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LEDARE

Kära läsare!

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

KARIN EHNBOM-PALMQUIST  GENERALSEKRETERARE

S

MED VÄNLIG HÄLSNING
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NYHETER

I

Till minne av 
Märtha Niggli-Berglund
(12.5.1912 – 3.6.2009) 

SVIV i Schweiz

Ny hemsida



NYHETER

Nya styrelseledamöter
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S

svt.se/svtworld

SVT World (f.d. SVT Europa) - i höst till Nordamerika - 
och i framtiden även till Sydamerika?* 
Sveriges Televisions utlandskanal SVT World direktsänder alla typer av svenska TV-program 
24 timmar om dygnet. Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och 
nöjesprogram. Drama, debatter och kultur. I tjänsten ingår även radiokanalerna 
Radio Sweden och P4. 

Som medlem i SVIV har du medlemsförmån vid tecknande av nytt abonnemang - 
för närmare information se: www.sviv.se eller kontakta SVT World:s kundtjänst: 

ConNova TVX, +46 (0)141-20 39 10, svtworld@connova.se, 
www.connova.se 

*om tillräckligt många är intresserade av att abonnera på SVT World.



SWEA f irade 30!

WWW.SVIV.SE

S

NYHETER

TEXT MARIANNE AYADI  FOTO ELISABET ZELLER
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… för att få ovanligt bra rådgivning 

En plats på listan över världens rikaste? Eller 
bara intresserad av att få förmögenheten att 
växa? 
 Du behöver inte vara ovanligt förmögen för 
att få glädje av utsökt, personlig service. Hos oss 
kan du komma i gång med ett mindre startbe-
lopp än hos många andra internationella banker. 
Vår uppgift är att se till att du får ett maximalt 
utbyte av din förmögenhet – oavsett storlek. 
 Vi är en dansk bank med en informell ton och 
vi ser fram emot att träffa dig. Vår huvuduppgift 

är den nära relationen mellan dig och din per-
sonliga investeringsrådgivare.
 Målet är att skräddarsy den mest räntabla 

själv fördelarna med personlig rådgivning, och 
kontakta mig redan i dag.

Carl Forsgren,  
Tel. +41 (0)44 368 7325 
forsgren@jyskebank.ch

JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG 

Jyske Bank (Schweiz) AG är ett dotterbolag till Jyske Bank A/S, danskt organisationsnr (CVR-nr) 
17616617. Tjänster och produkter kan inte erbjudas alla, t.ex. inte personer som bor i Danmark.

Du behöver inte  
vara så ovanlig …
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FRÅGOR & SVAR

TEXT KERSTIN GUSTAFSSON

NÄR UPPHÖR VÄSENTLIG ANKNYTNING 
VID BOSTADSFÖRSÄLJNING?

FOLKBOKFÖRD I SVERIGE TROTS 
UTLANDSSTUDIER?

HUR FUNGERAR DE NYA REGLERNA 
FÖR ARTISTSKATT?

ADRESS TILL FRÅGOR & SVAR

KAN JAG VARA INSKRIVEN HOS 
ARBETSLÖSHETSKASSAN SAMTIDIGT 
SOM JAG JOBBAR UTOMLANDS?



Förmögenhetsrådgivning, när den är som bäst, inkluderar med andra ord allt som kan påverka 
din personliga förmögenhet, nu och i framtiden. Vi har kompetensen och de tekniska sys-
temen för att kunna ge dig den bästa servicen som fi nns att få. Och framförallt – genom 
att vara en stor bank har vi möjlighet att erbjuda dig de bästa specialisterna. En personlig 

rådgivare, många specialister 

Besök oss på www.nordeaprivatebanking.com eller ring +352 43 88 77 77, 
så bokar vi ett möte.

