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5. NYHETER
7. MINGEL-MÖTE

16. UTLANDSERFARENHET?

Prinsessan Birgitta fanns bland alla de
svenskar på Mallorca som slöt upp för ett
informationsmöte om Svenskar i Världen.

8. RÖRLIGHET INOM EUROPA

Frukostseminariet om att flytta inom Europa
blev mycket uppskattat och expertpanelen
fick svara på en mängd frågor från åhörarna.

Hur bedömer personalcheferna din utlandserfarenhet och vad är viktigast att
tänka på inför jobbansökan i Sverige?

18. ELEKTRONISK RÖSTNING

Nu finns äntligen ett förslag om att införa
elektronisk röstning i Sverige – något som
verkligen skulle gynna utlandssvenskarna.

10. ÅRETS SVENSK I VÄRLDEN

Medlemsavgifter
Enskild 500 kr, Familj 600 kr,
Studerande 250 kr
Ständig medlem 10 000 kr

Fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović har
utsetts till Årets Svensk i Världen 2013.
Omslagsbild: fanshare.com

Betalningsinfo
Plusgiro: 504-1 Bankgiro: 732-0542
IBAN: SE74 5000 0000 0521 3100 1002
SWIFT: ESSESESS

Läs om hela det högtidliga och spännande veckoprogrammet med intressanta föredrag, underhållning mm.
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LEDAREN

Box 5501,
114 85 Stockholm.
Besöksadress: Näringslivets Hus
Storgatan 19, Stockholm
Telefon 08-661 50 10
Fax 08-660 52 64
E-post svenskar.i.varlden@sviv.se
Webbplats www.sviv.se
FÖRENINGENS FLAGGSYMBOL
Carl Fredrik Reuterswärd
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Kära läsare!
Varsågod här är årets andra nummer, fullspäckat med
intressant läsning om bland annnat Årets Svensk i
Världen, vår kommande jubileumsvecka och mycket mer!
GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

S

om ni ser på omslaget har vår internationella fotbollsstjärna Zlatan Ibrahimović utsetts till Årets Svensk i Världen 2013. Tillkännagivandet gjordes på Scandic hotell, där fotbollslandslaget laddar upp inför nästa VM-kval
match. Juryns motivering kan du läsa inne i tidningen, liksom en intervju med pristagaren.
Sommaren är här och vi ser fram emot många
spännande aktiviteter detta jubileumsår. Du kan
läsa mer om jubileumsveckan i augusti på annan plats i tidningen och anmälan gör du enkelt
på hemsidan www.sviv.se/jubileum
Årsmöteslunchen den 19 augusti på Grand
Hôtel blir extra festlig med underhållning och
presentation av Årets Svensk i Världen 2013.
Även tidigare års pristagare är inbjudna och
kommer att intervjuas av vår styrelseledamot
Helena Stålnert. På kvällen bjuder Stockholms
stad på mottagning i Stadshuset.
Det fjärde Utlandssvenskarnas parlament den
20 augusti är ett viktigt forum för alla utlandssvenskar att göra sin stämma hörd. Vi har under
åren vunnit alltmer uppmärksamhet och respekt
för parlamentet, som i år invigs av Riksdagens
talman, Pär Westerberg. Det blir också operaföreställning och konsert på Confidencens slottsteater under veckan, som avslutas med en familjedag på Skansen söndagen den 25 augusti. Biskopen och tidigare chefen för utlandskyrkan,
Lennart Koskinen håller gudstjänst, Miljonkören framträder och därefter deltar vi i firandet av
Evert Taube. Jag hoppas många av er har möjlighet att vara med och fira i augusti. För dem som
inte kan komma till Sverige kommer vi i år för

första gången ordna med webbsändningar så ni
kan följa med i delar av programmet.
Som jag tidigare berättat har utredningen om
återfående av svenskt medborgarskap nyligen
presenterats och Svenskar i Världen följer den
fortsatta utvecklingen och hoppas på ett riksdagsbeslut under nästa år.
Jag var för en tid sedan på Mallorca för att träffa svenskkolonin. Där bor ca 5 000 svenskar
under hela eller delar av året. Det blev ett trevligt möte och det var roligt att träffa representanter för svenska kyrkan, svenska skolan, generalkonsulatet och Mallorca Forum med flera.
Vi fick också en hel del nya medlemmar som jag
ser fram emot fortsatt kontakt med. Mötet hade
lagts upp av våra duktiga ombud, Christer Rönnegard och Isabelle Öjnert. Stort tack till er!
Den 13 maj höll Svenskar i Världen ett seminarium om fri rörlighet i EU på Europahuset i Stockholm tillsammans med EU-kommissionen i Sverige. Till vår hjälp hade vi experter från Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
Centrala studiemedelsnämnden, som alla gav
värdefulla råd och tips inför utlandsstationering.
Det finns mycket enskild kunskap att hämta hos
varje myndighet, men ingen samlad information,
så det hoppas vi kunna avhjälpa genom att samla informationen på Svenskar i Världens hemsida. Det blev ett uppskattat informationsutbyte
mellan panel och deltagare och vi planerar för
fler liknande möten framöver.
Jag önskar er alla en glad och skön sommar!
Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare

KARIN EHNBOM-PALMQUIST I GENERALSEKRETERARE FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN
E-post karin@sviv.se I Webb www.sviv.se
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Nordea är en stark bank med
en tydlig framtidsvision. Det
gör oss till ett utmärkt
val för våra kunder.
Inga-May Gigler, Private Banker

Besök oss på
www.nordeaprivatebanking.com
eller ring +352 43 88 77 77
för att boka ett möte.

Gör det möjligt
Nordea Bank S.A. är en del av Nordea Bank AB, den ledande finanskoncernen i Norden och Baltikum. Lokala bestämmelser kan förbjuda försäljning av vissa produkter och
tjänster till privatpersoner bosatta i vissa länder. Placeringar
laceringar i fi
finansiella
nansiella instrument är förenade med risk och avkastning kan inte garanteras. Placeringarna kan ge förlust, obe�
roende av hur skickliga fondförvaltare banken väljer ut. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida resultat. Nordea Bank kontrolleras av Luxemburgs finansinspektion
(CSSF 110, route d’Arlon L�2991 Luxembourg). Publicerad av Nordea Bank S.A., R.C.S. Luxembourg No. B 14157, 562, rue de Neudorf, L�2220 Luxemburg, Tlf. +352 43 88
77 77 Zürich�kontoret: Tlf. +41 44 421 42 42 www.nordeaprivatebanking.com
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ÄLDRE VERSIONER AV 50- OCH
1000-KRONORS SEDLAR OGILTIGA

