RÄTTSLIGT STÄLLNINGSTAGANDE

Om permanent uppehållstillstånd är ett krav för att bli
svensk medborgare enligt 13 § lagen (2001:82) om
svenskt medborgarskap.

RS/090/2021

Fastställelsebeslut: RA/220/2021

Version Version1.0

Beslutsdatum: 2021-11-26
Gäller för: hela myndigheten
Gäller från och med: 2021-12-02

Datum för
revidering

Version

Avsnitt som reviderats

Beslutsbeteckning

ange datum

nummer

innehåll

XX/XXX/XXXX

ange datum

nummer

innehåll

XX/XXX/XXXX

Fakta om rättsliga ställningstaganden
Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en
författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av
chefen för rättsavdelningen.

StyrD5 2020-06-02

Rättsliga ställningstaganden förs in i en särskild dokumentserie, RS-serie.
Dokumentserien är gemensam för hela myndigheten. Beslut om fastställande,
ändringar och upphävande av ett rättsligt ställningstagande förs in i
beslutsdokumentserien för chefen för rättsavdelningen.

Migrationsverket

RÄTTSLIGTSTÄLLNINGSTAGANDE

INSTRUKTION

Är permanent uppehållstillstånd ett krav
för att bli svensk medborgare enligt 13 §
lagen (2001:82) om svenskt
medborgarskap?
Bakgrund
I 11 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap (MedbL) finns grundläggande
bestämmelser om förvärv av svenskt medborgarskap genom naturalisation. Med
naturalisation menas att en person beviljas svenskt medborgarskap genom ett särskilt
beslut efter ansökan. Några av villkoren för att beviljas svenskt medborgarskap
genom naturalisation är att personen som huvudregel har fyllt 18 år och har
permanent uppehållstillstånd1. Villkoret permanent uppehållstillstånd fördes in i
medborgarskapslagen 2001 och var en kodifiering av tidigare gällande praxis.2 I
motiven anges att bakgrunden till kravet är att i princip endast den som beviljats
permanent uppehållstillstånd är att betrakta som invandrare i Sverige med en rätt att
stanna här.3
Bestämmelserna i 6-9 §§ MedbL som avser förvärv av svenskt medborgarskap
genom anmälan innehåller också, som huvudregel, ett krav på permanent
uppehållstillstånd.4
I 12 § första stycket p. 3 MedbL anges att en sökande får naturaliseras även om
förutsättningarna i 11 § samma lag inte är uppfyllda, om det finns särskilda skäl till
det. Dispens från kravet på permanent uppehållstillstånd ska användas restriktivt. I
förarbetena nämns som exempel att en person som har förlorat sitt svenska
medborgarskap genom preskription5 och som sedan ansöker om svenskt
medborgarskap på nytt skulle kunna undantas kravet på permanent
uppehållstillstånd.6
I 13 § MedbL finns en bestämmelse om förvärv av svenskt medborgarskap för barn
till en förälder som ansöker om svenskt medborgarskap enligt 11 § MedbL.

Nordbor, EES-medborgare och brittiska medborgare är undantagna från kravet på permanent
uppehållstillstånd. Detsamma gäller EES-medborgares och brittiska medborgares familjemedlemmar,
se 20 § MedbL.
2
Prop. 1999/2000:147 s. 46.
3
Ibid s. 36 – uttalandet görs i samband med en genomgång av kraven för att kunna bli svensk
medborgare genom 6 § MedbL. Uttalandet har dock generell betydelse för kravet.
4
Kravet på permanent uppehållstillstånd gäller inte en statslös person som är född i Sverige som har
haft hemvist här i landet sedan fem år eller under sammanlagt tio år och som har beviljats ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1, 3, 3 a eller 6 § eller 12 kap. 18 § utlänningslagen
(2005:716). Ändringen infördes i samband med förändrad utlänningslag 20 juli 2021.
5
14 § MedbL
6
Prop 1999/2000:147 s. 77
1
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13 § MedbL lyder:
I ett beslut om naturalisation skall det bestämmas om även sökandens ogifta barn
som är under arton år förvärvar svenskt medborgarskap.
Bestämmelsen innehåller inget uttalat krav på att barnet måste ha permanent
uppehållstillstånd för att kunna beviljas svenskt medborgarskap tillsammans med
föräldern.