Per Hellsten, Private Banker 
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SKATTER

TEXT CECILIA GUNNE

S

CECILIA GUNNE

CECILIA GUNNE  SKATTER



Bli medlem i

SKATTERÅDGIVNING

KONTAKTA KERSTIN PÅ TEL

EXECUTIVE HEALTH SWEDEN AB

KONTAKTA EXECUTIVE HEALTH SWEDEN AB

DIRECT HEALTH 
- SJUKFÖRSÄKRING

KONTAKTA DIRECT HEALTH

International School of Helsingborg
V. Allén 7, 254 51 Helsingborg, SWEDEN

The school’s curriculum, 
which follows the International 

Baccalaureate guidelines, is taught in English at all levels.

We have:
Primary Years Programme:

Preschool (ages 3-4), Kindergarten (ages 5-6), Grade 1-5
Middle Years Programme: 

Grade 6-10 (grade 10 equivalent to Pre-IB/Pre-DP) 
Diploma Programme: 

Grade 11-12

No fees!
For further information, please contact the school, 

+46-42-105705 or ish@helsingborg.se
Websites: www.is-hbg.se or www.helsingborg.se/internationalschoolWebsite: www.is-hbg.se

Grade 6-10 (Grade 10 = MYP5/Pre DP)



14  SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER / 03 2009 WWW.SVIV.SE

A JOUR

TEXT GUDRUN TORSTENDAHL

I

GUDRUN TORSTENDAHL  A JOUR



När du bor utomlands är det skönt med 
tillgång till en bank i Sverige. En bank som 
kan de regler och lagar som gäller för dig 
som utlandsboende.

Kontakta oss så berättar vi om våra tjänster 
för utlandsboende:

Personlig service dygnet runt

Placeringsrådgivning

Finansiering

Kontakt
Telefon: +46 8 763 64 67
E-mail: nonresidentprivates@seb.se
www.seb.se/nonresident
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FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

VÄLBESÖKT
ÅRSMÖTE 



FÖRENINGENS ÅRSMÖTE
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TEXT ANDREAS HERMANSSON
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et var en solig dag kring lunch 

när Svenskar i Världens årsmöte avhölls den 18 augusti 

på Djurgårdsbrunns Wärdshus i Stockholm. Vi kunde 

glädjas åt att uppslutningen från föreningens medlemmar 

var mycket god. En extra stolsrad fick sättas in för att 

rymma alla de som kommit för att medverka på stämman 

och luncha med andra SVIV:are samt Hans Blix och 

Kronprinsessan Victoria som ärade oss med sin närvaro.

Styrelseordförande Ulf Dinkelspiel och generalsekre-

terare Karin Ehnbom-Palmquist hälsade inledningsvis 

alla välkomna och redovisade för verksamheten under 

det gångna året. Likt de senaste åren redovisades tyvärr 

ett negativt rörelseresultat även för 2008, med en förlust 

på 261 115 kronor. De främsta skälen till förlusten är 

en fond som sjunkit i värde, samt att annonsintäkterna 

för vår tidskrift inte täckt produktionskostnaderna. För 

att råda bot på detta har produktionskostnaderna för 

tidningen sänkts med drygt 40 procent under 2009. I 

dagsläget ser det dock tyvärr inte ut som att detta är till-

räckligt som åtgärd, då den rådande lågkonjukturen har 

slagit mycket hårt mot annonsintäkterna. En rad förslag 

diskuteras nu för att säkerställa att vi även fortsättnings-

vis ska kunna sköta kommunikationen med alla våra 

medlemmar på ett tillfredsställande sätt, utan att för den 

skull tära hål i kassan. 

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE
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FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

I övrigt kunde generalsekreteraren och styrelseordfö-

rande konstatera att vi under de senaste åren fortsatt 

utvidgat vår medlemskader genom samarbeten med 

handelskamrar samt andra föreningar och klubbar. 

I samband med den traditionsenliga lunchen tilldelades 

även en glad Dr Hans Blix utmärkelsen Årets Svensk i 

Världen 2009. Kronprinsessan, generalsekreteraren och 

styrelseordförande gratulerade vår pristagare som bjöd på 

ett drygt halvtimmeslångt underhållande, inspirerande 

och tankeväckande anförande kring den globala politi-

ken. Blix drev bland annat med sig själv och sin roll i den 

amerikanska filmkomedin Team America, där en dock-

version av honom blir uppäten av en haj. Den populäre 

världsförbättraren fick rungande applåder.