D

e äldre versionerna av de svenska 50och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband, blir ogiltiga efter den 31 december 2013. Det är första steget i det sedel- och
myntutbyte som kommer ske i Sverige de närmaste åren när vi ska få nya sedlar och mynt.
Idag finns cirka 13 miljoner 1000-kronorssedlar
och 4 miljoner 50-kronorssedlar av äldre versioner i cirkulation.
Använd vid betalning eller sätt in
Till och med den 31 december 2013 kan 50och 1000-kronorssedlarna utan folieband användas vid kontant betalning, växlas in vid växlingskontor eller sättas in på bank. Efter den 31
december 2013 och till och med den 28 februari
2014 har bankerna möjlighet att ta emot sedlarWWW.SVIV.SE

na för insättning. Efter det kan allmänheten lösa in
de ogiltiga sedlarna hos Riksbanken mot en avgift.
Säkrare och lättare
Sverige får under 2015-2016 nya sedlar och
mynt. Sedlarna ska få nya säkerhetsdetaljer och
mynten blir mindre och lättare. Det innebär bättre skydd mot förfalskningar, enklare och billigare
hantering av kontanter samt mindre belastning
på miljön. Med två nya valörer, en 2-krona och
en 200-kronorssedel minskar också antalet sedlar och mynt i samhället.
Läs mer på http://www.riksbank.se/sv/Sedlar-och-mynt/ samt se bilder på sedlarna som
blir ogiltiga och de 50- och 1000-lappar som
finns kvar.
SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 02/ 2013
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ÄNTLIGEN!:

Nu ska tidigare svenskar kunna
återfå sitt medborgarskap
Nu ska det äntligen bli möjligt att återfå sitt svenska medborgarskap om den som vid förvärv av annat
medborgarskap tidigare blivit av med det. Förslaget presenterades när Medborgarskapsutredningen
överlämnade sitt betänkande till regeringen. En stor framgång för Svenskar i Världen som länge kämpat för att tidigare medborgare ska kunna återfå sitt svenska medborgarskap.

Å

r 2001 blev det möjligt för svenskar att
inneha dubbla medborgarskap. Det innebär att den som blir medborgare i ett annat land inte förlorar sitt svenska medborgarskap. När den nya medborgarskapslagstiftningen trädde i kraft kunde den som
förlorat sitt medborgarskap ansöka om att
återfå desamma.
Denna möjlighet var
dock tidsbegränsad fram till 30
juni 2003 och
under perioden
hann endast ca
5 500 personer anmäla
återfående
av medborgarskap. Många klagade
i efterhand på dålig information och att tidsfristen varit för kort.
Permanent lösning
Medborgarskapsutredningen lägger nu fram ett
förslag i sitt betänkande ”Det svenska medborgarskapet” SOU 2013:29 om att permanent införa möjlighet till anmälan för alla personer som
önskar återfå sitt svenska medborgarskap. Ett
ogift barn som inte har fyllt 18 år ska också förvärva svenskt medborgarskap när en eller båda
av föräldrarna återfår sitt medborgarskap genom anmälan. Integrationsminister Erik Ullenhag välkomnar förslaget och ser positivt på dess
utformning.
6
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Naturalisation
Sedan tidigare kan den som en gång varit
svensk medborgare förvärva medborgarskap genom naturalisation, för detta krävs att den sökande har bott i Sverige i minst fem år. Viss dispens från hemvistkravet har emellertid förekommit för tidigare svenska medborgare och medborgarskap har därmed kunnat förvärvas betydligt tidigare. Men nu vill alltså utredningen
att det ska bli möjligt att återfå medborgarskap
även för de personer som inte nödvändigtvis har
hemvist i Sverige.
Kämpat länge
– Svenskar i Världen har under processens gång
haft kontakt med de ansvariga utredarna och organisationen har sedan länge kämpat för att underlätta för de individer som önskar återfå sitt
svenska medborgarskap. Vi på kansliet är därför
mycket glada över det nya förslaget och hoppas
att behandlingen av remissen går så snabbt som
möjligt, säger Kjell Jansson.
Svensk pappa
Utredningen presenterar även ett förslag om att
barn som föds utomlands med ogifta föräldrar,
ska erhålla svenskt medborgarskap även om enbart fadern är svensk medborgare.

GLÖM INTE

att till parlamentet skicka in viktiga
frågor/resolutioner som du tycker att
Svenskar i Världen ska driva.
Maila till projekt@sviv.se

WWW.SVIV.SE
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MINGEL-MÖTE PÅ

MALLORCA

Härlig stämning: Generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist och ombudet Christer Rönnegard
pratade utlandssvenskarnas frågor med Prinsessan Birgitta.

M

ånga svenskar, däribland Prinsessan
Birgitta, hade hörsammat Svenskar i
Världens inbjudan till informationsträff
på den välkända svenskkrogen Harrys bar i Palma i början av maj. Intresset var stort för vad
Svenskar i Världen kan erbjuda utlandssvenskarna och inte minst för jubileumsprogrammet i
Stockholm i augusti 2013. Bland annat ställdes
frågor om utlandssvenskarnas parlament, medborgarskapsfrågor och jobbmöjligheter för hemvändare.
Stor informationsinsats
Våra duktiga ombud på Mallorca, Christer Rönnegard och Isabell Öjnert hade tillsammans med
andra svenska organisationer på Mallorca gjort
en stor insats med att sprida information om
mötet i sina olika nätverk, på webb-sidor och i
tidningar.
Kvällen blev ett fint avstamp på ett närmare
samarbete mellan svenskkolonin på Mallorca
och Svenskar i Världen och vi har glädjen att hälsa många nya medlemmar välkomna till organisationen och till jubileumsdagarna i Stockholm i
augusti!

WWW.SVIV.SE

DITT ANDRA HEM

HOTEL

ESPLANADE    

Strandvägen 7A, S-114 56 Stockholm • Telefon 08-663 07 40
e-mail: hotel@hotelesplanade.se www.hotelesplanade.se
Medlemmar i Föreningen Svenskar i Världen får 10% rabatt på ordinarie
rumspriser. Fråga oss om specialpriser till JUL&NYÅRs helgerna!
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Uppskattat frukostmöte med
RÅD & TIPS inför flytt inom EU
Svenskar i Världen har hållit ett frukostseminarium på temat ”Rörlighet inom Europa och råd
& tips inför utflytt- och hemflytt”. På plats fanns
en expertpanel med representanter från olika
myndigheter för att besvara frågor kring vilka
dokument som behöver fyllas i och vad som är
viktigt att tänka på vid flytten. För att konkretisera olika situationer presenterades tre praktiska exempel med utgångspunkt i studenten
som vill studera utomlands, den arbetssökande
medföljande och pensionären.

M

TEXT: LOUISE LING-VANNERUS

en först inleddes morgonen med ett
samtal om EU:s ambitioner med rörligheten inom Europa. Seminariets moderator, Pernilla Baralt, kommunikations- och
pressansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige, berättade om behovet av att öka
rörligheten för att möta dagens ekonomiska kris.
Hon talade också om att ”arbetskraftens rörlighet inte är en utgiftspost utan en nödvändighet”, varför EU måste se allvarligt på de tendenser som finns inom unionen att begränsa arbetskraftsinvandringen. Men, betonade Baralt, det är
också viktigt att EU-medborgaren känner till sin
rätt – klicka här! – för att själv kunna ställa krav
på myndigheter i olika länder.

