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Lag
om ändring i lagen (2001:82) om svenskt
medborgarskap;

SFS 2005:722
Utkom från trycket
den 18 oktober 2005

utfärdad den 29 september 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:82) om
svenskt medborgarskap
dels att 25 § skall upphöra att gälla,
dels att i 27 § ordet ”Rikspolisstyrelsen” skall bytas ut mot ordet ”Säkerhetspolisen”,
dels att 11, 22, 26 och 28 §§ skall ha följande lydelse.
11 § En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om han eller hon har
1. styrkt sin identitet,
2. fyllt arton år,
3. permanent uppehållstillstånd i Sverige,
4. hemvist här i landet
a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare,
b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716),
c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och
5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.
22 §2 Migrationsverket prövar ärenden enligt denna lag, om inte annat
framgår av andra stycket.
Anmälningar enligt 7–9, 18 eller 19 § som gäller en medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge prövas av länsstyrelsen i det län där den
som anmälan gäller är folkbokförd.
26 §3 Migrationsverkets eller en länsstyrelses beslut enligt denna lag får
överklagas till en migrationsdomstol utom i fall som avses i 27 §.
En migrationsdomstols beslut överklagas hos Migrationsöverdomstolen i
enlighet med bestämmelserna i 16 kap. utlänningslagen (2005:716). Bestämmelserna i detta kapitel gäller även i övrigt i tillämpliga delar i mål enligt
denna lag.
1

Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1.
Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.
3
Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.
2

1

SFS 2005:722

28 § En socialnämnd skall på begäran av regeringen, Migrationsverket, en
migrationsdomstol, Migrationsöverdomstolen eller Säkerhetspolisen lämna
ut uppgifter om en utlännings personliga förhållanden, om uppgifterna behövs i ett ärende om svenskt medborgarskap.
1. Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.
2. Mål eller ärenden som har kommit in till en domstol före den 31 mars
2006 skall handläggas enligt äldre föreskrifter.
3. Ärenden som har överlämnats till regeringen enligt 25 § men inte avgjorts före den 31 mars 2006 skall överlämnas till Migrationsverket, om en
myndighet inte har fattat beslut i ärendet, och i annat fall till den migrationsdomstol inom vars domkrets ärendet först har prövats.
4. Ärenden som har kommit in till Utlänningsnämnden och som inte har
avgjorts före den 31 mars 2006 skall överlämnas till den migrationsdomstol
inom vars domkrets ärendet först har prövats. Om ärendet gäller förklaring
enligt 21 §, överlämnas ärendet till Migrationsverket.
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