Media visade glädjande nog ett stort intresse för att 

bevaka årsmötet. Representanter från SVT, SR, Svensk 

Damtidning samt en rad fotografer från Sveriges största 

bildbyråer fanns på plats för att bevaka evenemanget. 

Det gav god exponering i diverse tidningar, radio och tv, 

bland annat på första nyhetssidan i Metro. Det är viktigt 

att vi lyckas fortsätta synas i media för att kraftfullt 

kunna belysa våra kärnfrågor, och förhoppningsvis även 

kunna väcka en diskussion kring statligt stöd till verk-

samheten, likt den modell som återfinns i några av våra 

nordiska grannländer. Hela årsberättelsen för år 2008 

finns att ladda ned på vår hemsida, www.sviv.se
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ÄVENTYR PÅ HOTELL BORGAFJÄLL

TEXT ANDREAS HERMANSSON 



WWW.SVIV.SE

DÄR VÄGEN SLUTAR  
BÖRJAR UPPLEVELSEN...  
I SÖDRA LAPPLAND

Borgafjäll och Södra Lappland är 
en fjällvärld omgiven av storslagen 
fjällnatur och den samiska kulturen.

I anslutning till hotellet finns längdåknings-
spår och gångavstånd till slalombackarna. 
Upplev heliskiing, catskiing och hundspann. 
Guider tar dig till jakt- och fiskeupplevelser. 

Exklusivt för Svenskar i Världen erbjuder  
Hotell Borgafjäll en långweekend tor–sön 
eller sön–tor med ett extra dygn kostnadsfritt 
i anslutning till vistelsen. I detta kostnadsfria 
dygn ingår boende, frukost och spa.

Pris per person från 1.500 kr.

Erbjudandet gäller fr.o.m 26-nov – 21 dec 2009  
samt 7 jan – 7 februari 2010. 

Information och bokning 0942-421 00,
info@hotellborgafjall.com

www.hotellborgafjall.com
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ör utlandssvenskar är det lätt 

hänt att romantisera den svens-

ka naturen och dess oförstörda 

skönhet. Vi blundar och tänker 

på den friska luften, stillheten 

och lugnet, de vidsträckta 

vyerna och de öppna landskapen. Det här är ett land där 

exempelvis Norrlands vildmarker erbjuder en oemot-

ståndlig atmosfär av det slag man lätt blir kär i. Här 

finns noll stress, storslagen natur och även möjligheter 

till äventyr i form av skidåkning, hundspann eller jakt 

och fiske. För den som bara besöker vårt kära hemland 

någon gång då och då är det ett ypperligt sätt att stilla 

sin dos av hemlängtan med högkvalitativa upplevelser.

Det är dock långt ifrån bara svenskar som upptäckt stor-

slagenheten i de norrländska fjällmiljöerna. 1948 kom 

den brittiske arkitekten Ralph Erskine till Borgahällan 

vid Lapplands sydport, hyfsat nära gränsen till Ånger-

manland. Drygt tio år tidigare hade han på cykel kommit 

till Stockholm via Danmark ”med cykel, ryggsäck och 

sovsäck” för att studera den svenska funktionalismen. 

Samma år bröt andra världskriget ut, så pacifisten Er-

skine blev kvar i Sverige. 

När Erskine så till slut mötte fjällen liknade han 

det vid en öken byggd av snö. Det fascinerade honom 

oerhört. Resultatet blev Hotell Borgafjäll, ett fridfullt 

komplex med en mycket välrenommerad restaurang, ett 

härligt Spa och allehanda möjligheter till äventyr av det 

slag som upplevs bäst i Norrland. Huvudbyggnadens 

struktur inspirerades av de bakomliggande bergstop-

parna. De oregelbundna vinkeltaken, som delvis även 

fungerade som skidbacke, blev en snackis och Erskines 

futuristiska design gav honom gott renommé. Det skulle 

komma att bli startskottet för hans väg till att bli en av 

1900-talets mest inflytelserika arkitekter i Sverige.