8

När Michael Treschow, ordförande i Svenskar i
Världen, tog vid fokuserade han på företagandet
i EU. Att det för många stora svenska företag är
en självklarhet att specialister, chefer och annan
personal flyttar ut i Europa.
– Det räcker inte med att skicka ut stora pärmar. Företagen måste via människor sprida kultur och värderingar för de utgör kittet som gör
affären möjlig.Den inre marknaden i EU är vår
hemmamarknad och där måste människor kunna flyttas efter behov.
När Sverige behövde arbetskraft till industrierna efter kriget sågs invandrarna som hjältar
– idag är vi dåliga på att ta hand om och utnyttja
de invandrarresurser vi har.
Och när det gäller dagens ungdom tycker
Michael Treschow att man ska ha en öppen attityd för att ta jobb i utlandet.
– Det har varit min största glädje i yrkeslivet,
att få möta och se hur människor i andra länder
gör och lyckas, avslutade Michael Treschow.
Viktiga blanketter
När det var dags för panelen att ta plats fanns
från Arbetsförmedlingen Marie-Louise Chardet,
EURES rådgivare, Veronika Gromniak, Skatteverket, Erik Bjärnebrand, Försäkringskassan samt
Anna-Sara Arnardotter och Medea Eklund från
Centrala Studiemedelsnämnden.

Marie-Louise Chardet, Arbetsförmedlingen, Veronika Gromniak, Skatteverket, Erik Bjärnebrand,
Försäkringskassan samt Anna-Sara Arnardotter och Medea Eklund från CSN.
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Efter att ha diskuterat de olika fallen står det
klart att varje medborgare som lämnar Sverige
med ambitionen att stanna en längre tid utomlands måste fylla i olika blanketter för att dokumentera sina kontaktuppgifter och sina planer
för vistelsen. Försäkringskassan tar sedan ställning till om personen i fråga ska bli utskriven
från det svenska sjukförsäkringssystemet eller
inte. Blir man det ska man vara noga med att ta
med sig andra blanketter för att garantera att
Sverige kommer att betala för vården i det nya
EU-landet. Det är också viktigt att anmäla flytten
till Skatteverket och hela tiden uppdatera sina
kontaktuppgifter även där– inte minst för att få
rösta i riksdagsvalen.
Över 1 miljon jobb
Idag finns över en miljon lediga jobb runt om
i EU och för att öka rörligheten finns ett organ
som heter EURES. På deras webbsida finns all
tänkbar information om att arbeta i olika länder,
klicka här!
Söker du CSN för studier utomlands är de flesta
större skolor godkända och studiemedlen föreslås nu öka (klicka här!). Dock gäller att alla lån
ska betalas tillbaka – oavsett var du bor!
Återvänder man till Sverige måste man återinskriva sig hos Skatteverket och Försäkringskassan för att komma in i det svenska systemet
igen. Mer information om sjukförsäkringsfrågor
vid utlands- och hemflytt finner du på www. forsakringskassan.se under rubriken ”Utomlands”.
Under morgonen ställdes många frågor till den
kunniga panelen, men klart står att varje enskild
individ bedöms efter sin unika situation och det
är svårt att få med alla frågor på en förmiddag.
Önskemål om en upprepning av seminariet har
redan uttryckts – och det satsar vi på!
TIPS FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN!
– Blanketter–
5459 – när du flyttar utomlands för en längre tid.
121 – ta med den här till ditt nya EU-land om du
blivit utskriven från sjukförsäkringssystemet enligt ovan. Den garanterar att Sverige
täcker dina vårdkostnader på plats.
5456 – fylles i när du återvänder till Sverige och vill
tillbaka in i det svenska systemet.
För mer information klicka här!
WWW.SVIV.SE

Till minne av
Christer Jacobson
Vår käre medarbetare
och chef har gått ur tiden! Sällan får man uppleva en sådan espri och
grandeur i arbetsrelationen som med Christer.
Vad han skulle bli som
stor var inte klart, månne
”Professor i Uppsala eller
sköka i Bukarest” som titeln blev på hans memoarer. Sån var han, Christer!
Christer disputerade i litteraturvetenskap
vid 29 års ålder i Uppsala. Han har suttit i ledningen för Svenska Institutet, varit kulturattaché i Paris, chef för Nordiska Rådets svenska
delegation och diplomat i Marocko och Hong
Kong. Hemkommen blev han utlandschef på
Vägverket under några år innan han engagerades i Föreningen Svenskar i Världen 1998.
Uppdraget var krispigt och klart; ”bringa ordning i finanserna!”
För oss som fick förmånen lära känna honom var det rätt man till det illa skötta fögderiet. Med diplomati, sitt glada och skojfriska
sinnelag, och näst intill pedantiska ordningssinne hade han snart entusiasmerat omgivning till både donationer och företagsanslutning.
Hans visionära syn på organisationens framtida inriktning drev honom i armarna på kvinnoorganisationen SWEA som han ville ”gifta
ihop” med SVIV. Tiden var dock inte mogen
för detta chevalereska frieri, utan har först nu
vunnit gehör. Den bärande tanken var att föreningen i framtiden skulle fungera som en
paraplyorganisation för alla svenska utlandsföreningar och agera sakförare gentemot riksdag, regering och myndigheter.
Vi är många som bär minnet av dig!
Kjell Jansson
Svenskar i Världen
SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 02/ 2013
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Och priset går till den store

ZLATAN
TEXT: LOUISE LING-VANNERUS

H

ej på er allihop, säger Zlatan
Ibrahimović när han något försenad
anländer till den väntande skaran av
representanter för Svenskar i Världen.
– Jag känner mig lite nervös, fortsätter han
och ler. Han som vunnit så många ligatitlar
och slagit så många straffar, är han nervös?
På plats finns förstås styrelseordförande
Michael Treschow som är mycket nöjd över
valet av pristagare.
– Vi i Svenskar i Världen gör många viktiga saker under året och en av sakerna är att
dela ut priset till Årets Svensk i Världen. Det
finns 550 000 svenskar ute i världen och du
är en av dem. Jag har under hela mitt liv varit en lojal ”di blåe” fan, där du är en stor inspirationskälla, så det känns fantastiskt roligt
att få addera dig till listan över prominenta
svenskar.
– Och det här måste du ha med dig hela tiden, skämtar Michael Treschow och ger
Zlatan det inramade diplomet.

Han har många fotbollspriser
på sin hylla men nu kan Zlatan Ibrahimović lägga
till ett annorlunda pris till sin meritlista; Årets Svensk
i Världen 2013. Svenskar i Världen möter honom på
spelarhotellet i Stockholm och alla kan konstatera att det
här är något Zlatan verkligen sätter pris på.
– Jag tackar alla som varit inblandade så mycket och är
oerhört stolt, säger han glad och nöjd. Det är roligt
när man försöker göra något gott för Sverige
och får ”cred” tillbaka.

