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på utlandssvenskarnas parlament
NU KAN DU BLI SVENSK IGEN
NYHETER,SK ATTEFRÅGOR & REPORTAGE!

30 sekunder i helvetet gav
mig en månad av kärlek.
När jag blivit rånad i
Kuala Lumpur erbjöd sig
prästen på Svenska kyrkan
i Singapore att komma och
hämta mig. På plats där
tog han och övrig personal
emot mig och bara gav
och gav. Jag kände mig
omedelbart som hemma.
Det var en så äkta riktig
kärlek. Det var faktiskt
värt att bli rånad.
Emelie Henriksson

Läs mer om Svenska kyrkan
i utlandet och vårt arbete på
svenskakyrkan.se/iutlandet
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LEDARE

Kära läsare!

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

I

SVERIGE GÅR VI mot ljusare tider och anar
ett slut på vintern när dagarna blir allt
längre. För alla sportintresserade har det
varit spännande dagar med stora svenska
skidframgångar under VM i längdåkning i Falun.
Nio medaljer totalt, det bästa resultatet i svensk
skidhistoria! Det folkkära evenemanget Vasaloppet ägde rum i februari. Det blev en vecka
senare än vanligt på grund av VM-festen i Falun.
Visste ni förresten att Vasaloppet även arrangeras i Mora i Minneapolis och i Changchun i Kina.
Segrarna i Minnesotas upplaga vinner en gratis
resa till det ursprungliga Vasaloppet i Dalarna
kommande år.
PÅ KANSLIET ARBETAR vi intensivt med sommarprogrammet i Stockholm som kommer gå av stapeln den 18-23 augusti. Jag hoppas att många
utlandsboende kan vara i Sverige den veckan
och delta i evenemangen. Vårt fjärde ”Utlandssvenskarnas Parlament” hålls den 18 augusti.
Det blir alltmer erkänt som en plattform för att
lyfta frågor som berör utlandssvenskarna för att
få igenom förbättringar på olika områden. Hör
gärna av er med frågor som ni vill att vi ska ta
upp där. Vill du själv delta i någon av arbetsgrupperna som tar fram resolutionerna är du varmt
välkommen.

ETT OMRÅDE DÄR VI på Svenskar i Världen
lyckats i vårt lobbyarbete gäller möjligheten
att återfå ett förlorat svenskt medborgarskap.
Glädjande nog är det nu möjligt att återfå sitt
svenska medborgarskap genom en enkel anmälan till Migrationsverket. De nya reglerna började
gälla 1 april 2015. Besök vår hemsida för mer
information och blanketter.
VI HAR TIDIGARE informerat om de nya arvsregler som kommer att gälla inom EU från den 17
augusti 2015. I det här numret av tidningen kan
du läsa mer om varför det kan vara en god idé
att skriva testamente om du vill att svenska arvsregler ska gälla och inte de lagar som gäller i det
land du är bosatt.
VÅR NYA WEBBPLATS www.sviv.se växer och
utvecklas för att kunna möta de behov och önskemål som ni medlemmar har. Forumet finns
kvar, men det är viktigt att du uppdaterar din inloggning på den nya plattformen för att du ska få
tillgång till det. Har du inte tidigare registrerat dig
gör du det lätt på hemsidan. Många medlemmar
har hört av sig och berättat att de i synnerhet
har stor glädje av våra landsforum, där svenskar
boende i ett och samma land kan diskutera
frågor som berör just det landet.

Allt gott!
Karin Ehnbom-Palmquist

KARIN EHNBOM-PALMQUIST / GENERALSEKRETERARE FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN
E-post karin@sviv.se / Webb www.sviv.se
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Svenskastudier
utan gränser
Svenska Distans ger ditt barn en unik möjlighet att studera
det svenska språket på grundskolenivå utifrån den svenska
kursplanen.
Språk och lärande hör ihop. Språkforskning visar att barn
som har goda kunskaper i sitt modersmål också har större
möjligheter att lära sig andra språk och ämnen.
Svenska Distans kurser utgår från den nivå ditt barn befinner
sig på. Studiepaketen ger dig som förälder förutsättningar
att strukturerat och målinriktat hjälpa ditt barn att stärka det
svenska språket.
Världens möjlighet!