Det var nog inget Erskine hade räknat med när hotel-

let stod klart 1955, då på beställning av kommunen som 

behövde en samlingslokal till byborna.

Det som kom att bli Hotell Borgafjäll var alltså ett av 

hans första större verk. Det var också ett av arkitektens 

sista.

ÄVENTYR PÅ HOTELL BORGAFJÄLL
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ÄVENTYR PÅ HOTELL BORGAFJÄLL

År 2000 köptes hotellet upp av familjen Lövbrand. De 

var på jakt efter ett nytt projekt att ta tag i efter försälj-

ningen av sitt IT-företag Botnia Internet Provider för 

mer än 200 miljoner kronor. Borgafjäll var vid överta-

gandet en förlustaffär som Dorotea kommun gladeligen 

ville bli av med. Det fanns till och med planer på att riva 

alltihop. Familjen fick köpa komplexet, inklusive den 

kringliggande marken, för 500 000 kronor.

Det var en god affär, men Yvonne Lif-Lövbrand var 

inte nöjd. Arkitektens ursprungliga vision av ett komplex 

byggt med lokalt material där det ”ska kännas som att 

vandra på en fjällstig” hade renoverats och byggts om 

ett flertal gånger. Detta utan att någon hänsyn tagits till 

den ursprungliga kreatörens idéer och visioner. Som-

maren 2001 lyckades Yvonne locka den då 87 år gamle 

arkitekten att återvända till Borgafjäll för att återställa 

ursprungsdetaljer.

”57 år efter min första skiss ska jag innerligt delta och 

engagera mig i detta projekt” skrev Erskine i ett press-

meddelande i samband med arbetet.

Det hela slutade med att han även projekterade och 

skissade en stor tillbyggnad med 17 nya rum och en 

utökning av spa-delen med panoramafönster och utsikt 

mot Borgahällan. 

- Det har alltid känts es-

sentiellt för verksamheten 

att förvalta Erskines arv och 

vision av vad Borgafjäll är och 

ska vara, konstaterar Yvonne 

Lif-Lövbrand.

Drygt 40 miljoner kronor 

kommer utbyggnaden att 

kosta. Det finns även vissa 

planer på att bygga privat-

bostäder. Tanken är att det 

ska bli 80-100 stycken hus i 

Erskines anda, med huvud-

byggnaden som ett naturligt centrum.

Tyvärr kommer Erskine själv, som avled i sitt hem på 

Ekerö den 16 mars 2005, aldrig att få se resultatet av det 

hela. Hans vision och verk lever dock vidare och förval-

tas med vördnad. På Hotell Borgafjäll kommer saker och 

ting att fortsätta gå i Ralph Erskines anda.
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UTLANDSSVENSKARNAS PARLAMENT



UTLANDSSVENSKARNAS PARLAMENT
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TEXT ANDREAS HERMANSSON  FOTO  KERSTIN ALM

V
isst, vi må vara en aning partiska i 

frågan, men det går inte att känna 

annat än stor upprymdhet och 

glädje över Utlandssvenskarnas Par-

lament 2009. Det var andra gången 

som vi arrangerade detta event och 

det känns verkligen som om parla-

mentet är här för att stanna, något 

som vår styrelseordförande Ulf 

Dinkelspiel även konstaterade i sitt 

avslutningstal efter en produktiv och inspirerande heldag 

i Näringslivets hus lokaler. I år deltog 200 personer, att 

jämföra med 120 stycken på det första parlamentet, år 

2007. Det är snudd på en fördubbling i deltagarantalet, 

vilket påvisar det engagemang och intresse det finns 

bland våra medlemmar för att förbättra villkoren för ut-

landssvenskar. En kärnfråga var att det bör bli lättare att 

återfå sitt svenska pass för den som tvingats avsäga sig det 

innan dubbla medborgarskap tilläts i Sverige.

En rad prominenta talare var inbjudna för att ge anfö-

randen och delta i paneldiskussioner, mer om detta strax. 

