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1. Skatter, pensioner och försäkringar

1.1 Sänkning av SINK-skatten

Resolutionsmottagare
Finansdepartementet
Svenskar i Världen (SVIV)
Problemformulering
Föreningen Svenskar i Världen har länge arbetet för att den så kallade SINK-skatten ska
sänkas.
Om ärendet på finansdepartementet säger tjänstemän följande:
”Regeringen har en reformambition att, under förutsättning att varaktigt reformutrymme,
sänka SINK-skattesatsen i samband med en förstärkning av jobbskatteavdraget. Om och
när ett varaktigt reformutrymme uppstår kan Finansdepartementet inte uttala sig om”.
Resolutionsförslag
Svenskar i Världen ska ha fortsatt kontakt med regering och finansdepartement för att
påverka sänkningen av SINK-skatten.
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1.2 Spridning av information om dubbelbeskattningsavtal

Resolutionsmottagare
Finansdepartementet
Svenskar i Världen (SVIV)
Problemformulering
Ett dubbelbeskattningsavtal är resultatet av en förhandling mellan två stater vilket får till
följd att dubbelbeskattningsavtalen ser olika ut beroende på situationen. För en icke
insatt person innebär detta inte sällan svårigheter då man ska försöka utläsa vad ett
dubbelbeskattningsavtal innebär i det enskilda fallet.
Det synes därför finnas ett stort informationsbehov kring syftet med
dubbelbeskattningsavtal, Sveriges policy avseende revidering av aktuella
dubbelbeskattningsavtal, vilka de aktuella trenderna är vid pågående revideringar osv.
Resolutionsförslag
Finansdepartementet uppmanas att i Svenskar i Världens tidning redogöra för syftet med
ett dubbelbeskattningsavtal, vilka förhandlingar som pågår och vilka förhandlingar som
planeras sättas igång under de kommande åren. Vidare välkomnas en av
finansdepartementets experter på dubbelbeskattningsavtal att vid nästkommande
Utlandssvenskarnas Parlament redovisa läget sommaren 2015. Det är vidare önskvärt
om en sådan expert vid samma tillfälle har möjlighet att besvara de frågor inkommit i
förväg.
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1.3 Uppdatering av Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och
Skatteverkets hemsidor med information som rör ämnet ”För dig som är
ny i Sverige”

Resolutionsmottagare
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten
Skatteverket
Problemformulering
På Migrationsverkets hemsida går det att finna en sida med rubriken ”För dig som är ny i
Sverige”.
http://www.migrationsverket.se/info/1688.html
På denna sida är det möjligt att på ett enkelt sätt navigera sig vidare till de instanser man
bör ta kontakt med vid inflyttning till Sverige. Det är däremot inte självklart att en svensk
medborgare som flyttar hem till Sverige i första hand tänker på att viktig information för
honom eller henne går att återfinna på Migrationsverkets hemsida.
Resolutionsförslag
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket önskas ta fram en
motsvarande sida ”För den som är ny i Sverige” på sina hemsidor.
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1.4 Personer som betalar SINK-skatt ska ha möjlighet att göra ROT- ellerRUT-avdrag

Resolutionsmottagare
Finansdepartementet
Frågeställning/problemformulering
Den som inte har väsentlig anknytning till Sverige och inte vistats i landet stadigvarande
har möjlighet att bli beskattad enligt SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta).
Den som blir beskattad enligt SINK betalar 25 procent i skatt på ersättningar och
förmåner, slipper deklarera i Sverige men får inte heller göra några avdrag.
ROT-avdrag får göras för arbete som utförs i eller i nära anslutning till en bostad som man
äger och som man bor i. RUT-avdrag kan erhållas för hushållstjänster som utförs i en
bostad eller i en fritidsbostad.
Resolutionsförslag
Finansdepartementet uppmanas utreda möjligheten för den som betalar SINK-skatt att
också få utnyttja möjligheten att göra ROT- eller RUT-avdrag
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1.5 Svenskar i Världen uppmanas att ta fram en mer faktabaserad
hemsida

