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KSKF/2017:115

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att ställa krav för deltagande i
ceremoni för nya svenska medborgare
Förslag till beslut
Motionen avslås.

Sammanfattning
Motionären föreslår att krav ska ställas på de nya svenska medborgare i Eskilstuna
som inbjuds att delta i kommunens mottagningsceremoni. Motionären föreslår att
grundkravet ska vara att de nya medborgarna har deltagit i samhällsorienteringen
som erbjuds främst nyanlända samt att de kan grundläggande svenska. Utöver det
ska även ett mindre test i svenskt samhälle, historia ha genomförts. Ansvariga
tjänstemän ska ges i uppdrag att utforma testet samt kontrollera att kriterierna
uppfylls av de som bjuds in till ceremonin enligt motionens intentioner.

Ärendet
Eskilstuna kommun har en mångårig tradition att på Nationaldagen bjuda in de som
föregående år blivit nya svenska medborgare. Uppgifterna om vilka de är lämnas
från Skatteverket, folkbokföringen.
Från och med 2015 är ceremonierna obligatoriska. Lag 2014:481. Kommunerna
ska minst en gång per år anordna dem för att fira nya svenskar och deras
medborgarskap samt markera dess betydelse. Länsstyrelsen har i uppdrag att
informera Sveriges kommuner om hur medborgarceremonier kan genomföras, vad
som gäller för ersättningen med mera.
Vid medborgarskapsceremonierna ska innehållet i 1 § första stycket förmedlas,
enligt lagen 2014:481. I portalparagrafen 2001:82 § 1 står det skrivet: ” Det
svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten
som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter.
Medborgarskap förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige.
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Medborgarskapet representerar det formella medlemsskapet i det svenska samhället
och är grunden till folkstyrelsen. I denna lag regleras hur en person blir och upphör
att vara svensk medborgare.”
Ovanstående text från Portalparagrafen finns med i kommunfullmäktiges
ordförandes välkomsttal till de nya svenska medborgarna som hålls under
ceremonin.
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Motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya
medborgare
Idag så bjuds nya invånare som blivit svenska medborgare under året in till en ceremoni i
stadshuset. En ceremoni som blivit mycket uppskattad. För att ytterligare stärka upp känslan
av tillhörighet och stolthet över att få bli svensk medborgare bör det ställas krav för att få
delta på omnämnda ceremoni. Grundkravet ska vara att de nya medborgarna har deltagit i
samhällsorienteringen som erbjuds främst nyanlända samt kan grundläggande svenska.
Utöver det ska även ett mindre test i svenskt samhälle, historia ha genomförts.
Med anledning av detta yrkar jag på följande:
-

Att ansvariga tjänstemän ges i uppdrag att utforma testet samt kontrollera att
kriterierna uppfylls av de som bjuds in till ceremonin enligt motionens intentioner.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna
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§ 43
Motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni
för nya medborgare (KSKF/2017:115)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 7 februari 2017 lämnat in en motion om att ställa
krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare
Motionären yrkar på följande:
-

Att ansvariga tjänstemän ges i uppdrag att utforma testet samt kontrollera
att kriterierna uppfylls av de som bjuds in till ceremonin enligt motionens
intentioner.

_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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