Först ska vi dock konstatera att de verkliga stjärnorna och 

eldsjälarna på UP 2009 stod att finna i de nio arbetsgrup-

per som arbetade fram en rad högintressanta och relevanta 

resolutioner. Det var dessa grupper som stod för dagens 

centrala arbete med dynamiska diskussioner och konkreta 

förslag samt väl underbyggda sammanställningar.

Vår generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist 

hälsade inledningsvis oss alla hjärtligt välkomna och 

förkunnade att vi hade en viktig dag framför oss. Karin 

gladdes också över den goda uppslutningen. Sedan tog 

Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström över och 

talade om svensk ekonomi i dagsläget, och dess framtid. 

Han konstaterade bland annat att vi befinner oss i en 

utmanande situation.

Efter att våra arbetsgrupper haft sin första genomgång 

var det sedan dags för Årets Svensk i Världen, Dr Hans 

Blix, att äntra scenen och hålla ett kraftfullt anförande 

kring världspolitiken, och sin syn på densamma. Som 

alltid rev den populäre Blix ned rungande applåder. Efter 

lunch höll Olle Wästberg, Generaldirektör för Svenska 

Institutet och numer även styrelseledamot i SVIV, ett 

anförande om bilden av Sverige. Olle har många intres-

santa visioner kring synen på Sverige i omvärlden och 

kommer att bli ett gott tillskott i styrelsen. Sedan var det 

dags för arbetsgruppernas muntliga sammanfattningar, 

vilket avrundades med kommentarer från de politiker 

som medverkade under dagen. Det var Gunnar Andrén 

(fp), Leif Pagrotsky (s), Jacob Johnson (v), Mats Johans-

son (m) som deltog. Det var uppsluppen stämning och 

skämtsamma gliringar mellan de olika partiföreträdarna. 

Pagrotsky fick positiv respons från publiken genom att 

påpeka att han tyckte att det borde inrättas en minister 

som bevakar utlandssvenskarnas intressen. 

De nio arbetsgrupperna var, i tur och ordning, ”Insat-

ser som utlandssvenskar kan göra för Sverige”, ”Skatter, 

pensioner och försäkringar”, ”Förskola och skola”, ”Högre 

utbildning och forskning”, ”Kultur och information”, 

”Hemflytt till Sverige”, ”Kriser och katastrofer”, ”Legala 

frågor” samt ”Ungdomsfrågor”. 

Den energiska ungdomsgruppen diskuterade ivrigt un-

der dagen och konkretiserade vid dagens slut sina tankar 

i en rad resolutioner. Riksdagens utbildningsutskott samt 

skolminister Jan Björklund kan emotse en resolution 

som vill skrota den nya särskilda ansökningsgruppen för 

utländska sökande till den svenska högskolan, trots att 

regeln är ny för året. Ungdomsfrågegruppen vill istället 

att de med utländska betyg skall ingå i meritpoängssyste-

met då det nya kvotsystemet gör att det inte alltid är de 

med bäst betyg som antas till utbildningarna. 

Tillsammans med CSN kommer utbildningsutskottet 

även att få ta ställning till ett förslag om upphävt krav på 

långvarig Sverigevistelse för att få studiemedel. Ung-

domsgruppen förordar även att en portal för utländska 

studier ska upprättas via Européens dans le Monde, och 

att SVIV:s hemsida skall byggas ut med information för 

svenska studenter som vill söka sig utomlands. Det sist-

nämnda är ett arbete som redan har påbörjats på kansliet. 

Gruppen ”Högre utbildning och forskning” jobbade fram 

åtta resolutioner, med rubriker som ”Skatt vid kortare 

forskningsvistelser utomlands”, ”Utlandssvensk i reger-

ingens forskningsberedning” och ”Forskning om utlands-

svenskar”. 
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UTLANDSSVENSKARNAS PARLAMENT

Vi anser bland annat att Finansdepartementet i kom-

mande dubbelbeskattningsavtalsförhandlingar bör verka 

för skattemässigt förmånligare bestämmelser för svenska 

forskare vid forskningsvistelser upp till två år i länder av 

intresse för svenskt forskningssamarbete.

