Grattis till ditt
medborgarskap!
Du har blivit svensk medborgare under de senaste 12 månaderna.
Det vill vi som kommun uppmärksamma. Vi hade gärna bjudit in dig
till ett offentligt firande, så som vi brukar göra, men med den
rådande Coronapandemin går tyvärr inte det.
Vi gratulerar dig istället med en gåva i form av en svensk flagga och med ett
brev från kommunstyrelsens ordförande Per Lawén.

1 §, Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap
Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan
medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda
parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet
med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i
det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen. I denna lag
regleras hur en person blir och upphör att vara svensk medborgare.
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Varmt välkommen och
tack för att just du väljer
att bli svensk medborgare!
Forshaga kommun vill hylla och uppmärksamma att du fått svenskt
medborgarskap. I normalfallet hade vi planerat festligheter och
varit ute och njutit av sommarvädret, men på grund av Covid -19 får
vi finna andra vägar.
Sverige är ett rikt och bra land att bo i. Vi kan fundera över vad det är som
gör att vi har det så bra här i Sverige. Här har vi lugn och ro, yttrandefrihet,
demokrati, natur med allemansrätt, social trygghet, kulturell mångfald och
mycket plats till var och en av oss. Men trots alla dessa rikedomar är det
ändå vad vi människor gör för varandra som är mest värdefullt.
Genom att värdesätta alla människor lika högt ger vi förutsättningar för att
skapa ett samhälle där vi bryr oss om varandra. Du och jag delar den
uppgiften med 11 500 andra människor i Forshaga kommun. Tillsammans
måste vi stå upp för denna värderingar, varje dag, överallt.
I Forshaga har vi tagit beslut om att vi vill bli en mänskliga rättigheter
kommun. Principerna bakom mänskliga rättigheter är centrala. Ickediskriminering, jämlikhet, delaktighet, inkludering samt öppenhet är de
värderingar vi ska respektera.
Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med
Sverige. Detta förbinder oss att upprätthålla våra friheter, rättigheter och
skyldigheter. Detta är grunden för demokratin. Tack för din viktiga
medverkan i att bygga vår framtida kommun, och återigen, välkommen!

Per Lawén
Kommunstyrelsens ordförande
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