Resolutionsmottagare
Svenskar i Världen (SVIV)
Frågeställning/problemformulering
Svenskar i Världens medlemmar har uttryckt en önskan om mer lättillgänglig information
om exempelvis skatter, pensioner och försäkringar i samband med en utlandsflytt.
Svenskar i Världens hemsida skulle i det här sammanhanget kunna vara ett bra verktyg
för spridandet av sådan information.
Resolutionsförslag
Svenskar i Världen uppmanas att ta fram en mer faktabaserad hemsida. Förutom skriftlig
information om exempelvis försäkringsfrågor och dubbelbeskattningsavtal skulle
hemsidan även lämpligen kunna innehålla inspelade avsnitt där experter på ett
lättförståeligt sätt lämnar relevant information.
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2. Medborgarrättsfrågor

2.1 Samordning av pass och andra identitetshandlingar

Resolutionsmottagare
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Utrikesdepartementet (UD)
Problemformulering
Vid ansökan om till exempel ett nytt pass, eller förnyelse av det svenska
medborgarskapet är det upp till den enskilda myndighetspersonalen vid ambassad eller
polisstation att säkerställa att den information och de handlingar som kommer in är
korrekta. I dagsläget är samordningen mellan de ansvariga myndigheterna kring vad som
krävs i de fall då osäkerhet råder bristfällig, vilket resulterar i att många medborgare i sin
tur upplever det otydligt om vad för typ av dokumentation som krävs utav den enskilda
individen i samband med till exempel en ansöka av nytt pass eller förnyelse av
medborgarskap.
Resolutionsförslag
Det krävs en strömlinjeformad hantering av pass och annan identitetshandling bland
myndighetspersonal, både i Sverige och utomlands. Utbildningen av ansvarig personal
bör bli mer samordnad. Vidare bör information om vad som krävs av den enskilda
individen inför till exempel ansökan om utfärdande av nytt pass i utlandet bli mer
lättillgänglig, genom bland annat förtydligande av den information som återfinns på
polisens samt de enskilda ambassadernas hemsidor.
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2.2 Utökad service av passhantering vid ambassader/konsulat

Resolutionsmottagare
Utrikesdepartementet (UD)
Problemformulering
I dagsläget har ambassader/konsulat en begränsad möjlighet att tillgodose efterfrågan
av utfärdande av pass och andra identitetshandlingar. Sedan de provisoriska passen fick
en ny utformning har det blivit svårare för utlandsmyndigheterna att vara behjälpliga vid
akuta ärenden, framförallt för den grupp utlandsboende svenskar som är i behov av att
utfärda ett provisoriskt pass för resor till länder utöver Sverige.
Resolutionsförslag
Ambassader/konsulat bör få ökad tillgång till passmaskiner. Det provisoriska passet bör
återinföras, och möjligheten att utfärda denna typ av pass bör säkerställas vid
ambassader/konsulat.
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2.3 Gör det möjligt att ansöka om pass med fler sidor

Resolutionsmottagare
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Utrikesdepartementet (UD)
Problemformulering
I och med dagens globaliserade värld är det alltfler människor som gör arbetsrelaterade
resor till utlandet. I många fall krävs det stämplar i passet, vilket innebär att någon som
reser frekvent måste byta pass innan det ogiltigförklaras inom fem år då det blir fullt.
Detta beror på att sidorna i passet inte räcker till. Dessutom blir det lätt slitet och går
sönder.
Resolutionsförslag
Svenskar i Världen åberopar önskemålet om att det ska finnas två olika pass att ansöka
om. Det ena med fler sidor än det andra, vilket då kan vara lämpligt för någon som reser
mycket. Passet med fler sidor ska kosta mer än det vanliga. I och med tjockleken slits det
inte lika mycket som det tunnare gör, vilket även det är en anledning till varför det kan
vara lämpligt för någon som gör frekventa utlandsresor till länder där stämpel krävs.
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2.4 Det provisoriska passet utfärdat i utlandet borde även inkludera en
återresa

