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Svenska kyrkan fi nns på 40 platser runt om i 
världen. Vi möter ungdomar, turister, utlands-
svenskar och många andra. Om någonting 
 in träffar fi nns vi där för att ge stöd och hjälp. 
Tack för att du gör vårt arbete möjligt!

Plusgiro: 9016 03-1 Bankgiro: 901-6031
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/iutlandet

Hej!
Mitt utbytesår i Berlin började inte 
som jag hoppats. Det fungerade 
inte med min värdfamilj och jag 
var väldigt ledsen. Jag hade besökt 
Svenska kyrkan där ett par gånger 
tidigare för att låna böcker. Nu 
gick jag dit igen. De tog hand om 
mig och gav mig den trygghet jag 
behövde.
Victoriaförsamlingen blev mitt 
 andra hem. Sedan välkomnade en 
av medarbetarna mig i sin familj 
och där är jag kvar!

http://www.svenskakyrkan.se/omoss
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5. NYTT PASS - PLANERA VÄL! 
Ska du till Sverige och fixa nytt pass i 
sommar kanske du bör boka en tid.

7. RÅD & TIPS INFÖR FLYTT
SVIV anordnade ännu ett välbesökt EU- 
seminarium där åhörarna fick lyssna till 
vad som krävs inför flytten samt ställa  
frågor till myndigheternas representanter. 

8-9. SOMMARPROGRAMMET 
Nu kan du anmäla dig och dina vänner till 
årets sommarprogram. Vi bjuder som vanligt 
på information, debatt och kultur med spän-
nande personer som brinner för utlands-
svenskarnas frågor. 

12. REMISSER I VIKTIGA FRÅGOR 
Rollen som remissinstans är viktig och vi 
berättar i vilka frågor vi tyckt till.

13-16. RÖSTA FÖR SVERIGE 
I detta SUPERVALÅR är det snart dags för val 
igen - nu väljer vi vilka som ska styra Sverige. 
SVIV har ställt speciella frågor till partierna 
och vi guidar dig igenom hur du som utlands-
svensk går till väga för att rösta. 

22-23. MALENA ERNMAN  
Malena Ernman är rösten som vågar ta 
ton - både i Sverige och utomlands.

Cecilia Gunne 
Sid 26.

SKATT & EKONOMI

Berit Rohdin
Sid 25.

FRÅGOR & SVAR

13.

Karin Ehnbom-Palmquist 
Sid 4.
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KARIN EHNBOM-PALMQUIST I GENERALSEKRETERARE FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN
E-post karin@sviv.se I Webb www.sviv.se

Kära läsare!

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Välkommen till årets andra nummer av Svenskar i Världen.  
Vi fortsätter ”supervalåret” och i det här numret får du ta  
del av vad de politiska partierna tycker om våra frågor. Jag 
hoppas att ni ger utlandssvenskarna en röst genom att rösta.

Jag önskar er en god start på sommaren och 
hälsar er välkomna till det andra numret av 
tidningen Svenskar i Världen. Här finner ni bl a 

de politiska partiernas svar på våra frågor inför 
riksdagsvalet i höst. Vi har under våren skrivit 
mycket om valet till EU-parlamentet och om det 
svenska riksdagsvalet och hoppas att ni därige-
nom blivit uppmuntrade till att rösta från utlandet. 
Ni utlandssvenskar är en stor och viktig grupp, 
cirka 550 000, och det är angeläget att ni gör er 
röst hörd. På så sätt blir vi också starkare i våra 
kontakter med politikerna rörande alla frågor som 
berör utlandssvenskarna. Läs mer på sidan 14.

Så önskar jag få se många av er i Stockholm 
under vårt sommarprogram (läs mer på sid 8) som 
jag lovar blir mycket omväxlande och innehållsrikt. 
Vi hoppas på en engagerad debatt kring frågorna 
om migration, integration och internationell kompe-
tens på vår heldagskonferens den 19 augusti och 
så ska vi fira Årets Svensk i Världen 2014 – vem 
det blir kommer att offentliggöras inom kort. 

Svenskar i Världen har ju runt 115 engagerade 
och duktiga ombud ute i världen. De ger råd och 
tips till nyanlända och hjälper de som funderar på 
att flytta ut samt informerar om Svenskar i Världen 
och värvar nya medlemmar. Om du, eller någon 
du känner, skulle vara intresserad av att ta sig an 
detta hedersuppdrag, hör gärna av dig till mig, så 
berättar jag mera! Den 18 augusti  anordnar vi en 
halvdagsutbildning för ombuden på Svenska In-
stitutet. Det blir ett tillfälle att utbyta erfarenheter, 
nätverka samt planera och uppdatera rollen inför 
framtiden. Jag hoppas att många ombud kan delta! 
För de som inte kan vara med i Stockholm kommer 
vi att sprida information via digitala kanaler.

Slutligen vill jag berätta om två viktiga projekt 
som pågår. Det första är en kartläggning av antalet 

utlandssvenskar; hur många är de, var bor de och 
vilken sysselsättning har de?

Vi har gått ut till ambassader, honorärkonsulat, 
handelskamrar, svenska klubbar och föreningar, 
skolor och Svenska kyrkan för att få svar och 
hoppas så småningom få fram nya tillförlitliga 
uppgifter om hur många svenskar som bor kortare 
eller längre tid utanför Sverige. Denna information 
saknas idag och kommer att tjäna till att tillvarata 
era intressen på ett bättre sätt än tidigare.

Det andra projektet som pågår fram till i höst är 
vår nya hemsida. Det är ett stort och viktigt projekt 
att skapa en ny kommunikationsplattform som är 
användarvänlig, lättillgänglig och översiktlig. Här 
ska du kunna få svar på frågor och läsa nyheter 
med särskilt fokus på utlandssvenskar. Låt mig 
gärna veta vad ni tycker!

Som ni ser på annan plats i tidningen är detta 
sista numret som vår duktiga redaktör Louise Ling-
Vannerus producerar. Ni håller säkert med mig om 
att tidningen, liksom webbplatsen, har utvecklats 
påtagligt under Louise tid och jag vill tacka för hen-
nes värdefulla insatser. Louise flyttar med sin man 
till Silicon Valley och jag önskar henne lycka till 
”over there”!

I sommar slutar också vår kanslichef, Kjell 
Jansson, som i mer än tio år arbetat på kansliet, 
där han varit en fast punkt och sammanhållande 
länk för oss alla. Han har under årens lopp lärt 
känna de flesta och är uppskattad av många 
medlemmar. Kjell kommer att vara med under 
sommarprogrammet, så de av er som deltar där 
får tillfälle att träffa honom då.

Många somriga hälsningar och på återseende 
i augusti!

Karin Ehnbom-Palmquist
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Gör det möjligt
Detta material ska inte betraktas som ett erbjudande om att köpa eller sälja någon placeringsprodukt eller att göra någon annan affär.  Det ska inte heller betraktas 
som ett erbjudande att tillhandahålla banktjänster i något land där Nordea Bank S.A. eller något av dess närstående bolag inte har tillstånd att bedriva bankrörelse. 
Publicerat av Nordea Bank S.A. som står under tillsyn av Luxemburgs finansinspektion CSSF (www.cssf.lu). Kontaktdetaljer: 562, rue de Neudorf, L-2220 Lux-
embourg, Tel +352 43 88 77 

Vi bor utomlands. Våra  
skatterapporter sköter 
Nordea 
Nordeas skatterapporter hjälper dig att deklarera. Även om du har 
komplicerade kontostrukturer blir det enklare för dig att fylla i dekla-
rationen, och du får en tydlig överblick över inkomster, kapitalvinster 
och transaktioner. Våra förmögenhetsplanerare och externa specialister 
hjälper dig att anpassa din kapitalförvaltning till dina aktuella och 
framtida behov. En rådgivare, många specialister – vi gör det möjligt.

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

AD_Tax_SvenskIVŠrlden_SWE.indd   1 04/02/2014   10:23

Nytt pass i sommar?
Ska du förnya ditt pass i sommar? Det är många 
som passar på att förnya sina pass under Sverige-
besöket på semestern, eller som faktiskt måste 
åka till Sverige av det skälet. 

Krav på tidsbokning på fler platser 
Tänk på att kravet på tidsbokning för att få 
förnya sitt pass nu utökats till Stockholms län, 
Östergötland, Eskilstuna och Arlanda. 

I Stockholm ökar antalet tider som läggs ut för 
bokning och på senare tid har man lagt ut extra- 
och resttider med kort varsel för att förbättra 
servicen. 

– Vi hoppas att det ska bli bättre för utlandsbo-
ende att kunna boka in en speciell tid för ansö-
kan och därmed förenkla sin planering. Eftersom 
man kan boka ganska långt fram i tiden borde 
detta även möjliggöra bokning av flyg till bra pris, 
säger Ann Kask på UD:s konsulära enhet.

Kötiden för pass har dock blivit 
längre än väntat och är nu 
cirka 3 veckor.

Kostnad för pass 
Priset för ett nytt pass i 
Sverige är 350 kronor 
och leveranstiden cirka 
fem dagar, men du kan även 
få leverans till din ambassad 
eller konsulat, något som kan 
vara aktuellt inom EU. Ett provi-
soriskt, rosa pass får du direkt 
eller i anslutning till resan och 
kostar 980 kronor. 

Är du i akut behov av ett pass och befin-
ner dig i  Stockholmsregionen finns drop-in 
tiderna kvar i Uppsala, Bålsta och Västerås.  
För mer information klicka här!

http://polisen.se/Service/Pass-och-id-kort/
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Emma andErson, 19  
studEnt, utlandssvEnsk, u.s.a.  uIss 2013. 
anderson.em@husky.neu.edu

Being an “utlandssvensk student” and 
having grown up as a "third culture kid" in 
various parts of Africa, this program has 
been wonderful not only in the classroom, 
but outside of it as well. Having learnt 
Swedish by solely speaking to my mother 
as a child while overseas, my knowledge of 
Swedish grammar and writing was limited. 
However, attending this program has helped 

me in improving my writing skills and grammatical understand-
ing. Outside of the classroom you are able to grasp a better 
understanding of the Swedish culture as well as the language 
by simply living in Uppsala and through the exciting activities 
organized by UISS! Through this program I have met some of 
the most incredible people and have made close friends who  
I am sure I will keep in touch with for years to come. 

Hoppas att ni uppskattar kursen lika mycket som jag gjorde!