Gruppen ”Kriser och katastrofer”, ledd av SVIV:s 

styrelsemedlem Dag Klackenberg skapade inga konkreta 

resolutioner, men levererade en gedigen rapport där man 

bland annat kunde konstatera att en rad organisationer 

och myndigheter verkligen moderniserat sin krisbered-

skap sedan vårt parlament 2007. 

Cecilia Tamm från UD redovisade hur ambassadernas 

beredskapsplaner har förbättrats och hur 20 stödje-

punkter inrättats. Hon klargjorde också att en eventuell 

krisevakuering omfattar alla svenska medborgare, även 

de som är fast bosatta på orten. En konsulär beredskaps-

styrka och en insatsstyrka finns dessutom redo vid behov 

för att stärka ambassader och UD. 

Christina Moliteus, SWEA, kunde sedan konsta-

tera att alltfler av SWEA:s 76 avdelningar ser över den 

befintliga krisberedskapen för att vid behov bättre kunna 

hjälpa ambassader och konsulat.

Gruppen kunde även konstatera att vår tidigare reso-

lution om att ett centralt register över utlandssvenskar 

borde upprättas inte kan anses som lämpligt, eller ens 

genomförbart. Detta på grund av att de flesta person- 

och adressregister degenerar med 15-20 procent per år. 

Istället föreslår man att ambassaderna försöker kartlägga 

vilka lokala register som finns att tillgå via exempelvis 

Svenska kyrkan, SVIV:s medlemsregister, handelskam-

mar-medlemmar, med mera. Det är också viktigt att 

påpeka att en sådan registrering ska vara frivillig, och 

aldrig obligatorisk.

HET POTATIS
En av de mest omdiskuterade arbetssgrupperna var 

grupp ett, ”Vad utlandssvenskarna kan göra för Sverige”. 

Förmodligen beror det på att det är en fråga som berör i 

princip alla våra medlemmar. Här eftersöktes inlednings-

vis en enkät för att kartlägga vad svenska myndigheter 

och svensk opinion anser att utlandssvenskar bör bidra 

med, för att ta reda på vilka önskemål som finns.

En annan het potatis var finansieringen av SVIV:s 

verksamhet. Här konstarerades att SVIV fyller en unik 

roll genom att företräda de dryga 500 000 utlands-

svenskar som i dag finns utspridda över vår jordglob. 

De resurser som föreningen förfogar över motsvarar inte 

de stora krav som ställs på organisationen. Arbetsgrup-

pen föreslår därför att SVIV undersöker möjligheterna 

att förbättra intäkterna, kanske genom sponsring och 

statliga subventioner.

En punkt som oroade var även de pågående neddrag-

ningarna inom UD, bland annat nedläggningen av en rad 

konsulat i några av världens viktigaste städer. Kanske kan 

icke-statsfinanasierade nätverk ha en ännu viktigare roll 

att spela i omvärldens syn på Sverige i och med detta. 

En annan resolution påpekar att en sammanslagning av 

resurserna från nätverk som SWEA, SVIV, Handelskam-

rar och allehanda föreningar och klubbar i olika länder 

skulle ge större slagkraft. En annan aspekt där Utlands-

svenskarna skulle kunna hjälpa till är genom att hjälpa 

svenska företag och personer att etablera sig utomlands, 

genom mentorskap och föreläsningar på exempelvis sko-

lor. SVIV uppmanades även att förbättra möjligheterna 

för medlemmarna att utveckla affärsmöjligheter sinsemel-

lan. Dels genom utökade affärssektioner på hemsidan, 

och dels genom minikonferenser kring olika affärsområ-

den, kanske i samband med årsmötet.