GLOBAL MOVING & RELOCATION.
THE NORDIC WAY.
Finding a new home and a new school are two of the most
significant challenges of a move to another country. We
know how difficult this can be, so we place great emphasis
on helping our clients to find the right property and school to
make them feel at home in their new country from the very
beginning. 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

Läs mer på svenskadistans.se

Peace of mind for people on the move

er
Läs m

på
se

ods.
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www

Hermods Distansgymnasium
På uppdrag av Skolverket erbjuder vi gymnasial
utbildning för dig som vistas utomlands.



Över 150 fristående kurser
Flera olika gymnasieprogram

Du läser på distans men planerar dina studier,
har utvecklingssamtal och tillgång till både
lärare och mentorer under hela din studietid.
Vid frågor kontakta:
Dan Larsson, Telefon: 08–410 251 84
E-post: dan.larsson@hermods.se

WWW.SVIV.SE
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SVENSKAR I LONDON
ANNELI PINCHARD:

”Jag känner mig hemma i England, men
anknytningen till hemlandet vill jag inte släppa”
TEXT: KATARINA TOLGFORS

U

tlandssvenskan Anneli
hjälper företag och personal med deras International Assignments.
Anneli Pinchard är SVIV:s ombud i London sedan cirka 10 år
tillbaka. Anneli är inne i en spännande fas med att starta egen
konsultverksamhet med fokus
på International Assignments. Affärsidén är att hjälpa företag och
personal så att utlandsuppdraget
blir så lyckat som möjligt. Från
planering och förberedelse inför
utflytt, support under assignment
samt planering och support inför
återflyttning och integrering på
hemmaplan igen. Det är något
som Anneli har arbetat med i över
20 år – först som utsänd på In ssignment till UK och
ternational A
sedan som lokalanställd i UK med
stark a
 nknytning mot Sverige.
Anneli är född i Södertälje
men växte upp i Nyköping. Det

var inom dåvarande Saab Car
Division i Nyköping (först på
Saab-Ana Maskininvest 1985 och
sedan vidare till huvudkontoret
på Saab Car Division1986) som
hon började sin yrkeskarriär inom
redovisning och finans. Hon kom
första gången till England 1987
genom en språkutbildning och där
hon också besökte dotterbolaget
Saab Great Britain. Det resulterade i att hon fick åka tillbaka som
utsänd till England till Saab Great
Britain för Saabs räkning under
1988-89. Efter det åkte Anneli
hem igen till Nyköping en sväng
och jobbade på finansavdelningen
på Saab Car Division.  
Men Anneli ville tillbaka till
England och i den vevan träffade
hon sin make, Johan, som är
engelsman. Det blev ett vägval att
stanna i England. När en jobbmöjlighet att bli lokalanställd som
Chief Accountant uppenbarade

AKTIVA OMBUD VID DEN ÅRLIGA OMBUDSTRÄFFEN
I STOCKHOLM I AUGUSTI.
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sig på Saab Aircraft International
i Windsor 1990 så sökte hon det
och fick jobbet. Windsor är en
charmig stad där hon trivdes som
fisken i vattnet. Anneli hyrde en
lägenhet i Windsor till att börja
med. Sedan flyttade hon till hus
tillsammans med John och på den
vägen är det.
Hur är dina band till Sverige?
– Jag är mån om att hålla
kontakten med familj och vänner
hemma i Sverige. Då i slutet av
80-talet och början av 90-talet
var det svårare utan Internet
och sociala medier. Genom den
nya tekniken som FaceTime och
Skype kan jag ha en mer personlig
kontakt såväl med familj och vänner som med affärskollegor. Dessutom kan jag hålla mig uppdaterad om vad som händer i Sverige
och ha kontakt dagligen, läsa och
följa nyheter på nätet.
Genom sitt jobb reste Anneli
mycket i tjänsten, framförallt till
Sverige, andra länder inom
Europamen även ofta till fjärran
länder som Hong Kong och China
där Saab Aircaft International
hade kontor. När Saab Aircraft
International lade ned sin verksamhet 1999 flyttade Anneli över
till Saab Military Aircraft i Farnborough och fortsatte där att stötta
flera av Saab’s dotterbolag i UK
med deras redovisning, rapportering, administration och HR-frågor.
Kopplingen hem stärktes och
resandet blev mer mellan Sverige
och England. 2003 gifte sig Anneli