Utlandssvenska ungdomar 
och andra intresserade!

studera svenska

ta kurser i svensk film, historia, popmusik,  
litteratur, samhälle, konst

delta i resor bl a till Stockholm, Värmland, 
Dalarna, Finland och Lappland

delta i kvällsaktiviteter bl a sport, film, 
kulturella  evenemang

lära känna svenska studenter och svenskt 
studentliv

Vill ni tillbringa en sommar i Uppsala där ni kan:

Skriv för utförlig information till:
Uppsala  International Summer Session
Box 1972, 751 49 Uppsala, Sweden
tel.+ 46 437 58 66 / +31 6 2243 9491
e-mail: director@uiss.org 
web site: http://www.uiss.org
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E-BÖCKER FÖR ALLA SKÄRMAR

ÄNTLIGEN SVENSKA BÖCKER FÖR KINDLE!

☑  ÖVER 500 000 TITLAR
☑  LEVERANS INOM 30 SEKUNDER
☑  LÅGA PRISER

Nu kan du äntligen köpa svenska e-böcker 
som även fungerar på läsplattan Kindle. Vi har 
såväl de senaste nyheterna, aktuella svenska 
boksnackisar, som fackböcker och klassiker.

Du köper med ett klick och laddar ner boken
till din smartphone, dator, surf- eller läsplatta. 
Som enda svenska e-bokhandel har vi
dessutom funktionen dessutom funktionen Skicka till Kindle vilket 
gör att du enkelt kan spara och läsa dina 
böcker på den populära läsplattan Kindle.

Använd rabattkoden: svivNY15 så får du 15% 
rabatt på ditt första köp. (Giltig t.o.m. 20/6 på 
sajten bokon.se, ej vid köp i appen.)

Trevlig läsning önskar vi på Bokon!

15%
rabatt på ditt
första köp!

http://www.bokon.se
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– råd & tips om du ska flytta inom EU
Intresset var stort när Svenskar i Världen i samarbete med EU-Kommissionens representation 
i Sverige bjöd in till frukostseminarium på temat “Fri rörlighet inom EU - Råd & tips för dig som 
vill flytta inom unionen”. Seminariet väckte många tankar och gav svar på många frågor. 

TEXT OCH FOTO: LOUISE LING-VANNERUS / DAG NYSTRÖM

Efter välkomstanföranden 
av Pierre Schellekens 
från EU-Kommissionen 

i Sverige och generalsekrete-
rare Karin Ehnbom-Palmquist, 
följde en kort presentation av 
Thomas Dahlgren, vice vd At-
las Copco, guldpartnerföretag 
till Svenskar i Världen, som 
berättade om den fria rörlig-
hetens stora betydelse för 
privata bolag.

 Därefter var det dags för 
paneldiskussionen att ta sin 
början. På plats fanns repre-
sentanter för Skatteverket, 
Försäkringskassan, Centrala 
Studiestödsnämnden och 
Pensionsmyndigheten. Utifrån 
olika ”fall” beskrevs de vanli-
gaste problemen kopplade till 
ut- och hemflytt från Sverige 
inom EU. Publiken fick även 
tips på hur dessa kan förebyg-
gas.

Se över anställningsformen 
Viktiga saker att tänka på är 
bland annat den utflyttandes 
anställningsform, till vilket 

land arbetsgivaren hör och un-
der vilka tidsperioder arbetet 
sker i vilket land. Dessa fakta 
påverkar t ex rätten till pen-
sion, a-kassa och sjukförsäk-
ring. Spara dina lönebesked 
från utlandet för annars kan 
det vara svårt att bevisa rätten 
till pension från dessa länder.   

Intäkter för medföljande 
Publiken tipsade även medföl-
jande om att undersöka sina 
rättigheter enligt besökslan-
dets regelsystem, eftersom 
det kan finnas en möjlighet 
att exempelvis få ut pension 
som resultat av sin arbetande 
makes inkomster. Har du bott 
mindre än 40 år i Sverige har 
du ingen rätt till garantipensi-
on om du pensionerar dig där. 
En annan viktig fråga är hur 
de svenska myndigheterna be-
dömer bosättningen under ut-
landsvistelsen. Den utflyttade 
kan fortfarande ha rätt till för-
måner såsom sjukförsäkring i 
Sverige om denne fortfarande 
anses vara bosatt där.

Vad gäller studenter påminde 
Anna-Sara Arnadotter från CSN 
om att regelverket för utlands-
studier kommer att ändras den 
1 juli 2015. Ändringen innebär 
att studiemedelsbeloppet blir 
detsamma som det för studier i 
Sverige. Dock kommer det fort-
farande att finnas en möjlighet 
att ta merkostnadslån. 

Fördelar överväger brister 
Seminariet avslutades med Ken-
neth Krantz från Svenskt Närings-
liv som framhöll att det inte 
räcker med endast regler för att 
upprätthålla den fria rörligheten, 
– det krävs även en efterlevnad 
av dem. Han uttryckte oro över 
det motstånd som på senare 
tid visat sig genom folkomröst-
ningar i exempelvis Schweiz 
vilka innebär att vi inte kan ta 
den fria rörligheten för given.

Foto: Fr v Veronika Gromniak, Skatte-
verket, Marie-Louise Chardet, Arbets-
förmedlingen, Erik Bjärnebrand, 
Försäkringskassan, Olle Sylvén och 
Lisa Salmi, Pensionsmyndigheten och 
Anna-Sara Arnadotter, CSN.

För att ta del av all information – se seminariet på video HÄR och ta del av sajterna EURES  och Ditt Europa.

FRUKOSTSEMINARIUM OM RÖRLIGHET 

http://ec.europa.eu/sweden/events/webstreaming/playlist_sv.htm
https://ec.europa.eu/eures/page/index
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm
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Heldagskonferens & mottagning på  
Utrikesdepartementet  
19 augusti 
Årets konferens i Näringslivets hus går under temat ”Sverige i 
Världen - Världen i Sverige: om globalisering, migration och in-
ternationell kompetens”. Tillsammans med representanter från 
näringslivet och den politiska sfären kommer vi att belysa vikten av 
att tillvarata internationell kompetens för den ekonomiska utveck-
lingen. Deltagare är bl a handelsminister Ewa Björling. Vi kommer 
också att ha en utfrågning av de politiska ungdomspartierna inför 
höstens riksdagsval samt lyssna till en spännande ”inspirational 
speaker”. Som avslutning är vi inbjudna till en mottagning på  
Utrikesdepartementet. 
För anmälan klicka här!

Workshop & lunch för 
våra ombud i världen 
18 augusti 
Vi hälsar alla nya och gamla 
ombud välkomna till en Work-
shop på Svenska Institutet. 
Vi låter oss inspireras och 
utbyter tankar, frågor och er-
farenheter kring vår roll bland 
utlandssvenskarna i världen.  
Dagen avslutas med lunch. 
Anmälan till projekt@sviv.se

https://forening.foreningshuset.se/svenskar-i-varlden/evenemang/visa/5589-svenskar-i-varldens-sommarevenemang-18-24-augusti-2014
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Konsert med unga  
musiker 
22 augusti 
Konsert med unga musiker på 
Confidencen, Ulriksdal. ”In the 
Shadow of Mozart” framförs 
av klarinettisten Marcus Forss 
och en stråkkvartett. Musik av 
Krommer och Romberg. 
För biljetter klicka här! Som 
medlem ange kampanjkoden 
”SVIV” för att få specialpriset 
200 kronor. 

Familjedag på  
Skansen 

24 augusti 
Precis som föregående år av-
slutar vi programveckan med 
en härlig familjedag på klas-
siska Skansen. Biskop eme-
ritus Lennart Koskinen håller 
gudstjänst i Seglora kyrka 
ackompanjerad av Miljonkö-
ren/Elisabet Brander. Efteråt 
tågar vi till Stora Gungan för 
kyrkkaffe och därefter har alla 
möjlighet att njuta av dagens 
fina Evert Taubeprogram.
För anmälan klicka här!

Årsmöte, lunch och 
Årets Svensk i Världen 
20 augusti 
Det traditionella årsmötet hålls 
i Vapensalen på Grand Hôtel 
för att sedan fortsätta med 
lunch i Spegelsalen. Under 
lunchen bjuds det på under-
hållning och dessutom får vi 
se vem som efterträder Zlatan 
Ibrahimović som pristagare av 
utmärkelsen Årets Svensk i 
Världen 2014.
För anmälan klicka här!

Foto: Ola Ericson/SI Imagebank

http://www2.nortic.se/tickets/event/4292
https://forening.foreningshuset.se/svenskar-i-varlden/evenemang/visa/5589-svenskar-i-varldens-sommarevenemang-18-24-augusti-2014
https://forening.foreningshuset.se/svenskar-i-varlden/evenemang/visa/5589-svenskar-i-varldens-sommarevenemang-18-24-augusti-2014
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motiv för, behov av eller har en stark vilja att ta 
ett annat namn. 

Verkställighet av utländska domar och beslut 
– en ny Bryssel I-förordning mm (SOU 2013:63) 
Svenskar i Världen ställer sig positiv till att 
avtal om domstolsbehörighet har gjorts mer 
effektiva samt att svagare parter skyddas av 
de nya skyddsbestämmelserna. Organisationen 
understryker att det gränsöverskridande sam-
arbetet mellan medlemsstaterna är viktigt i den 
alltmer globaliserade världen med en brotts-
lighet som inte begränsar sig inom enstaka 
nationer.  

Utbildningsdepartementets promemoria: 
Riksinternatskolor (U2014/2011/GV) 
Svenskar i Världen ställer sig negativ till Utbild-
ningsdepartementets förslag att flera av de 
särskilda bidrag som möjliggör riksinternat- 
skolornas verksamhet ska slopas på grund av 
ett minskat antal utlands-
svenska elever och att 
bidragen skulle vara ett 
orättvist privilegium för 
just dessa skolor.
Svenskar i Världen menar 
att minskningen kan vara 
en tillfällig trend och att 
inget tyder på att antalet 
svenskar som väljer att ar-
beta utanför Sverige kom-
mer att minska på sikt, snarare tvärtom. Vad 
gäller utbildning på lika villkor, så bör alla skolor 
med behov av särskilda bidrag kunna erhålla 
sådana. Det är av högsta vikt att alla utlands-
svenskar som så önskar ska kunna sätta sina 
barn i internatskolor i Sverige. Detta både för att 
underlätta rörligheten och för att erbjuda barnen 
fortsatt kontakt med sitt hemland. 

Mer information om remisserna 
För att ta del av de fullständiga svaren kontakta 
kansliet. 

viktiga frågor där Svenskar i Världen 
varit remissinstans 4

Svenskar i Världen har under det senaste året 
yttrat sig över följande utredningar: Det svenska 
medborgarskapet, En ny lag om personnamn, 
Verkställighet av utländska domar och beslut 
– en ny Bryssel I-förordning mm och Utbild-
ningsdepartementets promemoria om Riksin-
ternatskolor. Av dessa är återfående av förlorat 
svenskt medborgarskap viktigast för Svenskar 
i Världen då den varit en hjärtefråga under 
många år, men även den senaste frågan om 
riksinternatens framtid berör många utlands-
svenskar. 

Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29)
Svenskar i Världen ser mycket positivt på 
utredningens förslag om att man ska kunna 

återfå sitt förlorade medborgarskap 
genom en enkel anmälan, 

dessutom utan tids-
begränsning, något 
som Svenskar i Världen 
har förordat. Svenskar 

i Världen ställer sig 
också positiv till att det 

ska vara lättare för barn, 
där en förälder är svensk 
medborgare eller innehar 

permanent uppehållstillstånd 
i Sverige, att få svenskt 

medborgarskap. Detta 
oavsett om det är mamman 

eller pappan som är svensk 
medborgare. 

En ny lag om personnamn 
(SOU 2013:35) 
Svenskar i Världen är positiv 
till förslaget om att ge svenska 
medborgare större frihet att 

välja namn. Denna lagändring skulle underlätta 
för många människor som har välgrundade 

Svenskar i Världen har 
en viktig roll som remiss-
instans. Medborgarskaps-
utredningen är en av de 
fyra olika remisser som 
organisationen fått lämna 
sin åsikt om.

Svenskar i Världen anser att Sverige 
måste stötta utlandssvenskarna  
genom att erbjuda utbildning på  

internatskolor i Sverige.

http://www.regeringen.se/sb/d/16874/a/223438
http://www.regeringen.se/sb/d/16874/a/223438
http://www.regelradet.se/wp-content/files_mf/13998904702014_112_remiss.pdf
http://www.regelradet.se/wp-content/files_mf/13998904702014_112_remiss.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/16979/a/215710
http://www.regeringen.se/sb/d/16874/a/217935
http://www.regeringen.se/sb/d/16874/a/217935
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NYHETER

Generalsekreteraren genomförde under 
våren en rundresa på Spanska solkusten, 
Costa del sol. På resan blev det stopp 

i Marbella, Fuengirola och Nerja – samtliga 
mycket populära ”svenskkolonier” där antalet 
svenskar beräknas till runt 35 000 och andelen 
bostadsköp som registreras av svenskar uppgår 
till nio procent.

En mängd olika arrangemang ägde rum där 
Karin Ehnbom-Palmquist, tillsammans med nya 
ombudet i Marbella, Rose-Marie Wiberg, fick 

möjlighet att informera om Svenskar i Världens 
verksamhet samt lyssna av utlandssvenskarnas 
frågor. Generalsekreteraren blev även intervjuad 
av Solkusten TV och inslaget kan du se här - länk!

- Det var verkligen roligt att äntligen få tillfälle 
att besöka det här området där det bor så 
många svenskar. Roligt också att få välkomna 
ett stort antal nya medlemmar till vår organisa-
tion och jag hoppas vi får tillfälle att se många 
av dem i Stockholm i sommar, konstaterade 
Karin Ehnbom-Palmquist. 

Givande möten på Spanska solkusten

SACC-USA höll under våren en spännande 
konferensdag på Chalmers i Göteborg. 
Dagens höjdpunkter var den amerikan-

ske ambassadören Mark Brzezinski och 
Sveriges förra Washington-ambassadör Jonas 
Hafströms presentationer.

Brzezinski inspirerade genom att tala om sina 
intryck av Sverige och sin nära relation till 
Jonas Hafström som för övrigt fick äran att 
ha lockat President Obama till Stockholm i 
höstas. I fokus fanns förstås det transatlantiska 
handels- och investeringspartnerskapet (T-TIP) 
som håller på att förhandlas mellan USA och 
EU. Han framhöll att Sverige är USA:s tolfte 
största investerare, imponerande för ett land 
med endast 9 miljoner invånare. Med T-TIP blir 
USA och Europa världens största handelsblock. 

Mindre och mellanstora företag (SME:s) 
står i blickpunkten under dessa 
förhandlingar och har mest att vinna 
om förslaget blir verklighet. SME:s, 
som utgör 99 procent av alla företag, 
ger arbetsmöjligheter på båda sidor 
av Atlanten. Hela 13 miljoner nya jobb kommer 
att skapas om T-TIP går från förslag till lag  
— kommersiell diplomati om något! 

Som representanter för Västsveriges företag 
fanns bland andra Leif Johansson, Håkan 
Samuelsson och Olof Persson, men även 
sponsorer och partners såsom Svenskar i 
Världen som visade upp såväl representanter 
som vårt nya namn/logotyp Swedes Worldwide.

Gunilla Ramell
För mer information om T-TIP klicka här! 

Handelsavtal i fokus på AMERIKADAG

SWEA-gänget var samlat.

Träff hos Christina Schollin.

http://www.sydkusten.es/engine.php?articleId=19973&sectionId=255
https://www.youtube.com/user/TTIPremovingbarriers
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Flyttningar inom
Sverige, Tyskland, Frankrike, Spanien
Luxemburg, Nederländerna, Belgien

Magasinering  i Spanien och Sverige

Roslagens EuropaTransport AB

www.retab.se 
info@retab.se

Kontaktperson i Spanien

Sören Andersson
+34 687 80 17 33

krikn eEa xr prF essen2 turer i månaden

Sverige-Frankrike-Sverige

Gäddvägen 1 SE-76141 Norrtälje Sverige Tel.+46(0)176-15984

THE SWEDISH  
KITCHEN  
Varför är ”fika” ett av de första orden man lär sig när man besöker 
Sverige? Hur kommer det sig att man har strumpor på sig inomhus  
när man är bortbjuden på middag? Funkar verkligen lingon till allt?  
Och hur förklarar man ”fredagsmys” för sina utländska vänner?

The Swedish kitchen – from fika to cosy Friday förklarar allt detta 
och mycket mer. Med över 30 recept, från åtta olika matsituationer, 
presenterar Liselotte Forslin och Rikard Lagerberg det svenska  
köket genom god mat, traditioner och nya trender.

Beställ från Swedenbookshop.com eller kontakta vår kundtjänst  
på order@si.se, +46(0)8 453 7800. Fraktkostnader tillkommer.

Liselotte Forslin, Rikard Lagerberg, Susanne Walström

• Genre: mat & dryck

•  Recept och matstylist: Liselotte Forslin 

• Text: Rikard Lagerberg

• Foto: Susanne Walström

• Pris: 75 kr

• Språk: engelska 

• Form: Fidelity Stockholm 

•  48 sidor, 218 x 240 mm, Mjukband

ERBJUDANDE! 
Läsare av Svenskar i världen får 20%  
rabatt, ange beställningskod: sviv2014. 
www.swedenbookshop.com

http://www.retab.se
http://www.swedenbookshop.com


WWW.SVIV.SE SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 2 / 2014  13

SVERIGE-VALET

DITT VAL
TEXT: LOUISE LING-VANNERUS

För att få rösta ska du:
• Vara svensk medborgare
• Ha fyllt 18 år
• Varit folkbokförd i Sverige någon gång
Klicka på länkarna för mer information om  
rösträtt och röstning.

Här kan jag rösta från utlandet
AMBASSAD/KONSULAT eller annan, av valmyn-
digheten utsedd plats. Var noga med att kolla upp 
datum/tider för det varierar. OBS! Man kan inte 
rösta på valdagen i utlandet. Medtag ID-hand ling 
och gärna röstkort. För mer information klicka här!

BREVRÖSTA Material kan du få från ambassa-
der/konsulat, Valmyndigheten eller någon kom-
mun i Sverige. Brevet måste vara avsänt i utlan-
det och komma fram i tid för rösträkningen den 
15 september. För mer information klicka här!

OBS! RÖSTLÄNGDEN 
Om du har bott i Sverige någon gång under de 
senaste 10 åren eller röstade i senaste riks-
dagsvalet är du registrerad i röstlängden i den 
kommun du senast bodde. Du får då ett brev 
från Valmyndigheten (till din registrerade adress 
i utlandet) med information om hur du kan rösta. 
Om du har ny adress eller flyttade ut tidigare än 
för 10 år sedan ska du anmäla till folkbokfö-
ringsmyndigheten att du vill fortsätta att stå kvar 
i röstlängden i Sverige. För mer information/
blankett klicka här! 

Befinner du dig i Sverige på valdagen måste 
röstningen äga rum i den kommun där din röst-
längd är registrerad. 

ELEKTRONISK RÖSTNING 
Många utlandssvenskar skulle vilja se att det 
fanns elektronisk röstning. Hur den utvecklingen 
sker kan ni läsa här.

   

SEPT

14Viktiga datum
inför valet!

18 JUNI Röstkort mm börjar skickas till   
 alla utlandssvenskar med adress i  
 folkbokföringsregistret.
31 JULI Första dagen att skicka in brev-  
 röster från utlandet.
15 AUGUSTI  Skatteverket beslutar om din   
 rösträtt utifrån folkbokförings-  
 registret.
21 AUGUSTI  Första dagen att rösta på vissa   
 ambassader/konsulat.
27 AUGUSTI  Väljare kan börja förtidsrösta   
 inom Sverige.  Läs mer om vad   
 som krävs - klicka här!
2 SEPT Sista dag för röstberättigade att  
 begära rättelse i röstlängd.  
14 SEPT  Valdag i Sverige. 

GÖR SÅ HÄRSOM UTLANDSSVENSK

Inför årets EU-val fick 135 414 utlandssvenskar i 178 länder ett röstkort. De flesta var bosatta i 
Norge (27 250) medan en enda röstberättigad återfanns i Egypten, där det finns en egen vallokal. 
Supervalåret kräver en stor organisation. Runt om i Sverige utbildas just nu nästan 40 000 personer i 
att bli röstmottagare och valförrättare. Flera tusen politiker och tjänstemän i kommuner, länsstyrelser 
och den centrala valmyndigheten tillkommer, plus alla de utomlands som ser till att du får rösta. 

http://www.val.se/val_rkl_2014/rostkort_rostratt/rostratt_utlandssvensk/index.html
http://www.val.se/val_rkl_2014/rosta_har/utlandet/index.html
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/rostning/rosta_ambassad/index.html
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/rostning/brevrosta/index.html
http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7842.4.19b9f599116a9e8ef36800024543.html
http://www.val.se/val_rkl_2014/rosta_har/internet/index.html
http://www.val.se/val_rkl_2014/kalender%202014/index.html
http://www.val.se/val_rkl_2014/kalender%202014/index.html
http://www.val.se/val_rkl_2014/rostkort_rostratt/rostratt_utlandssvensk/index.html
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SVERIGE-VALET

 FRÅGOR
VIKTIGA

FRÅGA 1  Sverige har idag avskaffat förmögenhetsskatt, arvsskatt och fastighetsskatt. 
Kommer ni att låta detta bestå? 