TEXT LOUISE LING-VANNERUS

Prisbelönt
Zlatan Ibrahimović har hunnit bli 31 år. Sina
första fotbollsskor fick han när han var fem.
Efter karriären i Sverige har han fortsatt ut i
världen till Nederländerna, Italien, Spanien
och Frankrike. Otaliga är de ligavinster och
topplaceringar han fått som meste målgörare,
bästa spelare mm. Rekordet i Guldbollar innehar han med stor marginal och han har också
tilldelats det prestigefyllda Jerringpriset.
10
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– Du har fått otroligt många
priser i sportsammanhang och
nu får du ett helt annat pris.
Betyder det här någonting för
dig?, frågar styrelseledamoten
Helena Stålnert när hon gör intervjun på spelarhotellet.
– Ja, det känns stort – det
känns fantastiskt. Det är ett
nytt pris för mig, ett annorlunda pris, svarar Zlatan. Det är
kul att få sådana här priser
också! Det betyder att man gör
något bra och jag hoppas jag
kan fortsätta göra det jag gjort
hittills – att representera Sverige på bästa möjliga sätt – på
det jag är bra på att göra, att
spela fotboll. Jag hoppas jag
når ut till alla där ute, framfö-

Helena Stålnert fick en trevlig pratstund
med Årets Svensk i Världen 2013 Zlatan
Ibrahimović . Foto: Philip Bernard

rallt till ungdomarna och barnen som jag ser upp till, för de
betyder allt för mig. Det är de
som ger mig de här adrenalinkickarna och motivationen att
vilja fortsätta hela tiden, så jag
är oerhört stolt!
Själv har Zlatan två söner,
Maximilian 6 och Vincent 5 år,
med sambon Helena Seger.
Han berättar att familjen nyligen köpt ett hus utanför Paris.
– Du är ju firad stjärna och
du lever under fantastiska förhållanden, men är det någonting som du tror att du delar
erfarenhetsmässigt med alla
andra svenskar som bor och
arbetar utomlands?
– Vi lägger alla ned ett hårt
jobb på att försöka representera Sverige på bästa
möjliga sätt. Men jag har turen att jag syns överallt. Nej,
man är stolt när man kommer utanför Sverige, man
glömmer inte var man kommer ifrån.
Barnen flerspråkiga
– Vilken är din främsta lärdom och erfarenhet av att bo
utan-för Sverige?
– Jag har haft turen att få
lära mig nya kulturer och
historien bakom de länder
jag kommit till. Nytt språk
har jag också fått lära mig.
Även mina barn snackar
redan 3-4 språk och det
känns helt otroligt. Jag tror
man utvecklas mer som individ och när man väl kommer
hem så har man fått se världen där ute och tar med sig
det tillbaka.
– Blir det lättare och lätt-

JU R Y N S M O T IV E R IN

G

”Zlatan Ibrahimović
har genom
sin storartade fotb
ollskarriär
blivit en av Sveriges
mest älskade idrottsmän oc
h en förebild för många ungd
omar med
fotbollsdrömmar. Ge
nom sin
internationella karri
är i många
olika länder har ha
n visat förmåga att prestera
på högsta
nivå i vitt skilda miljö
er.
Han har vunnit hela
tio ligaguld på tolv säsong
er i fyra olika länder. Han har
också erövrat Fotbollsgalans
högsta pris
Guldbollen, sju gång
er från
2005 och framåt.
Genom sin självbio
grafi ”Jag
är Zlatan Ibrahimov
ić”, som har
sålt i rekordupplag
or, har Zlatan vunnit många
hjärtan både
i Sverige och utom
lands. Boken
har också väckt m
ånga ungdomars intresse för lä
sning. Zlatan Ibrahimović är
som kapten
för det svenska land
slaget en
klar inspiratör för he
la laget.
Zlatan är en lysande
stjärna
på den internatione
lla sporthimlen, som med st
or talang,
oändlig energi och
ambition under många år uppn
ått exceptionella framgångar
på högsta
internationella nivå
. Han företräder Sverige och
landslaget
på ett utomordent
ligt sätt i internationella samm
anhang och
är en mycket värdig
vinnare av
Årets Svensk i Värld
en 2013.”
Svenskar i Världen
gratulerar
Zlatan Ibrahimović
och önskar
honom all lycka i sin
fortsatta
karriär!

Forts. på nästa sida.

WWW.SVIV.SE
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ÅRETS SVENSK I VÄRLDEN
are att flytta varje gång el– Det beror sig på vad man
ler blir du bara mer och
gör. Inom fotbollen kan det
mer rotad?
vara för tidigt att flytta i ung
ålder. Jag tror man ska känna
– Det har blivit lättare.
sig mogen, men sedan finns
Jag brukar ju flytta ofta så
det andra människor som söjag har ingen fast punkt,
ker äventyr och vill komma ut
men vi är vana vid det,
och se, uppleva och lära sig
så vi klagar inte. Jag kan
något nytt, så det beror på vad
säga att Sverige är min
man håller på med. Jag tror
fasta punkt. Vart jag än
det kan vara en fördel – man
flyttar utomlands kommer
kommer ut och man utvecklas
jag ändå att komma tillbamer som person. Det är ju ett
ka till Sverige.
helt äventyr – bara man kom– Dina barn, är de internamer tillbaka.
tionella individer nu eller är
– Ja, och när kommer du tillde fortfarande svenskar?
baka
till Sverige?
– De snackar ”svengSnart – ett par år till! säger
elska” just nu. Vi får tillZlatan och ler så stort som
bringa mer tid i Sverige
bara Zlatan kan - geniförklarad
så de kommer in i den
fotbollsspelare och nu Årets
riktiga svenska kulturen,
t
Svensk i Världen.
men jag är inte orolig - de
lär sig snabbt och de är
svenskar!, fortsätter
Zlatan.
ZLATANS FOTBOLLSKARRIÄR
Råd till ungdomar
– Du är ju en förebild
för många ungdomar
och det är många av
dem som funderar på
att flytta utomlands,
men tycker samtidigt
att det är lite läskigt.
Vad har du för råd till
dem?, undrar Helena.