Det ämne som oftast får oss utlandssvenskar att brusa 
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upp är skattefrågor. Således var intresset oerhört stort 

för ”Skatter, pensioner och försäkringar”, där man bland 

annat skrev resolutioner gällande ”Översyn av gällande 

dubbelbeskattningsavtal” och ”Reduktion av pensionsför-

måner”. Här påpekas bland annat att det är orättvist att 

Sverige förbehåller sig beskattningsrätt under 10 år efter 

utflyttning, och det föreslås därför att beskattningsrätten 

sänks till 5 år. Annars var nämnda dubbelbeskattningsav-

tal en av de mest intressanta diskussionspunkterna. 

I den resolution som arbetades fram skrivs bland annat 

”Det finns svårigheter med att tolka och följa ett antal 

dubbelsbeskattningsavtal. Särskilt besvärande är många 

gånger beskattningen av pensioner”. Med anledning av 

detta föreslås att Finansdepartementet och Skatteverket 

bör ”Överse ordalydelsen i vissa avtal med avsikt att un-

danröja tvetydigheter och öka rättssäkerheten för berörda 

kontrahenter.  Samtliga avtal bör föras upp till acceptabel 

och uniform OECD-standard.”

EN GIVANDE DAG
Andra punkter som resulterade i resolutioner innefattar 

bland annat Försäkringskassans långa handläggningstider. 

Då skattefrågorna är de som oftast engagerar våra 

medlemmar finns alla resolutioner från skattegruppen 

UP 2009 att läsa separat på sid nästa uppslag. Övriga 

arbetsgruppers kompletta resolutioner finns att läsa på 

vår hemsida.

Gruppen ”Förskola och skola” hade två stridsfrågor. 

Den ena är ”Statsbidrag bör även tillfalla förskolor 

utomlands”. Det bör vara självklart att förskolebarn 

vid svenska utlandsskolor skall ha samma ekonomiska 

förutsättningar som  övriga elever vid utlandsskolor. Den 

andra resolutionen avhandlar ”Enklare behörighetsregler 

för elever vid svenska utlandsskolor”. Här uppmanar vi 

Utbildningsdepartementet och Skolverket att besluta att 

det svenska medborgarskapet blir behörighetsavgörande 

för statsbidrag till de svenska utlandsskolorna.

Det blev en givande dag med en rad högrelevanta 

resolutioner. För oss på SVIV-kansliet börjar det verkliga 

arbetet nu, med att säkerställa att alla frågor uppmärk-

sammas av rätt departement, myndighet och politiker. 

Det kommer att bli en spännande höst! 
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RESOLUTIONER 
– SKATTER, 
PENSIONER & 
FÖRSÄKRINGAR

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.1 UTFLYTTADS BESKATTNING I SVERIGE

2.2 ÖVERSYN AV GÄLLANDE 
DUBBELBESKATTNINGSAVTAL

2.3 HANDLÄGGNING AV
PENSIONSANSÖKAN
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2.7 ARBETSLÖSHETSKASSA

 

2.4 UTFÖRSÄKRING OCH 
RISK FÖR ”GLAPP”

2.5 REDUKTION AV PENSIONSFÖRMÅNER

2.6 RUTINER FÖR INFORMATION 
OCH KOMMUNIKATION MED 
UTLANDSSVENSKAR
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BÖCKER

TEXT VALENTIN EKMAN

NY BOK OM SVENSKA TRADITIONER

I HANS MAJESTÄTS TJÄNST

FYRVAKTAREN

JAEGER - I KRIG MED ELITEN

NY BOK OM SVENSKA TRADITIONER



Skolans profil

Swedish School in London

Kontakta oss för mer information!

Var du än befinner dig i världen kan 
du studera språk hos oss! 

Vill du veta mera? Besök www.du.se/sprak

Franska?

Engelska?

Japanska?

Tyska?
Arabiska?

Spanska?

Kinesiska?

Svenska?

Ryska?

Italienska?

Portugisiska?
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HÄLSA

TEXT HANNA SUNDBERG

CANCER AV ÖVERVIKT BRUN TILL VARJE PRIS?