FRÅGA 2  Hur ser ni på behovet av svenska internatskolor och möjligheten för svenska 
barn och ungdomar att ta med sig skolpengen till svenska skolor utomlands?

MILJÖPARTIET  
1. Vi föreslår inga förändringar på dessa områden, 
utom att vi vill sänka fastighetsskatten på student-
bostäder. Det är en del av vårt krispaket för att 
råda bot på bristen på studentbostäder. 
2. Det är fortsatt viktigt att säkerställa att 
det finns internatplatser för svenska elever 
som är skrivna utomlands, även om de nuvarande 
riksinternaten behöver ett förändrat och mer mo-
dernt regelverk. Om en familj flyttar utomlands un-
der en begränsad tid p g a av utlandsarbete är det 
rimligt att någon form av skolpeng följer med. Sär-
skilt i fall där eleven senare ska återgå till skola i 
kommunen. Viktigt med ett barnperspektiv i frågan.   

VÄNSTERPARTIET  
1. Vi vill ha högre skatteintäkter än idag. Det be-
hövs för att skapa fler jobb, på kvalitetshöjningar i 
välfärden och på investeringar i bostäder och infra-
struktur. Vi menar också att skatt ska betalas efter 
förmåga och välfärd fördelas efter behov. Därför 
föreslår vi att fastighetsskatten för villor med ett 
taxeringsvärde på över 3 miljoner (motsvarar 
ungefär ett marknadsvärde på 4,5 miljoner) höjs 
samtidigt som dagens begränsningsregel i fastig-
hetsskatten utvidgas till att gälla alla. Vi vill helt ta 
bort fastighetsskatten för hyreslägenheter. 

Vi föreslår att det införs en arvsbeskatt-
ning som betalas av dödsboet innan ett arv 
skiftas. Vi vet att den tidigare arvs- och gåvo-

skatten hade en utjämnande effekt på inkomst- 
och förmögenhetsfördelningen. Utformningen av 
en sådan skatt måste utredas väl. Utgångspunkten 
är att arv mellan makar/sambos ska undantas, 
liksom näringstillgångar vid företagsövertagande. 
Skatten bör utformas med ett generöst grundavdrag.

Det bör finnas en förmögenhetsskatt. Det är ett 
viktigt verktyg för att utjämna inkomstskillnader, 
samtidigt som de kryphål som fanns i den tidigare 
förmögenhetsskatten måste täppas till. 

CENTERPARTIET  
1. Ja

2. Vi tycker att den särlagstiftning som gäller för s k 
riksinternatskolor ska avskaffas. Samma regelverk 
bör gälla för dessa skolor som för andra fristående 
skolor. Beslutet grundar sig bland annat i att all 
undervisning ska vara gratis. Plånboken ska inte 
bestämma vilken skola du ska kunna gå på.

SOCIALDEMOKRATERNA  
1. Ja
2. För att nå målet om EU:s lägsta arbets-
löshet 2020 vill vi investera i utbildning och stärka 
skolan i grunden. När det gäller de svenska skolor 
som finns i utlandet och som får statsbidrag är det 
regeringen som fattar beslut om anslaget. Vi tycker 
att barn och ungdomar som går i dessa skolor har 
rätt till en lika god undervisning som andra elever i 
skolor runt om i Sverige.

KRISTDEMOKRATERNA 
1. Ja!
2. Det är alldeles utmärkt.

Vad gäller frågan om skolpeng så bereds den just 
nu inom regeringskansliet. Vi har därför inte tagit 
slutlig ställning ännu utan måste återkomma.

FÖR UTLANDSSVENSKARNA
Svenskar i Världen har adresserat samtliga partier i Riksdagen för att få svar på frågor som 
rör utlandssvenskarna, se nedan. Tyvärr saknas dock Sverigedemokraterna som, trots på-
stötningar, inte  inkommit med sina svar.
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SVERIGEDEMOKRATERNA  
Inga svar har kommit in från partiet.

SVERIGE-VALET

NYA MODERATERNA 
1. Ja, det vore skadligt för Sverige att 
återinföra dessa skatter och vi motsätter oss alla 
förslag om återinföranden. Avskaffandet av arvs- 
och förmögenhetsskatterna har tillsammans med 
möjligheten till självrättelse samt informationsutby-
tesavtal mellan Sverige och andra länder bidragit 
till ett inflöde av kapital till Sverige. Likaså har av-
skaffandet av fastighetsskatten haft stor betydelse 
för många människor.
2. Vi menar att svenska internatskolor ska verka 
under samma regler som andra svenska skolor. 
Oavsett huvudmannaskap ska skolan hålla hög 
kvalitet och ge eleverna tillräckliga kunskaper för 
att nå målen. Det är positivt med en mångfald av 
skolor och vi står upp för rätten att själv få välja 
skola. 
Idag avgör varje kommun om barn och ungdomar 
ska ha möjlighet att ta med sig skolpengen till 
svenska skolor utomlands. Eftersom skolan är 
kommunal är det lämpligt att detta beslut fattas på 
den nivån. Vi menar att där Nya Moderaterna har 
ansvar ska möjligheten att själv få välja skola vara 
självklar.

FOLKPARTIET  
1. Vi vill inte återinföra någon av ovan 
nämnda skatter.
2. De svenska skolorna i utlandet spe-

lar en mycket viktig roll för många utrikes bosat-
ta svenska familjer. Vi värnar om möjligheten för 
dessa skolor att få statsbidrag och vill att de också 
framöver ska ha stabila och långsiktiga villkor. 

En del utrikes bosatta föräldrar föredrar i stället 
att låta barnen gå på internatskolor i Sverige. Även 
detta alternativ är värdefullt, men samma regler 
ska gälla för dessa skolor som för alla andra. Av 
den orsaken anser folkpartiet - och regeringen 
har nu enats om detta förslag - att de särskilda bi-
dragen för riksinternatskolor tas bort. Rätten till 
ersättning för de elever som tas av dessa skolor 
blir därmed densamma som för andra fristående 
skolor.

Avgifter får följaktligen inte, liksom för andra of-
fentligfinansierade skolor, tas ut eller av elever i 
skolpengsberättigade grund- och gymnasieskolor. 
Statsbidrag fortsätter däremot att ges till utlands-
svenska elevers utbildning i Sverige. Statsbidraget 
ska lämnas enligt ett enhetligt system oavsett 
vilken skola eleven väljer. Inackorderingstillägg till 
eleven blir kvar på samma villkor som för andra 
skolor.

2) Vi tycker att den reglering av utlandsskolor som 
finns idag fungerar väl och att de som idag ska 
finansieras via statsbidrag. Att gå ifrån detta skulle 
försvåra granskning och kontroll.

FRÅGA 3 SINK-skatten är en ständigt återkommande fråga för utlandssvenskar. Skatten 
har per 1 januari 2014 sänkts från 25 till 20 procent medan sjömansskatten ligger på 15%. Kan 
ni tänka er att likställa dessa? 

FRÅGA 4 Passhanteringen är ett ständigt gissel för utlandssvenskarna och reglerna och 
tillgängligheten gör situationen allt svårare för denna grupp. Kan ni tänka er att avsätta resurser 
för att underlätta passhanteringen?

MILJÖPARTIET  
3. Vi har inte några förslag på förändringar 
vad gäller beskattning av stadigvarande 
boende utomlands.
4. Miljöpartiet förutsätter att Utrikesdepartementet 
avsätter nödvändiga resurser för att passhantering 
ska ske på sätt som är förenligt med gällande 
svensk lagstiftning om serviceskyldighet mm.

SOCIALDEMOKRATERNA  
3. Nej, det finns inget budgetutrymme för detta 
och dessa två grupper kan knappast 
likställas.

4. Passhanteringen i Sverige och för 
svenska medborgare bör ses över  
generellt bl a eftersom så många falska svenska 
pass finns i omlopp.
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SVERIGE-VALET

FRÅGA 3 SINK-skatten är en ständigt återkommande fråga för utlandssvenskar. Skatten 
har per 1 januari 2014 sänkts från 25 till 20 procent medan sjömansskatten ligger på 15%. Kan 
ni tänka er att likställa dessa? 

FRÅGA 4 Passhanteringen är ett ständigt gissel för utlandssvenskarna och reglerna och 
tillgängligheten gör situationen allt svårare för denna grupp. Kan ni tänka er att avsätta resurser 
för att underlätta passhanteringen?

VÄNSTERPARTIET  
3. Vi stod bakom regeringens förslag att sänka 
SINK-skatten men vill inte sänka ytterligare.
4. Vi stod bakom förändringarna av pass-
lagen (2005) för ändrad giltighetstid från 
10 till 5 år. Syftet var att öka passsäker-
heten. Vi har inte ändrat vår uppfattning 
om giltighetstiden och har inget ställningstagande 
om att underlätta passhanteringen.

NYA MODERATERNA  
3. I dagsläget finns inga sådana förslag. 
Vi har precis sänkt SINK som utlovat. 

4. Vi lever i en värld där det blivit allt viktigare att 
resehandlingar är säkra och därför har nya biome-
triska pass med en giltighetstid på fem år tagits 
fram. Detta är resultatet av en förordning i EU följt 
av ett riksdagsbeslut år 2005. Fotostationerna 
med fingeravtrycksläsare/passdatabas, får av sä-
kerhetsskäl endast skötas av utsänd personal vid 
våra utlandsmyndigheter. Det är därför som endast 
vissa ambassader/generalkonsulat fortsatt kan ta 
emot passansökningar för i utlandssvenskar. 

CENTERPARTIET  
3. Vi tyckte att det var bra att sänka SINK-skatten 
och att storleken på skattesänkningen var väl 
avvägd i förhållande till de förstärkningar av jobb-
skatteavdraget respektive grundavdraget för pen-

sionärer som genomfördes samtidigt. 
4. Förenklingar bör kunna göras inom 
nuvarande budgetramar. Men på sikt kan 

vi inte utesluta att medel kan behöva skjutas till. 
För oss är det viktigt att förenkla för människor 
att resa, studera och bosätta sig var de vill. Att 
t.ex. ansöka om ett nytt pass ska vara enkelt och 
säkert, också om du är svensk medborgare och 
bosatt utomlands. Centerpartiet ställer sig därför 
positiva till mobila pass-stationer. 

KRISTDEMOKRATERNA 
3. SINK-skatten och sjömansskatten är inte riktigt 
jämförbara. Vi har inte föreslagit några ytterligare 
förändringar beträffande SINK-skatten.
4. Vi har inga sådana förslag i nuläget. De 
problem som finns bör kunna åtgärdas med 
befintliga resurser.