1999-2001
2001-2004
2004-2006
2006-2009
2009-2011
2010-2012
2012-

Malmö FF
Ajax, Nederländerna
Juventus, Italien
Inter, Italien
FC Barcelona, Spanien
AC Milan, Italien
Paris-St Germain

Spelat i landslaget sedan 2001

Svensk tv i hela världen!
Via SVT World kan du som IPTV-tittare ta emot ett
varierat utbud av Sveriges Televisions program över
hela världen!
Dessutom får du flera tilläggstjänster som t ex Sveriges
Radios kanaler, väder och nyhetspuffar.
Mer info hittar du på vår hemsida: svt.se/svtworld
Abonnemang tecknas hos vår kundtjänst: www.connova.se
Gilla oss på Facebook! facebook.com/svtworld

12
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Svenskar i Världen är en ideell organisation beroende av stöd
från våra medlemmar, men tack vare våra Gold Partners kan vi
sätta extra fokus på utlandssvenskarnas frågor. Varmt tack till:
Svenskar i Världen anordnar

ABB
Alfa Laval
ASSA Abloy
Atlas Copco
Banque Carnegie
ECO Lean
EF Education First

Electrolux
Elekta
Ericsson
IKEA
Lundin S A
Medicover Holding
Oriflame Cosmetics

Sandvik
SAS
SKF
Svenskt Näringsliv
Swedish Match
VOLVO

För svenskar – i världen
www.sviv.se
WWW.SVIV.SE
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Årsmöte, lunch, buffé &
rundvandring i Stadshuset
– 19 augusti
Det traditionella årsmötet hålls
i Vapensalen på Grand Hôtel för
att sedan fortsätta med jubileumslunch i Spegelsalen. Under lunchen bjuds det på underhållning
och dessutom får vi se prisutdelningen till Årets Svensk i Världen
2013. Festligheterna fortsätter
på kvällen med buffé och rundvandring i Stockholms stadshus
där Stockholms Stad står som
värd.

Operakonsert
– 18 augusti
Jubileumsveckan inleds med operaföreställningen Figaros Bröllop.
Sigrid Paskells pris för scenkonsterna delas ut innan föreställningen. Arrangemanget sker på
Confidencen i samarbete med
SWEA International.

För mer information klicka här!

Årets Svensk i Världen 2012

För mer information klicka här!

Välkommen till

JUBILEUMSFESTEN

den 19-25 augusti!

14
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Konsert
– 23 augusti
Ytterligare en fin konsert på Confidencen - den här gången med
unga svenska musikerna Marcus Forss, klarinett, Hugo Ticciati,
fiol och Anna Buchenhorst, piano
som framför Brahms klarinettkvintett, Sonat nr 1 F moll.
För mer information klicka här!

Workshop & lunch för våra
ombud i världen
– 21 augusti

Utlandssvenskarnas parlament & mottagning på
Utrikesdepartementet
– 20 augusti
Årets parlament öppnas av Riksdagens talman, Per Westerberg.
Under dagen bjuds vi på många
intressanta programpunkter och
talare såsom handelsminister
Ewa Björling, Svenskt Näringslivs
VD Urban Bäckström och Googles Nicklas Lundblad. Som vanligt
skapar vi arbetsgrupper som diskuterar och utarbetar resolutioner. På kvällen anordnas en mottagning med UD som värd. Önskar du delta i en arbetsgrupp?
Maila Rebecka Hallerby på
projekt@sviv.se
För mer information klicka här!
WWW.SVIV.SE

Vi hälsar alla ombud välkomna till
en Workshop på Svenska Institutet. Vi låter oss inspireras och utbyter tankar kring vår roll bland
utlandssvenskarna i världen. Dagen avslutas med lunch.
För mer information klicka här!

Familjedag på Skansen
- 25 augusti
Jubileumsveckan avslutas med
en härlig familjedag på klassiska
Skansen. Biskop emeritus Lennart Koskinen håller gudstjänst i
Seglora kyrka ackompanjerad av
Miljonkören/Gudrun Bruna. Efteråt tågar vi till Stora Gungan för
kyrkkaffe och därefter har alla
möjlighet att njuta av dagens fina
Evert Taubeprogram.
För mer information klicka här!
SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 02/ 2013
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HEMVÄNDARE

Erfarenhet från

UTLANDET
Hur uppskattad är den?
TEXT: LOUISE LING-VANNERUS

Har personalchefer ett begränsat intresse för utlandserfarenhet
vid jobbansökan? Det ville Hemvändargruppen under ledning
av Staffan Paues och Gunilla Ramell ta reda på och anlitade
konsultföretaget 180 Degrees Consulting, med en grupp studenter från Handelshögskolan som startade projektet ”Improving
Job Opportunities for Returning Expat Swedes”. Och svaret – en
bekräftelse på det man befarat..

V

arje år återvänder cirka 20 000 utlandssvenskar till Sverige.
Många historier tyder på att dessa hemvändare har svårt att
återinträda i det svenska yrkeslivet och ordet ointresse har
legat nära till hands - särskilt bland dem som varit borta i flera år.
Ointresse
För att undersöka situationen startades ett projekt under våren där
ett dussintal företag (som får vara anonyma) kontaktades för intervju.
- Vi ville ta reda på huruvida det i rekryteringsprocessen finns ett
ointresse där man inte ser något värde i utlandserfarenhet, berättade Maria Strandlund som tillsammans med Gregor Kainz, Erica
Åberg, Stefan Saner, Regina Jönsson och Wing Sze Huynh var de

Projektgruppen från v till h: Regina Jönsson, Stefan Saner,
Gregor Kainz (projektledare) och Erica Åberg.
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som genomförde undersökningen.
– Företagen säger sig sträva efter att vara diversifierade
men då ser man framförallt på
ålder och kön men läser inte
in utlandserfarenhet i diversifiering.
För att undersöka om inställningen skiljer sig mellan olika
typer av företag valde gruppen
ut tre kategorier; svenska företag, svensk-internationella
företag och utländska företag
i Sverige. Under intervjuerna
presenterades tre blinda CV:n
för att kunna få vederhäftiga
reaktioner på olika kandidaters erfarenheter.
I helsvenska företag visade
sig internrekrytering vara den
vanligaste anställningsmetoden där de tekniska kvalifikationerna hos kandidaten ansågs viktigast. Internationella
erfarenheter värderades endast om företaget skulle sträva
mot en internationell expansion då de skulle kunna innebära en extra bonus.
De svensk-internationella företagen har stort fokus på internationella uppdrag, varför
kandidater med internationell
erfarenhet är intressanta. Speciellt intressant är erfarenhet
WWW.SVIV.SE

HEMVÄNDARE
från tillväxtländer som till
exempel Kina och
Brasilien. Rekryteringen är företrädesvis intern för att premiera interna
karriärvägar men till saken hör att kostnaderna för att hålla en anställd utomlands är mycket höga så tonvikten på att anställa lokalt ökar.
Dessutom anser HR-cheferna att återflyttandet/
hemkomsten är ett problem där en utlandsanställd som återvänder till Sverige ofta har för
höga förväntningar som jobbet i Sverige inte
kan matcha. En annan åsikt är att f d utlandsanställda snart vill ut igen.
I utländska företag som etablerat sig i Sverige
utgör ungefär hälften av de anställda internationella rekryteringar. Viktigast är att finna personal som passar in i företagskulturen varför cirka
50 procent är internrekryteringar och 50 procent rekryteringar från nätverk. Yrkesnätverket
LinkedIn används i allt högre utsträckning.
Fem hinder
Under studien har gruppen funnit fem hinder
som begränsar möjligheten för hemvändande
svenskar att få jobb;
1) Internationell erfarenhet är en tillgång, men
		 inte nödvändigtvis en fördel som många fd
		 utlandsanställda vill tro.
2) Stora företag föredrar att anställa internt 		
		 för att skapa karriärvägar.
3) Hemvändare känner inte till lediga position		 er då dessa ofta inte utannonseras och per		 sonen saknar kontakter.
4) HR-chefer kan vara skeptiska till okända fö		 retag (okänd internationell erfarenhet kräver
		 oftast mycket research och det blir för tids		 krävande).
5) Företagen har svårt att kapitalisera på inter		 nationell erfarenhet, särskilt de som verkar
		 i Sverige.
Rekommendation
För dig som avser att flytta hem till Sverige är
det viktigaste rådet att du ska jobba för att behålla och helst utöka ditt nätverk – även när du
befinner dig utomlands. LinkedIn har utvecklats
till en viktig plattform. Ett annat tips är att använda sig av referenser i din jobbansökan.