Resolutionsmottagare
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Utrikesdepartementet (UD)
Problemformulering
Många utlandssvenskar finner det provisoriska passet utgivet i utlandet problematiskt då
det enbart gäller en resväg och består av ett enkelt pappersdokument. Tanken att passet
endaste ska användas för att ta sig till Sverige eller till en ambassad för att utfärda nytt
pass fungerar inte alltid i praktiken.
Att ha blivit av med passet innebär ju ofta en situation där resenären t ex är i akut behov
av att få den temporära passlösningen för att kunna göra en affärsresa i väntan på sitt
ordinarie pass alternativt att fullfölja en resa som redan påbörjats. Då dagens
provisoriska pass inte inkluderar någon återresa, blir passet inte till den hjälp som
behövs. Ett pass som exempelvis blivit stulet eller ogiltigt kan ta flera veckor att få förnyat
i utlandet och kan innebära långa resor till Sverige eller till en ambassad långt borta som
utfärdar pass.
Resolutionsförslag
Rikspolisstyrelsen uppmanas att tillsammans med Utrikesdepartementet se
över möjligheten till att inkludera både in- och utresa alternativt fullföljande av resa i det
provisoriska passet utfärdat i utlandet.
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2.5 Spridning av information om rösträtt till utlandssvenskar

Resolutionsmottagare
Svenskar i Världen (SVIV)
Problemformulering
För att en svensk medborgare skall ha rätt att rösta måste denne vid något tillfälle varit
folkbokförd i Sverige. Bland utlandsboende svenskar, framförallt gällande de svenskar
som är födda i utlandet, är vetskapen om denna restriktion många gånger bristfällig
varvid många går miste om möjligheten att göra sin röst hörd.
Resolutionsförslag
Utöka och anpassa den information som når svenska medborgare boende utomlands.
Det bör säkerställas att denna information når denna grupp i god tid inför val. Svenskar i
Världen skulle kunna hjälpa till vid spridandet av sådan information.
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2.6 Spridning av information om medlemskap i Svenska Kyrkan och om
rätten att rösta vid kyrkoval

Resolutionsmottagare
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
Svenskar i Världen (SVIV)
Valmyndigheten
Problemformulering
Många svenska medborgare som inte är folkbordförda i Sverige saknar vetskapen om att
de inte automatiskt innehar ett medlemskap i Svenska kyrkan. Huruvida en svensk
medborgare är medlem i Svenska kyrkan påverkar bland annat dennes möjlighet att
rösta i kyrkovalet, vigsel samt möjligheten att bli begraven inom Svenska kyrkan.
Resolutionsförslag
Svenska kyrkan bör vara tydligare i sin kommunikation till de svenska medborgare som
inte är folkbokförda i Sverige, bland annat genom att inför val påminna dessa individer
om att de måste ansöka om att förnya medlemskapet för att ha möjligheten att rösta.
Vidare förordas att en egen valkrets för de svenska medborgare som inte är skrivna i
Sverige upprättas.
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2.7 Upprättande av Ombudsman

Resolutionsmottagare
Utrikesdepartementet (UD)
Problemformulering
Hemvändare och svenskar boende utomlands upplever att de saknar en myndighet som
kan föra deras talan. Medborgare som bor utomlands men upplever att de har en stark
anknytning till Sverige, och i vissa fall spenderar längre perioder i Sverige, upplever ibland
praktiska svårigheter vad till exempel beträffar införskaffande av TV- och
telefonabonnemang.
Resolutionsförslag
En ombudsman inrättas med uppdrag att tillvarata utlandssvenskars rättigheter. Ett
upprättande av en myndighet, såsom en Ombudsman som kan föra talan i de praktiska
frågor som är relaterade till hemvändare och svenskar boende utomlands förordas.
Utrikesdepartementet uppmanas se över ärendet.
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3. Hemvändare

3.1 Uthyrning av hemvändare

Resolutionsmottagare
Proffice
Manpower
MultiMind
Arbetsförmedlingen
Svenskt Näringsliv
Problemformulering
Flertalet hemvändande svenskar kan vittna om svårigheten att komma in på
arbetsmarknaden efter utlandstjänstgöring. Erfarenheter och kunskaper tillägnade i
utlandet ses alltid som en merit men ibland även som ett handikapp. Det vore bra för den
enskilda individen såväl som för det svenska näringslivet om det värnades om
internationell erfarenhet.
Resolutionsförslag
Svenskar i Världen bör arbeta för att det privata näringslivet, genom välrenommerade
bemanningsföretag, skapar en resursbanker där ”hemvändande svenskar” kan registrera
sig. Kundföretag erbjuds en möjlighet att få kontakt med personer från databasen med
erfarenhet från ett visst land för att därefter sedan agera som rådgivare. Detta skulle i
framtiden kunna leda till att de enskilda individerna erbjuds anställning.
Bemanningsföretagen kan sedan profilera sig som officiell partner till Svenskar i Världen.
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3.2 Pensioner