FOLKPARTIET  
3. Alliansen gick till val 2010 på att 
sänka SINK-skatten och den 1 januari 

2014 sänktes skatten från 25 till 20 procent. 
Sjömansskatten är annorlunda och grundar sig 
dels på de särskilda förutsättningar som gäller 
i internationell sjöfart och även har att göra med 
det rederistöd - syftande till att behålla fartyg under 
svensk flagg och svensk personal på så många 
svenskägda fartyg som möjligt - som finns sedan 
2000-talets början. Det ekonomiska utrymmet för 
skattesänkningar kommer de närmsta åren vara 
mycket litet. Vi vill därför vara försiktigt med att 
lova nya sänkningar i nuläget.  
4. Om det visar sig behövas är vi öppna för detta. 
Reglerna om pass är avvägning mellan säkerhet 
och service. Att svenska pass sedan 2005 är bio-
metriska har ökat säkerheten väsentligt. Att giltig-
hetstiden har förkortats till fem år leder också till 
att färre svenska pass förfalskas.

Vi är dock medvetna om att de nya säkerhetskra-
ven betyder merarbete för de svenskar som måste 
resa långt för att ta sig till närmaste ambassad 
eller konsulat med behörighet att utfärda pass.
Denna olägenhet får utvärderas. Självklart vill vi 
inte skapa krångel som kan undvikas med säker 
ny teknik.

 FRÅGOR FORTS.
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www.ancoria.com

Ancoria Insurance

Vi är den ultimata lösningen för dig som söker 
ett fördelaktigt spar- och investeringsalternativ utomlands.

Inom ramen av din kapitalförsäkring erbjuder vi personlig service, unika och speciellt 
utvalda fonder, strukturerade produkter samt aktiehandel. Du får också ta del av våra 

nära samarbeten med högt rankade internationella institut som t ex Credit Suisse.

Hos oss formar du både din egen och dina närståendes framtid på ett enkelt sätt. 
Klicka här för mer information och för att beställa en broschyr om oss!

http://www.svt.se/svtworld
http://www.ancoria.com/Kampanjer/201406SVIV.aspx
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NYA MODERATERNA  
5. Frihet och öppenhet är det som gjort ett litet 
exportberoende land som Sverige framgångsrikt. 
Vi har en lång tradition av att välkomna 
människor till vårt land. Många gånger väljer 
också svenskar att söka sig ut i världen och 
dessa blir ambassadörer för Sverige.
 Förra året återvände drygt 26 000 svenska 
medborgare efter att ha bott utomlands. De 
kommer hem med nya perspektiv, erfarenheter 
och inte minst kontakter med sitt forna värdland. 
Dessa erfarenheter och kunskaper är värdefulla 
för svenska företag. Hemvändande svenskar 
ska därför inte bara välkomnas hem utan även 
tas emot med öppna armar av den svenska 
arbetsmarknaden.
Sverige är ett av världens mest globali-
serade länder och därför gör också Nya 
Moderaterna en stor, särskild satsning för att 
uppmuntra svenskar i utlandet att engagera sig i 
svenska politiska frågor. Vi har aktiva föreningar 
och nätverk på flera platser i världen, exempelvis 
London, New York, Oslo och Barcelona och vi 
har en tydlig ambition att växa och förstärka vår 
internationella närvaro. Den som är intresserad 
får gärna läsa mer genom att klicka här! 

SOCIALDEMOKRATERNA  
5. Svenska medborgare utomlands och 
utländska medborgare som bott länge i Sverige, ska 
betraktas som ambassadörer för Sverige och det är 
viktigt att de lätt får tillgång till nyheter och informa-
tion från och om Sverige. Kanske kan någon form av 
samarbete mellan dessa och främst besöksnäring-
en utvecklas. Vi håller med om att både återvända-
res och invandrares erfarenheter från andra länder 
bättre borde tas tillvara och tar gärna emot förslag 
på hur detta bättre kunde organiseras.

FRÅGA 5 Det finns ett värde i att utlandssvenskarna håller kontakten och känner 
samhörighet med Sverige under sin utlandsvistelse. Hur ska utlandssvenskarna som resurs 
utnyttjas bättre och hur kan hemvändande svenskars erfarenheter bättre tas om hand?

MILJÖPARTIET  
5. Att ta vara på hemvändande svenskars 
erfarenheter är ett ansvar för både arbets-

givare och det civila samhället. För att underlätta 
för såväl invandrande som hemvändande svenskar 
vill vi förstärka arbetet med validering av utländsk 
utbildning och arbetslivserfarenhet. För att få en 
mer effektiv arbetsförmedling vill vi också att fler 
fristående, specialiserade aktörer ska få arbeta 
parallellt med Arbetsförmedlingen.

VÄNSTERPARTIET  
5. Migration är något som bidrar till 
utveckling både för nationer och indi-

vider. Svenskar som bor i utlandet eller återvän-
der till Sverige är en del av denna migration och 
har en kompetens vi i större utsträckning borde 
ta vara på i svensk handels- och utrikespolitik. 

KRISTDEMOKRATERNA  
5. Dessa personer har utan tvivel många 
erfarenheter som skulle vara till nytta för Sve-
rige. Vi ser det mer som en fråga för varje hem-
vändare att dela med sig i sin nya verksamhet, 
i näringslivet, i utbildning etc och för näringsliv 
och samhälle att efterfråga erfarenheterna. 

CENTERPARTIET  
5. Den kompetens och resurs som utlandssvenskar 
kan erbjuda är viktig för att Sverige ska 
stå sig i den globala konkurrensen.Vi vill 
därför uppmuntra till att nätverk och forum 
skapas så att utlandssvenskar, näringsliv och 
andra organisationer får en mötesplats. Vi vill även 
fortsätta verka för att valideringen av betyg och 
examen från utländska högskolor/universitet ef-
fektiviseras. Tidigare var bedömningen delad mel-
lan flera myndigheter men är idag samlad i en ny 
myndighet, Universitets- och högskolerådet. Syftet 
med rådet är att samla expertiskunskap och på 
så vis göra det enklare för individen. Det behövs 
ytterligare effektivisering för att säkerställa arbets-
marknadens behov av arbetskraft.

Vi vill förbättra matchningen på arbetsmarkna-
den genom en jobbpeng där den arbetssökande 
kan vända sig till den förmedlare som bäst kan 
den specifika branschen. Då skulle förmedlarna 
kunna nischa sig vilket skulle gynna både arbets-
marknaden och den arbetssökande. För utlands-
svenskar med specialkompetens skulle jobb-
pengen och de mer nischade arbetsförmedlarna 
underlätta matchningen på arbetsmarknaden. 

SVERIGE-VALET  FRÅGOR FORTS.

Forts på sidan 29.

http://moderat.se/moderater-i-utlandet/kontakt 
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Vi förbereder eleverna 
för en framtid, både 

hemma och utomlands

 
 

Ett naturligt val för

SVENSKA elever

•	 En svensk skola i Bryssel för elever i 
åldrarna 2-19 år. 

•	 Förskola, grundskola, gymnasiesko-
la, IB-program och boarding. 

•	 En mångkulturell miljö där du läser 
engelska, franska och ditt nordiska 
språk. 

•	 Undervisning i små klasser med 
fokus på varje enskild individ på ditt 
modersmål. 

•	 Ambitiösa och kunniga lärare som 
sätter eleven och lärandet i fokus. 

•	 Eleven kan vid hemkomst till Sver-
ige gå direkt in i det svenska skol-
systemet. 

•	 Fantastiska lokaler med den sen-
aste tekniken. 

•	 En trygg och stödjande inlärning-
smiljö omgiven av vacker natur. 

•	 Ett brett utbud av fritidsaktiviteter: 
musik, bild och sport. 

•	 Kompletterande svenska.

www.ssb.be

Lu
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la 
– 
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www.lundsbergsskola.se   |   +46 (0)550 74 05 00   |   info@lundsbergsskola.se

En bra start i livet!
Att dela livet på Lundsberg med 
kamrater från hela världen leder 
ofta till att livslånga vänskaps-
band knyts. Vi bor tillsammans, 
äter tillsammans och delar allt i 
både vått och torrt. Här kan 
vi verkligen 
fokusera 

på våra studier samtidigt som 
fritiden har allt att erbjuda. 
Små undervisningsgrupper och 
engagerade lärare gör att vi står 
väl rustade inför vidare studier.
Vänner för livet låter kanske lite 
överdrivet men det är faktiskt så 
det fungerar! 

http://www.ssb.be
http://www.lundsbergsskola.se
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EKONOMI

Michael Daun

Ett ISK kan endast inne-
has av fysiska personer 
och dödsbon. För de 

tillgångar (aktier, fondandelar, 
obligationer, mm) som är 
placerade på kontot tas skatt 
ut på en schablonintäkt - och 
således inte på den faktiska 
inkomsten av kapitalet (ränta, 
utdelning och realisationsvin-
ster). År 2014 kan skatten för 
ett ISK med ett kapitalvärde 
om 100 000 kr beräknas till 
ca 600 kr. Uttag från kontot 
beskattas inte.

Ingen skattskyldighet 
För den som är bosatt utanför 
Sverige föreligger vanligen 
ingen skattskyldighet för scha-
blonintäkten samtidigt som 
den s k 10-årsregeln inte gäl-
ler tillgångar placerade på ett 
ISK. Huvudregel är annars att 
kapitalvinst på aktier och an-
dra aktierelaterade instrument 
är skattepliktig inkomst i 10 år 
efter avresan från Sverige. 

Den 1 januari år 2012 infördes i Sverige en ny sparform, ett så 
kallat investeringssparkonto (ISK). Den här sparformen kan vara 
av intresse för utlandssvenskar varför vi nu publicerar en liten för-
klarande artikel i ämnet.

INVESTERINGS-
SPARKONTO
– vad innebär det?

Kontoinnehavaren kan 
sätta in kontanta medel och 
värdepapper på kontot, men 
en överföring av värdepapper 
till kontot utlöser beskattning 
som vid en försäljning. För 
en sådan överföring av vär-
depapper direkt till ISK gäller 
10-årsregeln. Denna tidspe-
riod under vilken Sverige kan 
beskatta dylika ”vinster” be-
gränsas dock vanligen till ett 
färre antal år. 

För utdelning på svensk ak-
tie och andel i svensk värde-
pappersfond tas kupongskatt 
ut av den som är begränsat 
skattskyldig. Kupongskatten 
är 30 procent med sätts van-
ligen ner till 15 procent enligt 
bestämmelse i skatteavtal.