WWW.SVIV.SE
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och John och 2005 fick de en
dotter. Efter sin föräldraledighet
började Anneli 2006 arbeta på
Goodwille som hjälper företag
med etableringsfrågor i UK. Goodwille erbjuder också lokal support
i UK - se mer information på www.
goodwille.com. Anneli jobbade där
som Senior HR Advisor. Hon hjälpte företag mestadels från Norden
med deras secondments/utsändning av personal till UK, samt hon
hjälpte företag med praktiskt och
lokal HR support i UK.
Vad är det bästa med England?
– Jag älskar närheten till London som är en fantastisk världsstad med en spännande puls. I
London finns all världens mat,
kultur och människor från världens alla hörn. Utlandssvenskarna
utgör en stor community i London.
Jag har mina favoritkvarter där
jag känner mig hemma och som
ger mig inspiration och energi
men samtidigt uppskattar jag
kontrasten med att bo på landet
och alla fördelar som det ger. Den
engelska landsbygden erbjuder
underbar natur med vandrings
leder, kultur och pittoreska byar.   
Vilka skillnader upplever du mellan
länderna?
– I Sverige verkar det betydligt
enklare att kombinera jobb och
familj, men det är också mycket
som är bra och även bättre här.
Till exempel uppfattar jag närsjukvården här som mer personlig och
lättillgänglig. Jag upplever också
att det här finns mer utrymme och
tolerans för olika livsstilar, säger
Anneli.  
– Det jag saknar mest med
Sverige är min familj och vännerna hemma. Svenska Kyrkan gör
mycket för svenskar utomlands
och det är en trygg punkt och ett
sätt för mig att ha närhet till och

WWW.SVIV.SE

bevara de svenska traditionerna.
Det är en del av identiteten som
är viktig att bevara. Anneli berättar
vidare om hur roligt hon tycker
att det är att vara med och hjälpa
till vid den årliga julbasaren i
Svenska Kyrkan i London.  
Dottern Rosie är född i England
och pratar flytande engelska och
svenska.
– Jag är mån om att bevara de
svenska traditionerna likväl som
de engelska. Jag pratar svenska

BAKGRUND

med min dotter om vi är själva,
men i familjen pratar vi engelska
med varandra. Det känns som jag
står mitt emellan två länder som
jag uppskattar på olika sätt.
Anneli är aktivt engagerad i
Svenskar i världen som ombud
och hon tycker om att vara med
och påverka och skapa förbättringar för utlandssvenskarna. Anneli är också medlem i SveaBritt
(www.SveaBritt.com). SveaBritt
grundades 1981 av en handfull

ANNELI PINCHARD

BOR i England sedan 1990.
FAMILJ med John och de har tillsammans dottern Rosie 10 år.
ARBETE/BAKGRUND Financial Assistant inom Saab Car Division 19851990, Chief Accountant på Saab Aircraft International i UK 19902000 och Saab Military Aircraft i UK 2000-2006. Utvecklade en specialistkompetens i att hjälpa andra Saab företag att etablera sig i UK
samt ”HR Utland” hos Saab på corporate nivå. Var bland annat med
och tog fram Saab’s globala utlandspolicy, processer och avtal samt
hon stöttade utsänd personal och medföljande. Senior HR Advisor
på Goodwille 2006-2014 som hjälper företag med etableringsfrågor
i UK där hon hjälpt kunder med secondments samt med praktiska
och lokala HR frågor i UK. Nu på gång att start upp sin egen konsultverksamhet med fokus på International Assignments. Affärsidén är
att hjälpa företag och personal så att utlandsuppdraget blir så lyckat
som möjligt. Från planering och förberedelse inför utflytt, support
under assignment samt planering och support inför återflyttning och
integrering på hemmaplan igen.

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 1/ 2015

7

SVENSKAR I LONDON
yrkesverksamma kvinnor i Storbritannien, och fick det passande
namnet SveaBritt. Grundidéen var
att skapa ett forum för professionella svenska kvinnor. SveaBritt
är idag en dynamisk nätverksförening med cirka 50 medlemmar
och med en bred representation
ur olika yrkeskategorier.
– För mig är det viktigt att
engagera mig i det som är banden

till Sverige. Jag trivs här och känner mig hemma i England, men
anknytningen till hemlandet vill jag
inte släppa, avslutar Anneli.