För Svenskar i Världen och Hemvändargruppen finns flera utvecklingsmöjligheter att utöka
sin stöttning av hemvändare. Bland annat ska
organisationen se över möjligheten med att skapa ett professionellt nätverk via en LinkedIngrupp, ett mentorprogram samt anordna mingelträffar mm.
Fotnot: Viktigt att betona är att antalet företag i
undersökningen var relativt litet och kan bara visa
på en trend och inget statistiskt säkerställt resultat.

Vi tänker världen
Non Resident – för dig med
finansiella intressen i Sverige
Oavsett om du är på väg att flytta, redan bor utomlands
– eller om du är på väg hem igen – så är det viktigt att ta
reda på vad du ska tänka på och hur du ska agera i olika
situationer som kan dyka upp.
Kontakta gärna oss så berättar vi mer.
Stockholm, +46 8 763 64 67
nonresidentprivates@seb.se
Göteborg, +46 31 62 19 02
nonresidentprivateg@seb.se
seb.se/nonresident

WWW.SVIV.SE
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NYHETER

ELEKTRONISK RÖSTNING
PÅ PROV I VALET 2018
2011 års vallagskommitté har presenterat sitt slutbetänkande om att prova
elektronisk röstning i ett antal kommuner i Sverige vid valet 2018. Syftet är att
öka tillgängligheten.
- För alla utlandssvenskar är detta ett mycket positivt steg. Vi ser det som oerhört intressant och viktigt att någon grupp utlandssvenskar får delta i försöken 2018, säger generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist.

M

iljöpartiet
har som
enda parti reserverat sig mot förslaget och ledamoten Max
Andersson konstaterar att fördelar som förenkling och minskad kostnad är uppenbara, men
att det finns allvarliga säkerhetsproblem som att
någon datakunnig person hackar resultatet eller
att anonymiteten riskeras. Enligt Max Andersson
är det allvarligt om medborgarna känner att de
inte kan lita på systemet och därför avstår från
att rösta.
Men enligt Lars Beckman, ledamot för Moderaterna som hårdast av alla drivit frågan om att
utvidga möjligheten att rösta, finns det mer som
talar för e-röstning än emot.

TEXT: LOUISE LING-VANNERUS

- Vinsterna är dels att det är ett krav från medborgarna, men sedan är det också så att allting
som underlättar möjligheten att vara med i valet,
till exempel för den som har ett funktionshinder,
tycker jag att man ska se positivt på.
Säkerheten är en jätteviktig fråga
Han konstaterar vidare att säkerheten är en jätteviktig fråga, men säger samtidigt att möjligheten till otillbörlig påverkan redan finns vid budröstning.
De försök som gjorts i Norge och Finland har
varit mycket positiva och där känner man sig
mycket säker med den teknik som finns. Elektronisk röstning är tänkt att bli ett kompliment till
de befintliga röstsätten att rösta i vallokalen på
valdagen, poströsta och budrösta.

Föreningen Svenskar i Världen
– Årsmöte med lunch den 19 augusti

75-års jubiléets årsmöte hålls i Vapensalen på Grand Hôtel, för att sedan
fortsätta in i Spegelsalen för en jubileumslunch. Under lunchen bjuds det
på underhållning och utmärkelsen Årets Svensk i Världen delas ut.

11.45 ‑ 12.00 Registrering
13.00 ‑ 15.00 Lunch
12.00 ‑ 12.45 Årsmöte		 19.00 ‑ 21.00 Stockholms stadshus
								mottagning
Lunchpris: 400 SEK/kuvert för medlem. Gäster 500 kr.
18
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SPAR UTÖKAR SITT
personadressregister

Statliga personadressregistret (SPAR) kommer
att framöver även innehålla svenskar som är
skrivna i utlandet, det beslutade riksdagen den 29 maj.
Statliga personadressregistret
(SPAR) tillhandahåller personoch adressuppgifter till bland
annat myndigheter, banker och försäkringsbolag. Tidigare har SPAR endast omfattat personer folkbokförda i Sverige, vilket har inneburit
att personer som varit utskrivna ur Sverige i mer
än tre år har uteslutits ur registret. Detta har resulterat i att svenska medborgare som adressändrar i utlandet inte får sina kontaktuppgifter
automatiskt distribuerade till de svenska myndigheterna. Utlandssvenskar har därför själva
fått informera de olika instanserna om den nya
adressen. Men nu har alltså riksdagen beslutat
om att utöka registret till att även inkludera
personer som tidigare har varit folkbokförda i
Sverige. Lagen är tänkt att träda i kraft den 1
januari 2016.

RISK FÖR KÖER
vid passärenden

Ska du förnya ditt pass i sommar?
Det är många som passar på att förnya sina pass under Sverigebesöket på semestern, eller som
faktiskt måste åka till Sverige av
det skälet.
Långa köer
Tänk på att det kan vara långa köer och att polisstationerna också kan vara underbemannade på
grund av semestrar. Bästa tipset är att boka en tid
och söka sig till polisstationer som ligger lite utanför storstäderna. I Stockholm kan Täby vara ett
bra tips!
t

Varsamma Bohagstransporter www.stadsbudskontoret.eu

Stipendier för utlandssvenskars
barn i svenska skolor
Gymnasium och högstadium.
Även sommarkurser i svenska.

• Varsamma bohagsflyttar nationellt och internationellt dörr-till-dörr.
• Flyttfordon och emballage anpassade för ömtåligt gods.
• Fullservicelösningar med packning, magasinering, flyttstädning, etc.
• Vi uppfyller och tillämpar ”Bohag 2010” samt ”General Conditions”
och har heltäckande bohags- och ansvarsförsäkring.
• Kontor och lagerhotell i Örnsköldsvik, Stockholm, Cannes och Paris.