Utflytt och hemflytt  
För den som flyttar från Sve-
rige upphör skattskyldigheten i 
Sverige för ISK som regel från 
utflyttningstidpunkten. Och för 

den som bosätter sig i Sverige 
inträder skattskyldigheten för 
schablonintäkten vanligen 
först vid tidpunkten för återbo-
sättningen. I och med detta, 
och att uttag från ISK inte är 
skattepliktig inkomst, behöver 
inte tillgångarna på ISK säljas 
av och återköpas innan åter-
bosättningen för att ”skatta” 
av upparbetade vinster innan 
återinträdet i svensk skattskyl-
dighet.

Kontrolluppgift 
Normalt ska ingen kontroll-
uppgift lämnas avseende 
schablonintäkt för den som 
flyttat från Sverige. I sådant 
fall ska dock kontrolluppgift 
istället lämnas för ränta, utdel-
ning och försäljning– även om 
de avser tillgångar som förva-
ras på investeringssparkontot 
– samt överföring av tillgångar 
till ISK.

Bankdepå-beskattning 
Sparande på ett ISK torde 
som huvudregel beskattas 
som vanlig bankdepå utanför 
Sverige och tillgångarna är 
då skattepliktiga på samma 
sätt som annat sparande i det 
landet.

TEXT: KENT ANDERSSON / SÖDERBERG & PARTNERS
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NYHETER

Tiden går fort när man har roligt! Men 
efter drygt två år och nio nummer av den 
här tidningen är det dags att tacka för 

mig som redaktör och kommunikationsansva-
rig på Svenskar i Världen. 

Det har varit en rolig tid och jag är glad 
att ha fått vara delaktig i arbetet med att 
försöka förbättra villkoren för svenskarna 
ute i världen, att ha fått nätverka med våra 
medlemmar och att ha fått stötta våra fan-
tastiska ombud! Arbetet har fått mig att inse 
hur viktiga frågor det är som organisationen 
arbetar med och hur svårt, tidskrävande och 
inte minst tålamodskrävande det är. Men det 
känns tryggt att veta att Svenskar i Världen 
fortsätter sitt viktiga arbete (rekrytering pågår 
för att hitta en ersättare), då jag tar sikte på 
Kalifornien, USA. Där kommer jag att återigen 
bli utlandssvensk och hoppas också kunna 
bistå Svenskar i Världen i rollen som ombud. 

Tack för mig och väl mött där ute i världen!  
Louise Ling-Vannerus 

Redaktör och kommunikationsansvarig

Redaktören och kommunikationsansvarige Louise Ling-
Vannerus lämnar Svenskar i Världen då hon flyttar till USA.

• 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.

• Lyftkransvägen 16, 14250 Skogås
• Telefon +46 (0)8 645 04 40 
• Telefax +46 (0)8 64574 40

Varsamma Bohagstransporter    www.stadsbudskontoret.eu

• info@stadsbudskontoret.eu 
• www.stadsbudskontoret.eu

Örnsköldsvik    -    Stockholm    -    Cannes    -    Paris

Tack för den här 
givande tiden!

LEDIGA PLATSER:
Vi söker två tjänster  

till kansliet

KOMMUNIKATÖR
& KANSLIST

För mer information klicka på  
länkarna ovan 

Sista ansökningsdag den 10 juni

http://www.sviv.se/index.php/publisher/news/action/summary/frmArticleID/1756/singlearticle/1/
http://www.sviv.se/index.php/publisher/news/action/summary/frmArticleID/1755/singlearticle/1/
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TEXT: ELISABET ZELLER

Malena Ernman är en av våra allra största svenska stjärnor på 
operascenen. Nyligen fick vårt ombud i Bern, Elisabet Zeller, 
nöjet att intervjua Malena efter sitt bejublade och kritikerrosade 
framträdande i operan Alcina. 

PORTRÄTTET

Efter denna fantastiska kritik undrar jag förstås hur Du 
trivs med operan, de andra sångarna och staden Zürich? 
Med dessa strålande recensioner känns det naturligtvis  

jättebra. Vi har en mycket bra ensemble och det var roligt att  
Cecilia Bartoli önskade mig i rollen som ”pojkvännen Ruggiero”och 
även att få spela med Varduhi Abrahamyan som jag tidigare arbe- få spela med Varduhi Abrahamyan som jag tidigare arbe-spela med Varduhi Abrahamyan som jag tidigare arbe-

tat med i Wien.
Ditt liv som operastjärna har en enorm mångfald med 

opera, jazz, pop, julsånger mm. Hur får Du ihop allt?
– Min man Svante fixar ruljangsen och vi jobbar och pro-
ducerar ihop. Fram till nu har jag mest gjort opera utom-
lands och allt det andra hemma i Sverige. Men för första 
gången ska jag nu producera och sjunga huvudrollen i G 
F Händels barockopera ”Xerxes” på Artipelagen utanför 
Stockholm. Premiären äger rum den 12 september och 

följs av 29 föreställningar med bl a Loa Falkman och 
Kerstin Aveno.

Vad består Din Operarepertoar av?
– Jag sjunger barockmusik, Mozart, Rossini plus en 

del moderna kompositörer, men Ravelli är min favorit-
kompositör.

Hur var Din väg in i operavärlden i korta drag? 
– Jag har gått alla olika skolor som finns, jag har 
dansat och sjungit (t ex Cabaret på Dramaten 2001-
2003). Debuten var vid Kungliga Operan i operan ”Sta-
den” med musik av Sven-David Sandström och libretto 
av Katarina Frostenson. 

23 år ute i världen 
Inspiration, kollegor, publik - hur viktigt är det för 
dig att få jobba på utländska arenor kontra att bara 

sjunga i Sverige?
– Publiken är viktigast, konstaterar  

Malena Ernman 
EN STOR RÖST I VÄRLDEN
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Malena. Jag jobbar där jag kommer publiken 
nära och där familjen kan följa med.
Hur många år har du turnerat ute i världen? 
– Jag har varit ute i 23 år nu – men de sista 5-6 
åren har jag varit mycket hemma. Jag tackar 
bara ja till två huvudroller/produktioner utom-
lands per år, men det blir ändå runt fyra måna-
der om året som jag är borta.
I vilka länder framträder du - och varför just dessa? 
– Jag arbetar gärna inom Europa, i intressanta 
operahus med bra dirigenter och regissörer.
Du har bott utomlands både som ung och som 
vuxen – var var det? 
– Jag har bott i Wien, Bryssel, Paris och Amster-
dam.
Du befinner dig ofta i rampljuset - hur hanterar 
du det med barnen? 
– Jag älskar att sjunga, men går alltid hem efter 
föreställningen. Familjen kommer först. Sedan 
försöker jag pricka in jobb i samband med skol-örsöker jag pricka in jobb i samband med skol-jag pricka in jobb i samband med skol-
lov. Nu har jag t ex med mig familjen och hunden 
så vi firar jul här i Zürich. Flickorna är lite blyga, 
men får vara med ibland om de själva vill som  
t ex på förra årets julkonsert.
Slutligen, kan Du nämna något framträdande 
som varit särskilt viktigt i Din karriär? 
– Operan Agrippina av Händel som sattes upp i 
Paris, Bryssel och Barcelona med den belgiske 
dirigenten Rene Jacobs. Sedan tänker jag på 
sång- och dansrollen Nerone i operan Agrippina.

Ett stor tack till Malena och vi önskar henne 
lycka till med Xerxes-produktionen i september.

FAKTA OM MALENA ERNMAN 
Född  4 november 1970 i Sandviken
Familj        Svante 44, Greta 11, Beata 8  
 samt Golden retrievern Moses
Uppdrag  Hovsångerska 2011 och ledamot  
 av Kungliga Musikaliska Akademien 
Aktuell   I  egna projektet – på Artipelagen,
 Värmdö/Stockholm
Senaste CD  Julskiva i december som redan sålt  
 guld
Glädje        Familj & hund
Intressen  Springer & gymmar när jag hinner
Hobbys    Träna, laga mat, se film, gå ut  
 med hunden
Lyx            En ledig förmiddag då jag kan  
 dricka kaffe latte med min man
Dold talang  Tävlat i badminton
Önskan        Att hela familjen får vara frisk  
 och att vi lyckas    
 med Xerxes!

Ombudet Elisabet Zeller mötte  
Malena Ernman i Zürich. 

Malena med Cecilia Bartoli i  operan 

Alcina. Foto: Monika Rittershaus

PORTRÄTTET
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En panel hade bjudits in som bestod av, 
Åsa Ring, personalchef Justitiedeparte-
mentet, Sten Hansson, Sigtuna Affärskon-

sult, Hugo Ortiz, Academic Work samt Staffan 
Paues, Svenskar i Världen. Moderator var Elisa-
beth Johansson från Jusek.

Panelens tips till hemvändare 
Sammanfattningsvis kan sägas att paneldiskus-
sionerna kom fram till följande tips för hemvän-
dare och utflyttare:
1) Sök inte jobb utomlands omedelbart efter av-
lagd examen i Sverige, utan arbeta först några 
år i Sverige. 
2) Odla dina kontakter i Sverige under utlands-
vistelsen.
a) Arbetar du för ett svenskt företag, försök att 
regelbundet skaffa dig en anledning att 
resa hem till moderbolaget och 

då passa på att gå 
runt och snacka/
fika med andra 
kontakter såväl i 
som utanför före-
taget. 

b) Väl hemma, delta 
i seminarier och se 
till att sprida och 
samla in visitkort 
från deltagarna. 

 c) Lägg sommarsemes-
tern i Sverige 

– särskilt om 
du är ute 
längre än 
fyra år. 
Tänk också 

på att det är viktigt att vara ödmjuk när man träf-
far hemmasvenskar, både privat och arbetsmäs-
sigt.
3) Följ med vad som händer i Sverige och i den 
svenska debatten genom svenska dagstidningar 
och svenska TV-program.
4) Om du inte får jobb på samma nivå eller 
högre efter hemkomsten ta då ett jobb på lägre 
nivå som erbjuds, ofta finns en möjlighet till avan-
cemang med tiden. Sök dig till multinationella 
företag som till exempel Svenskar i Världens 
olika guldpartner som ser värdet i kandidater 
med multinationell erfarenhet. 
5) Skulle drömjobbet hemma dyka upp kanske du 
vill överväga att hoppa av utlandsvistelsen.
6) Vid erbjudan om förlängt förordnande, över-
väg noga din situation och beakta om du med ti-
den blivit mer och mer avskärmad från företaget 
du sänts ut från.

Vid Svenskar i Världens seminarium om ut- och 
hemflytt inom EU den 14 maj diskuterades en 
mängd viktiga råd och tips. Läs mer i artikeln på 
sidan 7.