Svenskar i Världen önskar
Anneli all lycka till med de nya
utmaningarna!

ANNELI MED MÅNGA ANDRA
DELTOG VID ÅRSMÖTESLUNCHEN 2014.

PÅ KANSLIET

NY PÅ KANSLIET

HÄNDER PÅ KANSLIET:

Ellika Nyqvist Livchitz är ny kommunikatör
på kansliet i Stockholm. Ellika har rest
och arbetat utomlands för EF och LÄS och
RES, framför allt på landsbygden i utvecklingsländer. På Turistrådet profilerade hon
Sverige som ett ekoturistiskt resmål. Idag
driver hon företaget Globalrunners för de
som vill vara fysiskt aktiva och lära sig mer
om andra kulturer. På Svenskar i Världen
hoppas hon kunna utveckla kommunikationen i digitala kanaler och organisation
ens PR-arbete.

Utlandssvenskarnas Parlament hålls i Stockholm den
18 augusti. Vi samlar just nu in frågeställningar och
följer upp de tidigare antagna resolutionerna.
Hemvändargruppen har nyligen anordnat en träff för
hemvändare med bemanningsföretaget Multimind.
Vi har haft en givande träff med våra huvudintressenter, där vi bl a diskuterade de medföljandes situation.
Inom kort kommer alla våra ombud att bli lokal
redaktörer för webben.
Kartläggningen om utlandssvenskarna pågår och
glädjande nog fick vi in 3424 svar. Tack alla ni som har
deltagit i enkätundersökningen!
Vår generalsekreterare medverkade i programmet
Plånboken på Sveriges Radio P1 i februari om den nya
arvslagen som träder i kraft i augusti, som påverkar
alla EU-medborgare.
Medlemsavier för 2015 gick ut via epost 16-22 mars.
Följ oss i sociala medier för att få senaste nytt;
Facebook och Twitter.

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ
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DU VILL
NÅGONSTANS.
BÖRJA MED ATT
KOMMA TILL
LUNDSBERG.

www.lundsbergsskola.se | +46 (0)550 74 05 00 | info@lundsbergsskola.se
WWW.SVIV.SE
www.sviv.se
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SVENSKAR I LONDON

COMMUNITYSAJTEN
LONDONSVENSKAR.COM
TEXT: KATARINA TOLGFORS

C

harlotte Ågren från
Stockholm driver
community-sajten
Londonsvenskar.com
sedan fyra år. Samtidigt
pluggar hon till en Bachelor i
Business and Management på
Regents University i London.
CHARLOTTE KOM TILL London för
sex år sedan med dåvarande
pojkvännen. Hon stannade
och är kvar än idag. I början
pluggade hon lite olika kurser
inom PR och jobbade på PRbyrå och ett tag inom mode på
Escada.

Efter två år ville hon göra nå
got eget och för fyra år sedan
tog hon över det som var början till Londonsvenskar.com
– ett forum tidigare som startades av två svenska killar
2003. Charlotte tog över 2011
och började utveckla det som
idag är Londonsvenskar.com.
Enligt svenska ambassaden
finns 60 000 skrivna svenskar
i London, men troligtvis är
det en bra bit över 100 000
svenskar i London med omnejd, tror hon. Charlotte ser
Londonsvenskar.com som
ett komplement till det som

Svenska Kyrkan, Handelskammare med flera erbjuder.
Londonsvenskar.com har
idag en medlemsbas på
cirka 20 000 medlemmar.
CHARLOTTE FICK NYLIGEN ett
stipendium av SVEA och det
har betytt väldigt mycket.
– Det gör att jag kan jag
plugga och samtidigt utveckla Londonsvenskar.com. Nu
kan jag anlita frilansare mer
kontinuerligt som hjälper mig
att utveckla sajten och tjänsten, säger Charlotte.
– Jag vill göra något som

CHARLOTTE ÅGREN DRIVER EN COMMUNITY FÖR SVENSKAR I LONDON.
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COMMUNITYN TRÄFFAS FÖR SVENSKA HÖGTIDER.