Resolutionsmottagare
Pensionsmyndigheten
Problemformulering
Många utlandssvenskar vittnar om de problem som uppstår när de går i pension.
Intjänad pension i de olika tjänstgöringsländerna skall då sökas och samordnas med den
svenska. Inom EU är det bosättningslandets myndighet som sköter samordningen, men
den enskilde gör klokt i att själv gripa in och påverka. För länder utanför EU kan det vara
mycket snårigt. Regelverken runt pensioner skiljer sig åt mellan länderna, och den
enskilde har svårt att på egen hand utreda sakförhållandena.
Resolutionsförslag
Svenskar i Världen föreslår att Pensionsmyndigheten utbildar ett antal kontaktpersoner
för att kunna vägleda utlandssvenskar i regelverket för hur man tillgodogör sig
pensionsbelopp intjänade i utlandet och korrelerar det med det svenska systemet. Detta
gäller speciellt pension intjänad i länder utanför EU, då det inom EU redan är etablerat att
bosättningslandet är skyldigt att sköta samordningen. Utökad information om detta på
Pensionsmyndighetens hemsida skulle underlätta för många som behöver svar på frågor
kring detta.
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3.3 Bredband och telefoni

Resolutionsmottagare
Telia Sonera
Tele2
Telenor
Post- och telestyrelsen
Skatteverket
Problemformulering
Utlandssvenskar kan inte teckna egna telefonabonnemang (mobilt/fast) emedan de inte
är mantalsskrivna i Sverige. Efter återflytt krävs en karenstid innan detta kan ske. Skälet
uppges vara omöjlighet att ta in kreditupplysning på dessa personer. Dessa personer kan
inte heller registrera sig på telekomföretagens flikar ”Mina sidor”.
Resolutionsförslag
Svenskar i Världen bör arbeta för att informera de större aktörerna och deras
branschorganisation om den aktuella problematiken. Målsättningen bör vara att ta fram
upplägg som både möjliggör för utlandssvenskar och hemvändande att teckna
telefonabonnemang samtidigt som företagen fortfarande ska kunna säkerställa
betalningsförmåga hos de presumtiva kunderna. En idé vore att kräva en deposition av
kunderna som kan tas i anspråk vid uteblivna betalningar. Kunderna bör även ges
möjlighet att skapa egna profiler med all information på ”Mina sidor”.
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3.4 Upprättande av en lunchklubb

Resolutionsmottagare
Svenskar i Världen (SVIV)
Swedish Women’s Educational Association (SWEA)
Problemformulering
Många återvändande utlandssvenskar har ett behov av att diskutera sina erfarenheter
och tankar med likasinnade. Svenskar i Världen bör arbeta för att skapa ett socialt forum
för hemvändande svenskar, exempelvis genom att bilda någon form av regelbundet
återkommande lunchklubb där föreningens medlemmar kan mötas mer regelbundet för
ömsesidigt utbyte av information och tips. Nätverkande med andra hemvändare är av
stor betydelse för att processen efter återvändandet ska bli så smidig som möjligt.
Resolutionsförslag
Svenskar i Världen bör förslagsvis tillsammans med Swedish Women’s Educational
Association (SWEA) bilda en lunchgrupp där medlemmar och hemvändande har möjlighet
att träffas och på så sätt utvidga sina nätverk.
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3.5 Uthyrning av bostäder

