverkets principer för statslösa barn kommer att underlätta för många
inblandande parter. Att en myndighet äger ansvaret välkomnas särskilt.
Vidare välkomnar ambassaden att förvärv av svenskt medborgarskap ska inte
kunna ske vid allvarlig brottslighet, hot mot Sveriges säkerhet eller vid
terroristhandlingar. Att bli svensk medborgare ska inte vara en självklarhet vid
allvarlig upprepad brottslighet.
SOU 2021:54 tar barnets bästa i beaktande när det gäller befrielse av svenskt
medborgarskap. Ambassaden i Beirut hanterar konsulära ärenden där barn och
föräldrar utsätts för hedersrelaterat våld eller tvång. Att barns rättigheter stärks i
ärenden om befrielse av svenskt medborgarskap är absolut nödvändigt.
Ambassaden i Beirut noterar att en del individer som uppsöker ambassaden har fått
bifall på sin ansökan om svenskt medborgarskap fast de under en lång period
saknat hemvist i Sverige. På grund av lång handläggningstid hos Migrationsverket
eller att man saknat kännedom om utlandsvistelsen så har deras permanenta
uppehållstillstånd inte återkallats och deras svenska medborgarskap hanterats
sedvanligt. Betänkandet nämner inte detta men ambassaden vill ändå lyfta fram att
det kan finnas fler fall där befrielse av svenskt medborgarskap kan vara aktuellt.
Slutligen konstaterar ambassaden att SOU 2021:54 ändrade regler i
medborgarskapslagen korrelerar väl med de förändringar som trädde i kraft den 20
juli 2021 i utlänningslagen.
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