är bredare än bara en Community för svenskar. Många
här är intresserade av Sverige
och svensk kultur. Nästa steg
är att knyta ihop svenskar
med andra nationaliteter som
bor i London och England.
Flera engelska företag
kontaktar Charlotte för att få
kontakt med svenskar som
söker jobb. Tanken, säger
Charlotte, är att utveckla
Londonsvenskar.com mer mot
event och möten – kanske
även rekrytering i framtiden.
– MÅNGA SVENSKA medlemmar
tar med en engelsk vän eller

respektive till de event och
möten som vi lägger upp på
vår Community och det är ett
sätt att växa i vårt erbjudande.
Jag planerar också för att utöka med artiklar på engelska så
vi når fler. Snart byter vi namn
och lanserar LondonSwedes.
com, berättar Charlotte.
Hon bor i västra London
nära Notting Hill i ett område
som heter Shepherd’s Bush.
Hon hyr en lägenhet som hon
delar med en inneboende,
en svensk tjej som ska börja
jobba på IKEA.
– Det är väldigt dyrt att bo
i London så de flesta bor med

”Jag planerar att
utöka med artiklar på
engelska så vi når fler.”
Charlotte Ågren

en roommate eller flera. I
december är jag klar med min
Bachelor och då får vi se vad
som händer. Jag har lite tankar och funderingar. Stanna
i London tänker jag i alla fall
göra, avslutar Charlotte.

CHARLOTTE ÅGREN – CHARLOTTE@LONDONSVENSKAR.COM
WWW.SVIV.SE
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UTLANDSSVENSKARNAS PARLAMENT

Gör din röst hörd
TEXT: ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

V

artannat år hålls Utlandssvenskarnas
Parlament under Svenskar i Världens
sommarprogram. I år är det dags
igen. Mötet äger rum den 18 augusti
i Stockholm i samband med organisationens årsmöte och alla medlemmar är hjärtligt
välkomna. Arbetet med att följa upp de antagna
resolutionerna från 2013 är i full gång.
Utlandssvenskarnas parlament är ett forum
för diskussioner och debatt där medlemmarna
enas om vilka frågor Svenskar i Världen ska
driva. Där diskuterar vi tillsammans med politiker och myndigheter frågor som berör utlandssvenskar. De resolutioner som antas drivs sedan
vidare gentemot berörda departement och
politiker och utgör en grund för organisationens
fortsatta påverkansarbete.
De antagna resolutionerna från vårt senaste
parlament 2013 ligger på hemsidan www.sviv.se
Där hittar du även resolutioner från 2007, 2009
och 2011.
Vid senaste parlamentet antogs resolutioner
inom följande områden:

Arbetsgrupperna enades om att vi skulle arbeta
med frågor som sänkt SINK-skatt, förenkling vid
passförnyelse, ökad samverkan mellan myndigheter och organisationer vid stora krissituationer
i utlandet samt utlandssvenskarnas behov av en
egen ombudsman.
– Era sammankomster har genom åren bidragit till viktiga ändringar i lagen såsom rätten att
inneha dubbla medborgarskap och den utökade
möjligheten till brevröstning världen över, sade
riksdagens talman Per Westerberg som öppnade
förra parlamentet.
Syftet med Utlandssvenskarnas parlament är
att sätta viktiga frågor i fokus som berör de 550
000 svenskar som studerar, arbetar eller av andra skäl bor utomlands. Första gången det hölls
var 2007.

Skatter, pensioner och försäkringar
Medborgarrättsfrågor
Hemvändare
Kultur, information och utlandssvenskarna
som resurs
Ungdoms- och utbildningsfrågor

HAR DU FÖRSLAG OCH SYNPUNKTER PÅ VILKA FRÅGOR ORGANISATIONEN
SKA DRIVA OCH PRIORITERA? KONTAKTA GÄRNA KANSLIET PÅ
SVENSKAR.I.VARLDEN@SVIV.SE
12
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UTLANDSSVENSKARNAS
PARLAMENT HÅLLS UNDER
SVENSKAR I VÄRLDENS
SOMMARPROGRAM
18 AUGUSTI 2015
I STOCKHOLM

PER WESTERBERG SOM ÖPPNADE FÖRRA PARLAMENTET.

KARIN EHNBOM-PALMQUIST, SVIV:S GENERALSEKRETERARE
OCH PER WESTERBERG, DÅ RIKSDAGENS TALMAN.