Resolutionsmottagare
Sveriges Riksdag
Regeringskansliet
Hyresgästföreningen
Problemformulering
Många utlandssvenskar vill gärna köpa en bostadsrätt i Sverige för framtida bruk efter att
man som utlandsstationerad återvänder till Sverige. För att det inte ska bli en för stor
ekonomisk belastning är det önskvärt att kunna hyra ut bostadsrätten i andra hand när
man inte själv önskar disponera den. I dagsläget råder det stora
restriktioner/tidsbegränsningar vid andrahandsuthyrning.
Resolutionsförslag
För att ekonomiskt möjliggöra för utlandssvenskar att äga bostadsrätter i Sverige under
tiden som man är bosatt i utlandet är det önskvärt att få hyra ut dessa i andra hand utan
dagens restriktioner. Därför föreslås det att lagstiftning och praxis ses över för att
underlätta situationen för utlandssvenskarna.
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4. Kultur, information och utlandssvenskarna som resurs

4.1 Slå vakt om tillfälliga såväl som permanenta svenska mötesplatser

Resolutionsmottagare
Svenska institutet (SI)
Utrikesdepartementet (UD)
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
Problemformulering
Vi borde slå vakt om permanenta såväl som tillfälliga fysiska mötesplatser. Residensen
runtom i världen bör lyftas och ses som värdefulla resurser i sammanhanget. Syftet till
denna efterfrågan grundar sig i önskan om att se en ökad dialog mellan individer och
organisationer.
Resolutionsförslag
Det bör undersökas på vilket sätt de i dag existerande mötesplatserna i form av svenska
kyrkor, residens, institut och liknande kan och bör utvecklas till ännu mer aktiva svenska
mötesplatser för att underlätta dialoger och relationsskapandet mellan människor i
länder världen över.
De temporära mötesplatserna bör tillvaratas på ett bättre sätt i samband med kulturella,
politiska, sportliga möten och initiera samt intensifiera en lokal samverkan på ett
integrerat sätt.
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4.2 Kultur i vid bemärkelse för att bygga bilden av Sverige genom
relationer och ömsesidiga förtroenden

Resolutionsmottagare
Kulturdepartementet
Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet (UD)
Sveriges Riksdag
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Problemformulering
För att öka den språkliga kompetensen i de svenska skolorna bör språkundervisningen
ses över samt utökas. Svenska ungdomar och studenter bör uppmuntras till att lära sig
språk och kultur som rör sig utanför den engelskspråkiga världen. Språkaspekten blir
mer och mer viktig i och med globaliseringen.
Resolutionsförslag
Öka förutsättningarna för ömsesidiga relationer och tillgängliggörandet av utländsk kultur
i Sverige. Betydelsen av utländska språk i Sverige bör understrykas precis som att
utbudet av utländsk kultur bör tillvaratas och breddas när det kommer till litteratur,
konst, film mm.
Svenska studenters och ungdomars utnyttjande av Erasmus- och Leonardo- programmen
bör aktivt stödjas och stimuleras i vitt skilda sammanhang.
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4.3 Ett utökande av det samnordiska samarbetet

Resolutionsmottagare
Svenskar i Världens medlemmar (SVIV)
Swedish Women’s Educational Association (SWEA)
Utrikesdepartementet (UD)
Svenska institutet (SI)
Problemformulering
Den samnordiska aspekten bör synliggöras och tillvaratas på ett mer aktivt sätt. De
nordiska länderna har mycket att vinna på att öka samarbetet med varandra. Svenskar i
Världens medlemmar uppmanas och uppmuntras till att öka samarbetet och verka för
närmare relationer med sina nordiska grannländer.
Resolutionsformulering
Svenskar i Världen önskar att samverkan med nordiska och europeiska
systerorganisationer stimuleras då mycket finns att vinna på ett mer utökat och
integrerat samarbete.
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4.4 Utveckla de befintliga program och informationsmöjligheter som TV
har för att hålla utlandssvenskar uppdaterade

Resolutionsmottagare
Sveriges Television (SVT)
Problemformulering
TV har stor betydelse när det kommer till informationsspridande till utlandsbaserade
svenskar. Det finns inte tillräckligt stort och varierande utbud av program. De program
som finns tillgängliga utsätts ofta för störningsproblem vilket skapar missnöje bland de
utlandsbaserade svenskarna.
Resolutionsförslag
Det finns en önskan om att Sveriges Television ska utveckla utbudet av program och
underlätta möjliggörandet för människor utanför Sveriges gränser att kunna ta del av
information via TV.
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4.5 Förbättrad samverkan mellan olika aktörer före, under och efter kris