13 § MedbL
Av lagtexten i 13 § MedbL framgår att rekvisten för att Migrationsverket ska kunna
bevilja ett barn svenskt medborgarskap tillsammans med en förälder, som själv
ansöker om svenskt medborgarskap enligt 11 § samma lag, är att barnet är barn till
föräldern, ogift och under 18 år. En grundläggande förutsättning är att föräldern har
rättslig vårdnad7 om barnet och att det finns en faktisk samhörighet8 mellan barnet
och föräldern, vilket i regel förutsätter att barnet bor hos föräldern som ansöker om
svenskt medborgarskap.
Ett förvärv av svenskt medborgarskap enligt 13 § MedbL anses som ett förvärv
genom naturalisation.9 I doktrin10 uttalas att naturalisationsvillkoren som avser
hemvist och vandel i 11 § samma lag inte direkt är tillämpliga i ärenden enligt 13 §,
men det har bl.a. förekommit i praxis att barn som är 15 år eller äldre har bedömts
ha för kort hemvisttid i Sverige för att redan vid prövningstillfället beviljas svenskt
medborgarskap.11 Upprepad eller allvarlig brottslighet begånget av ett barn har även
lett till att barnet inte har upptagits till svensk medborgare tillsammans med
föräldern.12
Frågan är då om det kan uppställas ett krav på permanent uppehållstillstånd för att
barnet ska kunna förvärva svenskt medborgarskap enligt 13 § MedbL.
13 § MedbL och permanent uppehållstillstånd
Som tidigare har nämnts uppställs inget uttryckligt krav på permanent
uppehållstillstånd för ett förvärv av svenskt medborgarskap enligt 13 § MedbL.
Däremot finns flera argument som talar för en sådan ordning.
13 § MedbL är ett förvärv genom naturalisation.13 Enligt bestämmelsen om
naturalisation i 11 § samma lag måste en person, som huvudregel, ha permanent
uppehållstillstånd för att kunna bli svensk medborgare. Dessutom innehåller
samtliga bestämmelser om förvärv av svenskt medborgarskap ett krav på permanent
uppehållstillstånd.14 Härtill kommer att bakgrunden till ett krav på ett sådant
uppehållstillstånd är att i princip endast den som beviljats permanent
UN 95/01812, 1996-02-27
SOU 1949:45 s. 61
9
Ibid. s. 67
10
Sandesjö & Björk, Medborgarskapslagen, med kommentarer, fjärde upplagan, s.168
11
Betänkande av medborgarskapskommittén, Dubbelt medborgarskap, DsA 1986:6, s. 159
12
Wahlbeck & Nordström, Lagen om svenskt medborgarskap, Med förklarande anmärkningar, 1952, s.
52. Se även t.ex. UN 9405-0293, 1995-03-27
13
SOU 1949:45 s. 67
14
Jfr 6-9 §§ och 11 § MedbL.
7
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uppehållstillstånd är att betrakta som invandrare i Sverige med en rätt att stanna här.15
Det ligger därför i sakens natur att svenskt medborgarskap inte kan förvärvas av en
utlänning som endast har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.16 I sammanhanget kan
även dispensmöjligheten nämnas igen, att ett eventuellt undantag från permanent
uppehållstillstånd ska tillämpas restriktivt.17
Avslutningsvis förändrades utlänningslagen (2005:716) i stora delar den 20 juli 2021
och tidsbegränsade uppehållstillstånd utgör numera huvudregeln. I förarbetena
nämns att syftet med förslagen är att skapa ett långsiktigt hållbart, humant, rättssäkert
och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från regelverket i andra EUländer, något som bl.a. föreslås uppnås genom en huvudregel om tidsbegränsade
uppehållstillstånd.18 Det infördes dessutom ändringar som innebär att permanent
uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att utlänningen har haft
tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år19 och endast om vissa särskilda krav är
uppfyllda.20
Mot bakgrund av ovanstående resonemang bör permanent uppehållstillstånd, som
huvudregel, uppställas som krav för att beviljas svenskt medborgarskap enligt 13 §
MedbL.
Är ett krav på permanent uppehållstillstånd absolut?
Det finns inget absolut krav på att ett barn måste ha permanent uppehållstillstånd för
att beviljas svenskt medborgarskap enligt 13 § MedbL, vilket följer av formuleringen
av bestämmelsen. I ärenden om svenskt medborgarskap som rör ett barn ska hänsyn
tas till barnets bästa och till de konsekvenser som beslutet kan få för barnet.21 Vilket
utrymme som finns för att väga in barnets bästa beror dock på vilken bestämmelse i
medborgarskapslagen som bedömningen ska göras enligt. 13 § MedbL är en så
kallad ”öppen” bestämmelse, som innebär att en prövning av barnets bästa måste
göras.22 Som ett första steg i prövningen måste barnets bästa identifieras. I nästa steg
ska (vad som har identifierats som) barnets bästa, vägas mot andra rättsligt relevanta
intressen, genom en så kallad proportionalitetsbedömning. I en sådan bedömning
måste kravet på permanent uppehållstillstånd väga mycket tungt och som huvudregel
väga över, när det gäller att ta ställning till om barnet kan beviljas svenskt
medborgarskap enligt 13 § MedbL.

Prop. 1999/2000:147 s. 36 – uttalandet görs i samband med en genomgång av kraven för att kunna
bli svensk medborgare genom 6 § MedbL. Uttalandet har dock betydelse för kravet generellt.
16
Sandesjö & Björk, Medborgarskapslagen, med kommentarer, fjärde upplagan, s. 110 jfr även reg.
U963/84, 1984-12-13.
17
Prop. 1999/2000:147 s. 77
18
Prop. 2020/21:191 s. 56
19
Jfr t.ex. 5 kap. 1 a § tredje stycket, 3 g § sista stycket och 6 § sista stycket utlänningslagen
(2005:716)
20
5 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716) som innehåller krav på att utlänningen kan försörja sig, och det
med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt inte råder tveksamhet om att ett permanent
uppehållstillstånd bör beviljas.
21
Artikel 3 FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen
22
Hur prövningen ska göras följer av det rättsliga ställningstagandet Prövning av barns bästa
(RS/009/2020)
15
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