För mer information se
www.utrikeshandelsforeningen.se
Örnsköldsvik - Stockholm - Cannes - Paris

STIPENDIEFONDEN FÖR
SVENSK UTLANDSUNGDOM

WWW.SVIV.SE

• Lyftkransvägen 16, 142 50 Skogås
• Telefon +46 (0)8 645 04 40
• Telefax +46 (0)8 64574 40

• info@ stadsbudskontoret.eu
• www.stadsbudskontoret.eu
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FRÅGOR & SVAR

FÖRE & EFTER FLYTTEN
Berit Rohdin är skattejurist med internationell beskattning som huvudinriktning och då särskilt personbeskattning. Hon driver företaget Taxpoint.se och
har tidigare arbetat i skattedomstol och på Skatteverket där hon hade särskilt ansvar för internationella personbeskattningsfrågor.
Har du några frågor rörande pensioner, skatter och anställningsvillkor inför,
under eller efter en utlandsflytt, skicka ett mail till Berit.
TEXT BERIT ROHDIN

FLYTT TILL PORTUGAL
Jag och min hustru planerar
att flytta till Portugal i höst.
Jag är 63 år och min hustru
är några år yngre och har inte
fyllt 60 år ännu. Vi planerar
att ansöka om NHR-status
(Non Habitual Resident)
i Portugal och önskar få
den förmånliga dubbla
skattebefrielsen för privata
tjänstepensionsförsäkringar
vi har hört talas om. När vi
själva letat på nätet har vi
hittat motstridiga uppgifter
om denna skattebefrielse. Är
det klarlagt vad som gäller?
Enligt skatteavtalet mellan
Sverige och Portugal har Portugal beskattningsrätten till
tjänstepensioner p g a enskild
tjänst från Sverige till person
med hemvist i Portugal. Sverige kan enligt skatteavtalet inte
beskatta dessa pensioner. När
NHR-reglerna offentliggjordes
i september 2009 framstod
det som klart att tjänstepension från Sverige p g a privat
anställning blir skattefri i Portugal för den som har NHR-status där (och Sverige kan inte
ADRESS TILL FRÅGOR & SVAR
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beskatta enligt skatteavtalet).
Detta skulle innebära att pensionen blir helt skattefri. Portugisiska skatteexperter bekräftade denna uppfattning.
Senare lät det portugisiska skatteverket förstå att de
hade en annan tolkning enligt
vilken dubbel skattebefrielse endast skulle vara möjlig
om pensionen kommer från
ett land som Portugal saknar
skatteavtal med. Skatteverkets tolkning har kritiserats
hårt bl a eftersom den i praktiken skulle innebära att endast privat tjänstepension
som inte beskattats i källstaten och som kommer från ett
s k skatteparadis kunde bli
skattefri i Portugal för personer med NHR-status. För privat tjänstepension från Sverige innebar tolkningen att
pensionen blir beskattad i
Portugal enligt en progressiv
skatteskala.
Under diskussionerna för
”the State Budget Law” för
2013 ändrades NHR-reglerna. Syftet med ändringen förefaller ha varit att komma
med ett klargörande och därmed sätta punkt för det por-

tugisiska skatteverkets sätt att
tolka lagen. De nya reglerna
gavs inte någon retroaktiv verkan varför det till en början var
osäkert om den gäller pensioner utbetalda före den 1 januari 2013 eller inte.
Det portugisiska skatteverket har nyligen börjat utfärda
skattsedlar för personer med
NHR-status som endast har utländsk pensionsinkomst för
beskattningsår 2009 och framåt (pensionsinkomster mottagna fr o m den 1 januari 2009).
Skatteverket har inte debiterat någon skatt på pensionsinkomsterna. Detta innebär att
skatteverket accepterat att de
nya reglerna (ovannämnda lagändring under diskussionerna för ”the State Budget Law”
för 2013) gäller sedan NHRregimen trädde i kraft d v s åtminstone för pensionsinkomst
uppburen sedan 1 januari
2009 och inte bara sedan 1
januari 2013.
Svaret på frågan blir att det
numera är klarlagt att tjänstepension från Sverige blir skattefri i Portugal (och i Sverige)
för den som har NHR-status i
Portugal.
Forts. på nästa sida.

Svenskar i Världen I Frågor & Svar, Box 5501, 114 85 Stockholm eller Berit Rohdin, Taxpoint .se
Tfn +46 (0) 735-13 06 75, E-post info@taxpoint.se
WWW.SVIV.SE

FRÅGOR & SVAR
Forts. från föregående sida.

Hittills har det endast utfärdats skattsedlar för NHRskattebetalare som har enbart
pensionsinkomst. Skattsedlar
för personer (den stora majoriteten) som också har annan
inkomst som ränta, utdelningar, hyresinkomster och realisationsvinster för tidigare år
har inte utfärdats ännu. Enligt
uppgift beror detta på tekniska problem hos skatteverket.

SOCIALFÖRSÄKRING VID
UTLANDSFLYTT
Vi planerar att flytta utomlands till ett annat EU-land.
Själv har jag fyllt 65 år och
min fru ska fylla 60 år. Hur

blir det med socialförsäkringstillhörighet för oss när vi
flyttar?
Ni ska anmäla till försäkringskassan i Sverige att ni flyttar
och registrera er hos försäkringskassan i inflyttningslandet. Du själv kan få ett intyg
S1 från försäkringskassan i
Sverige som ska visas upp
för försäkringskassan i inflyttningslandet. Du får ett EU-kort
från Sverige.
Vid sjukdom är det Sverige
som i sista hand betalar kostnaderna för dig. Din hustru
kan inte få ett intyg S1 ännu.
Hon skall registrera sig hos
försäkringskassan i inflyttningslandet. Hon får då sam-

ma förmåner som alla invånare i det landet har. Vid sjukdom är det inte Sverige utan
inflyttningslandet som betalar
kostnaderna. När din hustru
går i pension kan hon begära
intyg S1 från Sverige och få
EU-kort från Sverige.
Det är viktigt att ni undersöker om ni bör teckna en privat
sjukförsäkring när ni flyttar.

t

2013 als New!
oo
course in ne week intens
ive
Swedish
for adult
s.

-an international boarding school
also offering summer courses
Tel +46 (0)390 561 50 · www.grennaskolan.se
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Välkommen till
en av världens
starkaste banker*
Vi erbjuder ett brett utbud av Private Bankingtjänster, anpassade efter dina behov och önskemål.
Hos oss får du alltid ett långsiktigt och personligt
engagemang av erfarna rådgivare.
Välkommen att kontakta oss i Luxemburg
– var du än väljer att bo och verka.

* Bloomberg, maj 2013. Rankingen baseras på faktorer såsom finansiell
styrka, förmågan att hantera risker och kostnadseffektivitet.

handelsbanken.lu
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SKATTER

KAN MAN BEHÅLLA SIN BOSTAD?
Förvirrade uppfattningar råder om man kan ha kvar sitt boende i
Sverige vid utflyttning från landet. Reglerna är komplicerade men ibland
går det utan negativa skattekonsekvenser. Går det att anses utflyttad
om bostaden behålls? Cecilia gör ett försök att reda ut begreppen.
TEXT CECILIA GUNNE

Den förenklade uppfattningen är att för att räknas
som utflyttad vid beskattningen måste man sälja
den svenska villan eller bostadsrätten och säga
upp hyreskontraktet om man bor i lägenhet. Om
du behåller bostaden har du nämligen så kallad
väsentlig anknytning till Sverige.
Den som har väsentlig anknytning till Sverige är
obegränsat skattskyldig här. Det behöver dock
inte alltid innebära så stor skillnad jämfört med
att sälja den tidigare permanentbostaden och
vara begränsat skattskyldig (fritidshus i Sverige
kan man i princip alltid behålla).