INFLUENSAN DRABBAR HJÄRTAT

MINDRE RÖKNING 
– FÄRRE INFARKTER

INSULIN STOPPAR 
MUSKELFÖRFALL

ASPIRIN SKYDDAR MOT 
TJOCKTARMSCANCER

RE RÖKNING



Plats för 
porto

Författaren Kerstin Gustafsson har under många år 
varit ansvarig för Föreningen Svenskar i Världens råd-
givning till in- och utflyttare. Hon är också grundare av 
och chef för företaget UtlandsBosättning AB.

Den nya upplagan är 
uppdaterad på alla områden. I boken 
finns även en praktisk checklista och alla 
viktiga adresser inför utlandsflytten.

Ja, tack var god skicka:
.........ex av Bosättning utomlands
.........ex av Återflyttning till Sverige

❏ Är medlem och betalar 275:-/st
❏ Är inte medlem och betalar 325:-/st

Exkl.porto och exp.avg.

Namn............................................................................

Företag.........................................................................

Adress...........................................................................

Postnr.........................Ort.............................................

Beställningen kan även skickas via fax 08-660 52 64
eller via post svenskar.i.varlden@sviv.se

Svenskar i Världen
Box 5501
114 85 Stockholm

10:e uppdaterade upplagan 
av Bosättning utomlands

✁

har under många år

Ny 
Uppdaterad upplaga!(Febr. 2006 Sellin)
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OMBUD

AUSTRALIEN

 

BAHRAIN

BELGIEN

BRASILIEN

BOTSWANA 

CHILE

CYPERN

ESTLAND

FRANKRIKE

FÖRENADE 
ARABEMIRATEN

GREKLAND

HONG KONG

ITALIEN

KANADA

KINA

LITAUEN

LUXEMBURG

Eva Haechler

Hur länge har du bott utomlands?
31 år, varav 7 år i Dubai, Förenade 
Arabemiraten.  

Vad är det bästa med ditt nya hemland?
Dubai är kontrastens stad med folk från 
hela världen, olika språk och kulturer. 
Man lär känna människor av olika natio-
naliteter och bakgrunder. 

Sedan är det härligt väder, men kanske 
lite för varmt under sommarmånaderna 
då temperaturen kan gå upp till 50 grader 
celcius med hög luftfuktighet.

Den låga kriminaliteten är ett annat 
plus.
 
Vad saknar du mest med Sverige?
Först och främst min Mor och mina 
syskon.

Jag saknar även att kunna promenera i 
skogen och andas frisk luft.

Vad gör du när du drabbas 
av hemlängtan?
Det är inte ofta som jag drabbas av hem-
längtan. Var än i världen vi är bosatta gör 
vi alltid så att det känns som hemma.
Men blir det riktig hemlängtan, så går jag 
till Norska Sjömanskyrkan (ett svenskt 
prästpar finns också) och äter deras nord-
iska tisdagslunch.

Vilket är det bästa tips du kan ge andra 
svenskar som ska flytta till Förenade 
Arabemiraten?
Ta seden dit Du kommer!

Åk och titta på boende och eventuella 
skolor innan ni skriver kontrakt. Tala 
med någon som redan är bosatt i FAE. 
Gå in på SVIV och ställ frågor. Kon-
takta SWEA (www.swea.org). En annan 
fantastisk hemsida är www.familyindubai.
com som är skriven av två svenska tjejer.
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MALTA

MALAYSIA

MAURITIUS

MEXIKO

NORGE

POLAND

RYSSLAND

SAUDI ARABIEN

SCHWEIZ

SINGAPORE

SPANIEN

STORBRITANNIEN

SYDAFRIKA

SYDKOREA

THAILAND

TRINIDAD & TOBAGO

TUNISIEN

TURKIET

TYSKLAND

USA
VENEZUELA
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Bör man ansöka om artistvisum när man 
fått ett skivkontrakt i USA?

Måste jag skriva ut mig ur Spanien?

Var ska vi bo i Wien?

Svaret på dessa - och många andra frågor - hittar du i vårt forum.

POSTTIDNING B
Vid definitiv avflyttning och när eftersändning 
slutat gälla, var god returnera tidningen:

Föreningen Svenskar i Världen,
Box 5501, SE-114 85 Stockholm, Sweden