WWW.SVIV.SE
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THAILAND

STOR ANSLUTNING FRÅN SVENSKA KOLONIN I BANGKOK OCH TILLRESTA.

VÅR GENERALSEKRETERARE KARIN (MED MAKEN
LARS) TRÄFFADE MÅNGA SVENSKAR I HUA HIN
OCH BANGKOK; BL A THOMAS PAGDEN, ANDERS HAGSTEDT (PRIME RESTAURANT), JONAS
LOOSTRÖM (OMBUD), CARL MAGNUS LILLIENBERG,
ANN-CHARLOTTE LILLIENBERG OCH
TOM MALMROS.

I THAILAND HAR VI TVÅ OMBUD; SVEN
MALMBERG OCH JONAS LOOSTRÖM.

Varje år reser cirka 400 000 svenskar till Thailand och vid varje tidpunkt befinner
sig omkring 50 000 svenskar här. Cirka 20 000 svenskar sägs vara bofasta.
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THAILAND

Generalsekreteraren
besökte svenskar i Thailand
TEXT: KARIN EHNBOM PALMQUIST

G

eneralsekreteraren Karin EhnbomPalmquist besökte i mars svenskar i
Bangkok och HuaHin för att berätta
om Svenskar i Världen och vad vi kan
göra för utlandssvenskarna.
I BANGKOK ORDNADE Sveriges ambassadör Klas
Molin en mottagning på svenska residenset,
dit ett sjuttiotal medlemmar ur svenskkolonin
kommit. Där fanns ordföranden och medlemmar i thai-svenska handelskammaren, svenska
kyrkans representanter, SWEA och företrädare
för svenskföreningen i HuaHin och tillresande
från ChangMai och många fler.
– De fick förutom min presentation också en
intressant genomgång av ambassadens verksamhet, berättar Karin.

Svenska ambassaden i Bangkok är en så
kallad regionambassad med mycket varierad
verksamhet. Allt ifrån migration, konsulära
frågor till politiska och ekonomisk rapportering.
Vi bjöds också på ett fint smörgåsbord. Mycket
uppskattat av svenskarna långt hemifrån.
Till Thailand reser cirka 400 000 svenskar varje år och det sägs att vid varje given tidpunkt
befinner sig omkring 50 000 svenskar här. Det
är med andra ord en stor och viktig svenskkoloni, exakt hur många vet vi inte, men det
spekuleras kring ungefär 20 000 bofasta.
Förutom Bangkok bor många svenskar även i
HuaHin, Pattaya och Phuket. Under mitt besök
träffade jag många verksamma i olika branscher, alltifrån storföretag, egen verksamhet
eller hotell- och restaurangbranschen.
DET VAR ETT LYCKAT besök och roligt att få uppleva
mycket och träffa många av er svenskar som
valt Thailand som ert andra hemland. Väl
komna till Svenskar i Världen och www.sviv.se!
Välkommen också till vårt nya ombud i Bangkok, Sven Malmberg, som tidigare varit verksam som diplomat på ambassaden, nu egen
företagare. Tack till Jonas Looström, ombud
HuaHin, som organiserat mitt besök så bra!

AMBASSADÖR KLAS MOLIN OCH MEDARBETARE
FRÅN AMBASSADEN.

WWW.SVIV.SE

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 1/ 2015

15

MEDBORGARSKAP

Nu kan du bli svensk igen!
TEXT: ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ FOTO: TOMISLAV STJEPIC, MIGRATIONSVERKET

Sedan den 1 april 2015 gäller den nya medborgarskapslagen. Den innebär att du genom en anmälan till Migrationsverket kan återfå ett förlorat
svenskt medborgarskap. Detta är en fråga som Svenskar i Världen länge har
arbetat för. Äntligen har vi nu fått gehör för detta. Ansökan om att återfå sitt
svenska medborgarskap kostar 475 kronor.

O

m du har förlorat
eller befriats
från ditt svenska
medborgarskap kan du
under vissa förutsättningar
få tillbaka det genom
en anmälan. Reglerna
ser olika ut beroende
på i vilket land du har
medborgarskap idag.
Tidigare regler avsåg
att undvika dubbelt
medborgarskap.
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DU KAN ÅTER BLI SVENSK
OM DU HAR:
blivit av med ditt svenska
medborgarskap på grund av
att du genom ansökan eller
samtycke blivit medborgare i
ett annat land, eller
blivit av med ditt svenska
medborgarskap när du gått
i allmän tjänst i ett annat
land, eller
vid tidpunkten var ett barn
under 18 år vars förälder
blivit medborgare i ett annat
land och du fick samma
medborgarskap som de.