Sveriges rätt att ta ut skatt
Vilken rätt Sverige har att ta ut skatt efter att du
har flyttat till ett annat land, beror på vad som
står i skatteavtalet mellan Sverige och det land
du flyttat till. Det finns inte skatteavtal med alla
länder. Men Sverige, som är så litet, har ingått
skatteavtal med ovanligt många länder, se
www.skatteverket.se
I skatteavtalen avgörs vilket av de två länderna
som har rätt att ta ut skatt på olika typer av inkomster. Oftast har hemvistlandet (det land du
flyttat till) rätt att ta ut skatt på de flesta inkomster. För vissa inkomster får båda länderna ta ut
skatt och för några inkomster får bara Sverige ta
ut skatt. Avtalet fördelar rätten att ta ut skatt men
i Sverige avgör den väsentliga anknytningen vilken
typ av skatt som i så fall ska tas ut.
Behållit permanentbostaden
Om du har flyttat ut men behållit permanentbostaden i Sverige betalar du full progressiv skatt
upp till 57 procent på tjänsteinkomster som Sverige får beskatta, medan du bara betalar 25 procent SINK på sådana tjänsteinkomster om du
gjort dig av med bostaden. För utdelningar gäller

särskilda regler i skatteavtalen som oftast innebär 15 procent kapitalinkomstskatt om du har
bostaden kvar och 15 procent kupongskatt om
du inte har det. Om det inte finns skatteavtal gäller 30 procent skatt på utdelningar från Sverige.
Om du exempelvis har flyttat till Frankrike gäller
att endast Frankrike har rätt att ta ut skatt på den
svenska allmänna pensionen, på utbetalning av
privat svensk pensionsförsäkring och på svensk
tjänstepension som avser privat tjänst. Det gäller även om du behållit bostaden i Sverige. Sedan
är det en annan fråga hur Frankrike utnyttjar den
beskattningsrätten.
Endast Sverige har rätt att ta ut skatt på tjänstepension som betalas ut av en offentlig svensk arbetsgivare (stat och kommun). Om du har bostaden kvar blir det svensk inkomstskatt på upp till
57 procent medan det bara blir 25 procent SINK
om du gjort dig av med bostaden och annan väsentlig anknytning till Sverige.
Skatt vid aktievinster
Både Sverige och Frankrike får beskatta aktievinster under de första två åren. Frankrike ska
då minska sin skatt (avräkna) med den svenska
skatten. Och därefter får normalt bara Frankrike
ta ut skatt på vinst vid aktieförsäljningar. Detta
gäller oavsett väsentlig anknytning.
Det är knepigt att läsa skatteavtal. När det står
att det ena landet får beskatta en inkomst betyder det att båda länderna får beskatta den. Bara
om det står att en inkomst får beskattas endast i
det ena landet blir det skatt bara i det landet.
Jag återkommer i en senare artikel med vad
som gäller för att du ska anses bosatt i ett annat
land när du flyttat från Sverige.

CECILIA GUNNE I SKATTER
Cecilia är skattejurist på Lindskog Malmström Advokatbyrå och sakkunnig i expertpanelen på www.sviv.se I E-post cecilia.gunne@lmlaw.se I Webb www.LMLAW.se
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UNGDOMSFRÅGOR

Nu förbättras
stödet för studier
UTBILDNING utomlands
För att inte begränsa den internationella rörligheten bland studenter och möjliggöra
studier vid toppuniversitet inför regeringen
en rad förändringar av studiemedelsystemet.
TEXT LOUISE LING-VANNERUS

D

en 2 maj beslutade regeringen om propositionen ”Ökade möjligheter till studier vid
utländska toppuniversitet.”
- Att människor studerar utomlands är bra
både för individen och för samhället. Nu gör vi
studiemedlen mer flexibla och möjliggör för fler
att gå på toppuniversiteten, säger biträdande utbildningsminister Maria Arnholm.
Drygt 30 000 svenska studenter läser varje år
utomlands med studiemedel. För att skapa ett
mer effektivt studiemedelssystem för utlandsstudier och för att underlätta för dessa studenter
presenterar regeringen en rad förändringar:
Dagens landsspecifika studiemedelsbelopp
bör ersättas med det enhetliga belopp som ges
vid studier i Sverige (9 776 kronor per studiemånad 2013).
För att inte begränsa de studerandes internationella rörlighet bör det även införas ett nytt
merkostnadslån för utlandsstudier (ungefär
2 400 kronor per studiemånad 2013).
Toppuniversitet
Studerande bör vidare ges möjlighet till ett betydligt högre lån för att täcka undervisningsavgifter också vid dyrare toppuniversitet.
Reformen finansieras fullt ut med att dagens
landspecifika studiemedelsbelopp avskaffas.
– Höga universitetsavgifter riskerar för många
att bli ett oöverkomligt hinder för utlandsstudier.
24
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– Höga universitetsavgifter riskerar
för många att bli ett oöverkomligt
hinder för utlandsstudier, säger
Johannes Danielsson, ungdomsombud

Jag hoppas att förändringarna ger fler möjligheten att läsa utomlands. Samtidigt är det viktigt
att en sådan här satsning, som uttryckligen avser utländska toppuniversitet, inte blir ett elitprojekt för ett fåtal studenter, säger Saco Studentråds ordförande Johannes Danielsson, til�lika ungdomsombud för Svenskar i Världen.
Regeringen kommer inom kort att lämna över
propositionen till riksdagen. Förslaget väntas
träda i kraft i juli 2015.

Studiemedel för utlandsstudier idag
Studiemedel för utlandsstudier består av
bidrag och lån. Du kan också låna pengar till
extra kostnader för exempelvis terminsavgifter,
resor och försäkringar.
Exempel på studiemedel enligt dagens regler:
Kr/mån USA Storbrit. Spanien Austral.
Bidrag 2 828 2 828
2 828 2 828
Lån
11 000 8 400
7 200 12 000
Totalt 13 828 11 228 10 028 14 828
Studerar du på distans på en utländsk skola
utanför Sverige kan du få studiemedel med de
belopp som gäller för det land där du bor.
För mer information klicka här!
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SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Gymnasie- och grundskoleutbildning på svenska eller engelska. IB-program
sedan mer än 30 år med mycket goda resultat. Mångfald av fritidsaktiviteter och
nära kontakter med högskolor och näringsliv. Vår skola ligger i idylliska Sigtuna, invid
Mälaren, nära till både Stockholms kulturliv och Arlanda flygplats.
Kom och besök SSHL, ett Sverige i internationell tappning. Vi ställer upp under hela
läsåret och visar verksamheten. Vi erbjuder också möjligheten att lära känna skolan
och internatlivet genom provboende.
Under sommaren erbjuder vi sommarkurser i svenska och matematik.

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00
www.sshl.se
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