Resolutionsmottagare
Svenskar i Världen (SVIV)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utrikesdepartementet (UD)
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
Problemformulering
Det är av stor betydelse för olika aktörer att dessa samverkar för att underlätta arbetet
före, under och efter en kris. Informationsspridning är grunden för samverkandet och
därför uppmanas Svenskar i Världen, som en del av informationsspridningen, att lyfta
fram och sammanlänka olika intressenter.
Resolutionsförslag
Initiera samverkan och kunskapsspridning inom Svenskar i Världen och andra
utlandssvenska företrädare inom krisberedskapsområdet.
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5. Ungdom & Utbildning

5.1 Undanröja regler och brist på information vid studier

Resolutionsmottagare
Utbildningsdepartementet
Riksdagens utbildningsutskott
Universitetskanslersämbetet
Svenskar i Världen
Problemformulering
Krångliga regler och brist på information försvårar både för svenskar som vill ut i världen
för att studera och utlandsstudenter som vill tillbaka till Sverige. Här kan belysas att
studenten ska kunna tillgodoräkna sig poäng som avlagts vid utländskt universitet vid
tillbakakomst till svenskt universitet.
Resolutionsförslag
Sträva efter att förenkla och likställa de regelverk inom utbildningssystemet som reglerar
utflytt och hemkomst.
Uppmuntra svenska myndigheter att på ett bättre och mer koordinerat sätt nå ut med
information om regler vid studier utomlands.
Svenskar i Världen uppmanas att fortsätta att följa frågan om studerande, för att kunna
påtala brister i regelverk till regering och riksdag.
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5.2 Gör det enklare för utomeuropeiska medborgare att studera i Sverige

Resolutionsmottagare
Utbildningsdepartementet
Riksdagens utbildningsutskott
Universitets- och högskolerådet (UHR)
Svenska institutet (SI)
Problemformulering
Svenska högskolor har blivit betydligt mindre internationella sen man införde avgifter för
utomeuropeiska studenter. Detta får negativa konsekvenser inte bara för studenterna
och högskolan, utan även för det svenska näringslivet och främjandet av Sverigebilden i
utlandet.
Att införa ett generöst stipendiesystem som inte är kopplat till biståndet och specifika
programländer utan till studiemotiverade och engagerade internationella studenter
uppmuntras. Stipendierna skall göras mer lättillgängliga och studenten ska inte vara från
specifikt programland utan istället bör en behovsprövning göras vid varje ansökan.
Resolutionsförslag
Inför ett generöst stipendiesystem som är frånkopplat biståndet. Stipendierna ska vara
generösa och lättillgängliga.
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5.3 Gör utlandsskolor tillgängliga för fler

Resolutionsmottagare
Utbildningsdepartementet
Riksdagens utbildningsutskott
Svenska Utlandsundervisnings Förening (SUF)
Problemformulering
De svenska utlandsskolorna är en resurs som inte utnyttjas fullt ut. Det är inte möjligt för
svenska elever på grundskola och gymnasium att ta med sig sin skolpeng till svenska
utlandsskolor. Många saknar också information om utlandsskolornas verksamhet.
Resolutionsförslag
Gör det möjligt för svenska elever vid grundskola och gymnasium att ta med sin skolpeng
till svenska utlandsskolor.
Hitta former för ökad kontakt och samverkan mellan utlandsskolor och skolor i Sverige.
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5.4 Statsbidrag bör även tillfalla förskolor utomlands (förnyad från 2011)

Resolutionsmottagare
Utbildningsdepartementet
Skolverket
Svenskt Näringsliv
Problemformulering
Idag är behöriga elever vid de svenska utlandsskolorna statsbidragsberättigade. Det
gäller dock inte förskolebarnen. Inte minst med tanke på att svenska familjer får
barn senare i livet än tidigare har därför förskoledelen vid utlandsskolorna många
elever. För de eleverna krävs välutbildad personal och goda lokaler. Detta är
kostnadskrävande och innebär stora kostnader för föräldrarna.
Resolutionsförslag
Förskolebarn vid svenska utlandsskolor, med egen svensk kursplan, bör ges
samma ekonomiska förutsättningar som elever vid utlandsskolorna. Det
innebär att förskolebarnen ska vara berättigade till statsbidrag.
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