Under våren har Svenskar i Världen deltagit i en paneldebatt på temat: ”Ovälkomna hemvändare” 
som ägde rum hos Jusek i Stockholm. Jusek ville uppmärksamma det faktum att många får höra att 
utomlandstjänstgöring både är nyttigt och meriterande, men att sedan de svenska arbetsgivare som 
återvändarna söker jobb hos inte resonerar på samma vis.

HEMVÄNDARE

Hur håller du din svenska karriär  
flytande inför och efter utflytten?

KARRIÄR-

VAL

http://www.sofiadistans.nu
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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.seADRESS TILL FRÅGOR & SVAR

TEXT: BERIT ROHDIN

VAD KRÄVS FÖR HEMFLYTT 
TILL SVERIGE?
Berit Rohdin är skattejurist med internationell beskattning som huvudinrikt-
ning 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.

                                             EU-RÄTT – FÖRBUD MOT DUBBLA 
SANKTIONER 
Jag har tidigare läst i denna 
spalt att det inte är förenligt 
med EU-rättens förbud mot 
dubbel lagföring att både på-
föra skattetillägg och att dö-
ma någon i domstol för sam-
ma brott om skattetillägget 
bedöms vara av straffrättslig 
karaktär. Enligt en dom i EU-
domstolen är det svensk 
domstol som avgör om skat-
tetillägget är av straffrättslig 
karaktär. Har det kommit nå-
got avgörande i denna fråga 
från svensk domstol.
Högsta domstolen har i en 
uppmärksammad så kallad 
plenumdom, meddelad i juni 
2013, slutligt slagit fast att 
den som ålagts att betala skat-
tetillägg därefter inte kan  
dömas för skattebrott för sam-
ma förseelse eftersom detta 
strider mot EU-rättens förbud 
mot dubbelbestraffning.

FÖR EU-MEDBORGARE 
Jag (svensk medborgare med 
Green Card i USA) och min 
fru (amerikansk och brittisk 

medborgare) är sedan 
många år bosatta i Florida, 
USA. Vi är pensionärer och 
har nu köpt en lägenhet 
i Stockholm. Vi har för 
avsikt att vara i Sverige på 
semester 3 – 5 månader 
per år. Vi har ingen avsikt 
att flytta till Sverige. Vi har 
god ekonomi. Min fråga 
är om min fru behöver ett 
speciellt uppehållstillstånd 
för att vara i Sverige i 3 – 5 
månader trots att hon är 
brittisk medborgare. Hur 
får man i så fall ett sådant 
tillstånd? Kan hon få detta 
när hon är i Sverige eller 
måste ansökan göras på en 
ambassad vilket i vårt fall 
innebär en lång resa? Vi har 
kontaktat Migrationsverket 
och ambassaden i 
Washington och fått olika 
svar. 

Tidigare behövde även EU- 
medborgare uppehållstill-
stånd vid besök i Sverige 
längre tid än 3 månader. 
Från den 1 maj i år gäller nya 
regler. Om en EU-medborgare 
besöker Sverige under längre 

tid än 3 månader ska anmälan 
göras hos svenska Skattever-
ket. Det går bra att göra en 
sådan anmälan när man är på 
plats i Sverige.  

t

                                                   
ARVS- OCH GÅVOSKATT I SPANIEN 
Min far och jag är båda bosatta 
i Spanien. Skattetrycket för 
arv/gåvor är hårt i Spanien. Jag 
är ensam arvinge. Min far pla-
nerar att flytta hem till Sverige. 
Som bekant så har Sverige inte 
längre någon arvsskatt. Kan 
jag ta emot ett eventuellt fram-
tida arv i Sverige och på så sätt 
slippa arvsskatt i Spanien? 
Det stämmer att Sverige inte 
längre har någon arvsskatt så 
i Sverige blir det ingen skatt 
även om arvlåtaren (din far) 
flyttar hem till Sverige. Spanien 
beskattar alla som är bosatta i 
Spanien för arv och gåva. Om 
du tar emot ett framtida arv i 
Sverige så är du fortfarande 
skattskyldig i Spanien om du är 
bosatt där när du får arvet.  

FRÅGOR & SVAR
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SKATTER

SVERIGE EFTER VALET 2014

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

Cecilia Gunne reflekterar över ett eventuellt regeringsskifte och vilka 
konsekvenser det skulle kunna få för dig som äger en fastighet i Sverige. 
Hon förklarar också vilka avdrag du kan göra vid uthyrning och renove-
ring/reparation av din svenska fastighet.

TEXT: CECILIA GUNNE

Just nu verkar det osäkert om den borgerliga 
regeringen sitter kvar efter valet i septem-
ber. Många frågar vad som händer med 

skatterna vid ett röd-grönt maktövertagande. 
Jag har några tankar om bostadsbeskattningen. 

Fastighetsskatten 
Något kommer att hända med fastighets-
skatten/ -avgiften. Idag gäller en kommunal 
fastighetsavgift på ca 7 000 kronor per privat-
bostadsfastighet och begränsad möjlighet att få 
uppskov med kapitalvinstskatt vid flyttning till 
en ny bostad. Dessutom beskattas uppskoven 
årligen. 

Jag tror att man kommer att införa någon 
slags ”lyx”-fastighetsskatt för privatbostäder 
över visst taxeringsvärde. Om det förenas med 
att kapitalvinstskatten slopas eller åtminstone 
fulla uppskovsmöjligheten återinförs skulle det 
vara en välgärning. Idag bor äldre kvar i sina jät-
tevillor och yngre får bo kvar i för trånga bostä-
der om de ens hittar ett eget boende. 

Det märks särskilt i storstadsområdena där 
marknadsvärdena ha stigit. De lägenheter som 
utgör alternativet, ofta i innerstaden, har också 
stigit i pris. Det gör att pengarna inte räcker för 
att köpa en sådan lägenhet, om villan säljs och 
22 procents skatt ska betalas på all vinst över 
1,45 miljoner kronor. Hellre höjd fastighetsavgift 
och slopad kapitalvinstskatt på privatbostäder 
som i de flesta andra länder.  

Hyresinkomster 
Den som har fastighet i Sverige kan glädjas 
åt att det skattefria beloppet för uthyrning har 
höjts till 40 000 kronor per fastighet, person och 

år. Om du äger flera privatbostäder får du flera 
40 000 kronors-avdrag och om ni är flera ägare 
får ni dela på de 40 000 kronorna i avdrag. För 
exempelvis ett fritidshus får du först dra av 20 
procent av hyresinkomsten, inga andra avdrag 
får göras (förutom ränta), av återstoden tas bara 
beloppet över 40 000 kronor upp till beskattning 
och beskattas med 30 procent. För hyresrätt och 
bostadsrätt får du inte något 40 000 kronors-
avdrag utan får dra av hyran eller avgiften för 
den uthyrda tiden. 

Även du som bor utomlands får dra av ränta 
på lån nedlagda i fastigheten i svenska dekla-
rationen. Du får dock bara dra av ränta för den 
proportion av året som bostaden varit uthyrd. 
Om du exempelvis själv bor där en månad och 
har uthyrt resten av året får 11 tolftedelar av 
räntan dras av. 

Dessa regler tror jag inte kommer förändras. 

ROT-avdrag
Om du bor utomlands men ändå är obegränsat 
skattskyldig i Sverige kan du få ROT-avdrag i 
Sverige med högst 50 000 kronor för hälften av 
arbetskostnaderna vid reparation, om- och till-
byggnad av privatbostad. Bara den som betalar 
skatt i Sverige kan dra nytta av ROT som görs 
genom skattereduktion.

Det socialistiska blocket talar om att sänka 
denna subvention från 50 000 till 35 000 kronor 
per person och år. 

t
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GLOBAL MOVING & RELOCATION. 
THE NORDIC WAY.
Our well-established contacts & networks enable 
us to offer peace of mind for people on the move. 
More information about our services can be found 
at www.alfamoving.com
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Svenska litterära klassiker på nätet:
alltid öppet, alltid gratis!
http://litteraturbanken.se

260.000 sidor klassiker
Selma Lagerlöfs verk
Tusentals dikter 
Litteraturskolan
Sexhundra epubfiler
Strindbergs verk & brev
Essäer & introduktioner
Hundratals författare
De bästa romanerna
De bästa dikterna
De bästa breven
De bästa novellerna
 & mycket mer!

http://www.magnussonlaw.com
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FAMILJERÄTT

NY LAGSTIFTNING VID ARV

Ny lagstiftning förändrar reglerna vid frånfälle. Det är därför viktigt att 
göra ett aktivt val av tillämplig lag. Tove Sjövall och Madeleine Ankar-
crona från Magnusson Law är nya i Svenskar i Världens expertpanel 
och reder ut frågetecknen. Har du några andra frågor rörande familje-
rätt inför, under eller efter en utlandsflytt, skicka ett mail till Tove och 
Madeleine.

HUR BLIR ARVET EFTER MIG NÄR JAG DÖR?          
Jag är bosatt i Bryssel, Belgien sedan många 
år. Jag har ryktesvägen hört att ny lagstiftning 
skall komma som kan påverka oss utlands-
svenskar för det fall vi går bort när vi bor utom-
lands. Kan du klargöra om ryktet är sant och 
förklara vad den nya lagstiftningen i så fall går 
ut på?

Den 17 augusti 2015 träder en ny EU-för-
ordning i kraft med det officiella namnet nr 
650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, 
tillämplig lag, erkännande och verkställighet av 
domar samt godkännande och verkställighet av 
officiella handlingar i samband med arv och om 
inrättande av ett europeiskt arvsintyg (arvsför-
ordningen).

Ny lagstiftning styrd av bostadsland 
Arvsförordningen ska ersätta den lagstiftning i 
medlemsstaterna som handlar om internatio-
nella arvsfrågor. Förordningen ska tillämpas på 
arv efter personer som avlidit på eller efter den 
17 augusti 2015 och gäller i alla EU-länder utom 
Danmark, Irland och Storbritannien.

Principen enligt arvsförordningen är att lagen 
i den stat där den avlidne hade hemvist vid sin 
död ska vara tillämplig på arvet i sin helhet. 
Detta innebär att om du har hemvist i Belgien 
vid ditt frånfälle blir belgisk arvsrätt tillämplig 
avseende arvet efter dig om du avlider i Belgien 
från och med den 17 augusti 2015. En person 
får dock låta rätten till sitt arv styras av lagen i 
den stat där personen är medborgare om detta 

val angivits i en förklaring i form av ett förord-
nande om kvarlåtenskapen t ex i ett testamente 
eller ett så kallat arvsavtal, som är ett avtal om 
framtida kvarlåtenskap. En person med medbor-
garskap i flera länder får välja lagen i vilket som 
helst av dessa.

