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Remissvar SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt medborgarskap
Yttrande

Borlänge kommun har getts möjlighet att inkomma med yttrande på betänkande SOU 2021:2 
Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap.

Enligt betänkandet föreslås att ändringar ska göras i Lagen om svenskt medborgarskap. De 
föreslagna förändringarna innebär att en utlänning måste ha verifierade kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för att få medborgarskap i Sverige. Kunskaperna ska antingen verifieras genom 
godkänt betyg vid ett särskilt medborgskapsprov, eller på annat sätt. Vad som avses med annat 
sätt föreslås bli reglerat i lag. 

I utredningen görs analyser och överväganden om vilken kunskapsnivå som är mest lämplig för 
att reformens syfte, att stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle ska 
nås, samtidigt som oönskade bieffekter i som en minskad upplevelse av samhörighet i samhället 
undviks. En minskad upplevelse av samhörighet bedöms kunna uppkomma om förslaget skulle få 
till följd att stora grupper av människor bosatta i Sverige ställs utanför en reell möjlighet att 
uppfylla kraven för medborgarskap. 

Borlänge kommun gör bedömningen att de överväganden utredningen gör i fråga om nivån på 
kunskapskraven är väl genomarbetade både i relation till syftet med reformen och den risk för 
minskad upplevelse av samhörighet som berörs.  Oaktat val av nivå innebär förslaget dock att 
människors möjligheter att få medborgarskap i Sverige kommer att påverkas av deras 
utbildningsbakgrund. Äldre personer och kvinnor är två grupper som erfarenhetsmässigt visat sig 
ha svårare att uppfylla den typ av kunskapskrav som föreslås i betänkandet, eftersom 
utbildningsnivån i dessa grupper generellt sett är lägre. Det avspeglas bland annat i att det är i 
dessa båda grupper som andelen elever som uppnår godkända betyg i SFI D är lägst. En 
konsekvens av förslaget blir därför att äldre personer med låg utbildningsbakgrund, och kvinnor 
kommer att ha svårare bli svenska medborgare än andra grupper. 

Förslagen om att betyg i svenska och samhällskunskap från det kommunala skolväsendet ska 
användas för att verifiera kunskaper i svenska och samhällskunskap är bra, eftersom förslaget 
innebär att redan etablerade strukturer för utbildning kunskapsbedömning används. Med ökade 
kunskapskrav kan det dock följa en ökad hotbild mot betygssättande personal inom det 
kommunala skolväsendet. Denna risk bör uppmärksammas i den fortsatta beredningen av 
lagförslaget, och åtgärder för att minimera den bör övervägas och föreslås. Förslaget förväntas 
även leda till en ökning av antalet elever som söker till de kurser inom Vuxenutbildningen vars 
kunskapsmål överensstämmer med kraven för medborgarskap. Detta är dock inte det enda 
förslag som nu bereds, och som förväntas leda till en ökade efterfrågan på Vuxenutbildning. 
Förslaget om införandet av språkplikt i Socialtjänstlagen, förslag om krav på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd och AFs ökande anvisningar av arbetslösa 
till reguljära studier, kommer var för sig att bidra till en ökad efterfrågan på Vuxenutbildning.  
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Borlänge kommun efterlyser därför att statsbidragen till den kommunala vuxenutbildningen ses 
över och höjs, i syfte att stärka kommunernas möjligheter att erbjuda vuxenutbildning relation till 
de ökade krav som ställs.
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§ 28 Svar på remiss av SOU 2021:2 Krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap/ 
dnr 2021/173 
 
Beslut 
Remissvar gällande SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för 
svenskt medborgarskap antas. 

Ärendet 
En statlig utredning föreslår förändringar i Lagen om svenskt medborgarskap. De 
föreslagna förändringarna innebär att en utlänning måste ha verifierade kunskaper i 
svenska och samhällskunskap för att få medborgarskap i Sverige. 
 
Beslutet är enligt förslag från arbetsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
- Muntlig information från Eva Hämberg, utvecklare arbetsmarknad och 

vuxenutbildningen 
- Protokoll 2021-03-19 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott § 20 
- Tjänsteskrivelse bildningssektorn, daterad 2021-02-26 
- Remissvar, daterat 2021-02-26 
- SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt 

medborgarskap 
 

Skickas till: 
Lars Walter, sektorchef 
Tommy Berglund, verksamhetschef 
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