Du kan välja tillämplig lag redan idag 
Ett lagval i ett testamente eller arvsavtal som 
skett före den 17 augusti 2015 ska betraktas 
som ett giltigt lagval om frånfället sker efter 
förordningens ikraftträdande. Detta innebär att 
du redan i dag kan välja tillämplig lag i ett tes-
tamente eller arvsavtal. Med hänsyn till den nya 
lagstiftningen finns det därför all anledning att 
göra ett aktivt val av tillämplig lag avseende ar-
vet efter er svenskar som är bosatta utomlands. 

MADELEINE ANKARCRONA & TOVE SJÖVALL I FAMILJERÄTT
Jurister på Magnusson Law och sakkunniga i expertpanelen på www.sviv.se I E-post  madeleine.ankarcrona@magnussonlaw.com I Webb www.magnussonlaw.com

TEXT: MADELEINE ANKARCRONA

t

Stipendier för utlandssvenskars  
barn i svenska skolor

 Gymnasium och högstadium.

 Även sommarkurser i svenska.

 För mer information se: 
 www.utrikeshandelsforeningen.se

STIPENDIEFONDEN FÖR  
SVENSK UTLANDSUNGDOM
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NYHETER

UPPTÄCK SVERIGE MED AVIS

Dags för nästa resa snart? Om 
du ska hyra bil kan det vara en 
bra idé att boka din hyrbil tidigt, 
då kan du spara upp till 20%.

Boka på avis.se

FOLKPARTIET 
5. Vi vill tydligt för svara globalisering, 
öppenhet och internationella kon-
takter. Att svenskar söker sig utomlands på grund 
av jobb, studier, kärlek eller nyfikenhet är något 
som vi bejakar. Svenskar i utlandet spelar liksom 
hemflyttande utlandssvenskar en viktig roll att 
knyta band och vara kunskapsspridare. Att ta vara 
på utlandsboende svenskars kunskaper är till stor 
del en attitydfråga. Många hemflyttande tycker 
att svenska arbetsgivare är ointresserade av 
deras erfarenheter. Detta är i grunden samma 
attityd som försvårar för många invandrare. Det 
måste bli lika självklart att åberopa ett utländskt 
arbetsintyg som ett svenskt och mycket lättare att 
få utländska examina godkända i Sverige. Dessa 
frågor driver vi inom EU samt att skapa nya 
möjligheter för svenskar att nyttja sina examina 
och yrkeskunskaper i andra länder – helt i linje med 
vår övertygelse att framtiden ligger i mer samarbete, 
inte höga murar mellan människor och länder.

Forts från sid 18 om frågor till partierna. 

VIKTIG information 
från kansliet! 
Svenskar i Världens nya webbplats för betal-
ning och anmälan hos Föreningshuset är 
nu i drift. Det är vår förhoppning att den 
ska underlätta för våra medlemmar och ef-
fektivisera organisationens arbete. Samtliga 
medlemmar, nya såväl som befintliga, kan 
nu till exempel betala sin avi med kontokort. 

Du som medlem uppmanas att logga in på 
“Min sida” för att uppdatera dina adress-
uppgifter, betala medlemsavier eller boka in 
dig på våra evenemang. Första gången Du 
besöker “Min sida” får Du ett lösenord till-
skickat dig till den e-postadress dit Du nor-
malt får dina e-postavier. Efter att Du loggat 
in på “Min sida” kan Du ändra ditt lösenord 
till något personligt. Har du frågor vänligen 
kontakta kansliet på ekonom@sviv.se

http://www.avis.se
https://forening.foreningshuset.se/svenskar-i-varlden/loggain
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UNGDOMS-
FRÅGOR

TEXT: REBECKA ÖBERG 

Efter praktiken väntar   
nya utmaningar för 
våra  praktikanter

Hittills har praktiken här 
i Bryssel varit mycket 
givande då jag lärt mig 

en hel del om politik på hög 
nivå. I och med krisen i Ukrai-
na har jag även fått uppleva 
hur NATO:s krishantering kan 
se ut, vilket är intressant för 
mig som läst statsvetenskap 
med krishanteringsinriktning! 

Antikorruption 
Jag får gå på en hel del möten 
som främst handlar om Afgha-
nistan, resolution 1325 och 
antikorruption. Eftersom jag är 
på UD-sidan och min kollega 
är på Fö-sidan så har vi olika 
arbetsområden, men de går 
till stor del in i varandra. Ingen 
dag är den andra lik, vilket gör 
att arbetsuppgifterna varierar 
från dag till dag. 

Översättningar 
Jag får göra allt ifrån att gå på 
möten till att skriva mötesrap-
porter och översätta texter 
som ska upp på den svenska 
delegationens hemsida.

Praktikanterna på Svenskar i Världen visar ofta på 
driv, målmedvetenhet och inte minst nyfikenhet på 
världen. Här kommer en hälsning från Svenskar i 
Världens praktikant, hösten 2013, Rebecka Öberg. 
Hon befinner sig i Bryssel där hon praktiserar vid 
Sveriges delegation vid Nato.

Livet i Bryssel är egentligen 
inte så olikt det i Sverige. 
Eftersom jag rest en hel del ti-
digare och även bott periodvis 
i London så kan jag inte säga 
att det var en stor omställning 
att flytta hit. Däremot önskar 
jag att jag kunde tala mer 
franska än vad jag kan idag! 
Mångfalden 
Jag är fascinerad av den 
mångfald som finns här, men 
jag tycker det är lika roligt var-

je gång när jag hör någon tala 
svenska på gatan. Då  inser 
man att världen kanske inte är 
så stor ändå. 
Jag har även märkt att en 
hel del frågor som jag kom i 
kontakt med under perioden 
på Svenskar i Världens kansli, 
främst frågor rörande kultur, 
även korsat mina vägar här i 
Bryssel.

Rebecka Öberg

Gillar Du en arbetsplats med 
internationell prägel och 
många spännande projekt? 

PRAKTISERA HOS  SVENSKAR I VÄRLDEN
Läs mer på  www.sviv.se

sviv@sviv.se
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Staffan Heimersons namn är bekant för de 
flesta svenskar och många är vi som följt hans 
rapporterande från världens alla hörn. Idag har 
han hunnit bli 78 år men skrivandet och läsan-
det fyller fortfarande hans vardag. 

Du är onekligen en svensk i världen - 
vilka platser har det blivit?
– Jag flyttade till Paris som 20-åring och 

sedan dess har jag bott i London, Spanien, New 
York, Beirut, Nairobi, Bangkok, Sydamerika, 
Bonn, Paris, Boston/Cambridge, Washington DC, 
Hong Kong, Wien, Sarajevo, Sydney, Islamabad 
och nu i byn Montauroux i franska Provence. 
Bäst tyckte jag om Hong Kong och på andra 
plats kommer Washington DC.
Cirkeln är alltså sluten så är det där du ska rota 
dig eller tror du att du återvänder till Sverige? 
– Jag har väldigt svårt att se att jag skulle göra 
det – det ligger så nordligt och det är mycket i 
den svenska attityden som jag inte gillar. Men 
jag kommer ofta upp och besöker Sverige där 
jag har uppdragsgivare, barn och barnbarn.
Du har ju varit ute och bevakat krig och fått 
leva i tuffa miljöer – hur blir då boendet och 
möjligheten att etablera sig? 
– Jag har alltid haft stöd av jobbet och journalist-
kåren – det har nog varit värre för min fru Mari-
anne. I Beirut var det enkelt att få saker ordnade 

men när vi bodde i Islamabad i Pakistan t ex var 
det rätt tufft att få tag på bra mat. Personligen 
har nog det svåraste legat i språken. Språket är 
viktigt och det är oerhört viktigt att socialisera 
med andra människor! Man måste öppna upp 
och anpassa sig till andra och njuta av att det 
inte är likadant som hemma. Enligt vissa rön så 
lever de som flyttar på sig längre än de som bor 
kvar på ett och samma ställe!
Hur tycker du att människor utomlands uppfat-
tar svenskarna. Har den bilden förändrats?
– På 60-talet ansågs svenskarna hederliga män-
niskor som kom från ett välskött land. Det första 
hör man inte längre, men vi anses fortfarande 
duktiga, avslutar Staffan.

Staffan har givit ut ett antal böcker varav den senaste Le Menu, 
tack! är en reportagebok om hans region Provence i Frankrike.
– Man kan säga att jag skrivit om det som gör den här regionen 
så fantastisk att besöka och bo i; den goda maten, de goda 
råvarorna, de fruktiga vinerna och respekten för god matkultur. 
Mitt matintresse har vuxit med en fascination för närproducerat.
 Boken består av tolv lättsamma och humoristiskt skrivna 
kapitel med tillhörande recept - allt från tapenade till oxsvans-
gratäng. Läsaren får även tips om ett 30-tal restauranger i 
området. Som medlem i Svenskar i Världen kan du köpa Le 
Menu, tack! till förmånspriset 275 kronor (ord pris ca 350 kr). 
Kontakta bokförlaget Frankofon.

Om det goda livet i Provence..

Globtrottern som landat
– STAFFAN HEIMERSON

MEDLEMSFÖRMÅN

http://www.frankofon.se/
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Vill du träffa Jonas för råd 
kring hur du enkelt tar 
kontroll över din självrättelse 
når du honom för ett möte 
på 070-539 46 12.
jonas.svensson@alandsbanken.se

Vi går vår egen väg

Vi är övertygade om att den 
bästa självrättelsen görs bäst 
av någon annan, nämligen 
den som granskat dem.
Som kund hos Ålandsbanken Private Banking får du 
tillgång till en personlig finansiell planerare och för-
mögenhetsförvaltare som gör det lätt att göra rätt.

Det senaste tillskottet i vårt team kommer direkt 
från en ledande befattning på Skatteverket. Med sju 
års erfarenhet av optimerad självrättelse är det få 
skattejurister som mäter sig med Jonas Svensson.

Utöver korrekt och kostnadsfri självrättelse hjälper vi 
dig även med skräddarsydda krediter, utlandsflytt samt 
optimering av bolags- och skattestrukturer.

Vi har lång erfarenhet av att bistå kring de frågor och 
möjligheter som dyker upp för entreprenörer.

Välkommen in till oss på Ålandsbanken! 

Besök något av våra kontor eller gå in på www.alandsbanken.se/privatebanking

Stockholm: Stureplan 19, tel. 08-791 47 20, pbstockholm@alandsbanken.se  Göteborg: Kungsportsavenyen 1, tel. 031-333 45 00, 
pbgoteborg@alandsbanken.se  Malmö: Stortorget 11, tel. 040-600 21 00, pbmalmo@alandsbanken.se
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