Om anmälan gäller ett barn
under 18 år ska föräldrarna
eller vårdnadshavarna till
barnet skriva under anmälan.
Har du ensam vårdnad om
ditt barn räcker det med din
underskrift. Barn som har
fyllt 12 år måste själva skriva
under på att de vill bli svenska
medborgare. Undantag kan
göras i de fall barn inte kan
lämna sitt samtycke på grund
av varaktig psykisk störning
eller liknande.

WWW.SVIV.SE

MEDBORGARSKAP
ANMÄLAN OM MEDBORGARSKAP
Fyll i anmälningsblanketten genom att
klicka på länken Anmälan om svenskt
medborgarskap för person som förlorat sitt
svenska medborgarskap för att han eller hon
blivit medborgare i ett annat land (320011).
Anmälan skickas till Migrationsverket,
Medborgarskapsenheten, 601 70 Norrköping.
Det är viktigt att det står ”Anmälan”, och inte
”Ansökan”.
FÅ SVENSKT PASS
Migrationsverket skickar hem beslutet om
medborgarskap till dig. Om du har blivit
svensk medborgare och vill skaffa svenskt
pass, ska du vända dig till polisen eller lämplig
ambassad.
Olika regler gäller beroende på om du är
nordisk medborgare eller medborgare i övriga
länder.

Läs mer om det svenska medborgarskapet på
Migrationsverkets hemsida:
www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Blisvensk-medborgare
Migrationsverket kan också kontaktas på
telefonnummer: +46-771-235235

MIGRATIONSVERKET INFORMERAR
LAGÄNDRINGAR SOM TRÄDDE I KRAFT 
DEN 1 APRIL 2015
En portalparagraf införs som slår fast att
medborgarskapet förenar alla medborgare
och består av rättigheter och skyldigheter.
Medborgarskapet står för samhörighet med
Sverige.
Uppehållsrätt och uppehållskort likställs
med permanent uppehållstillstånd vid
medborgarskapsprövningen.
Barn som föds efter den 1 april 2015
och har en svensk förälder blir automatiskt
svenska medborgare.
Regler för hur ett barn som fötts innan 1
april 2015 kan få svenskt medborgarskap
finns kvar som en övergångsbestämmelse.
Barn som vid födsel i Sverige är statslöst
och har permanent uppehållstillstånd
förvärvar svenskt medborgarskap genom
anmälan som lämnas in innan 18 års ålder.
Barn och unga vuxnas möjligheter att
bli svenska medborgare underlättas bland
annat genom kortare tidskrav på bosättning i
Sverige.
Personer som förlorat sitt svenska
medborgarskap på grund av tidigare regler får
möjlighet att återfå det.
WWW.SVIV.SE
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Diagnos före symptom
En dag hos oss kan ge dig många dagar i retur

www.executivehealth.se

Se svensk tv i hela världen
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TILL MINNE

TILL MINNE AV DR PETER WALLENBERG 1926-2015

Peter Wallenberg var en riktig ”Svensk i Världen”!

H

an började sin internationella karriär som säljare
av kompressorer för Atlas
Copco i USA. Därefter följde
ett antal år som regionchef
i Afrika, närmare bestämt för Zimbabwe,
Zambia, Malawi och senare också för
Kongo. Peter Wallenberg älskade södra
Afrika och återvände ofta dit.

Efter åren i Afrika blev det Storbritannien som landschef innan han återvände till Sverige efter 10 år utomlands.
Peter Wallenberg refererade ofta till sina
utlandsår som de mest utvecklande
i hans liv. Han fortsatte i nästan 50
år som framgångsrik ledare för en för
Sverige mycket viktig företagssfär. Peter
Wallenberg hade ett stort kontaktnät i
världen och var ständigt på resande fot.
Han besökte ofta olika verksamheter,
gillade affärer och människorna bakom
dem. Peter Wallenbergs engagemang,
hans minne för siffror, namn och inte
minst för händelser imponerade.
Peter Wallenberg tilldelades ”Årets
Svensk i Världen” 2011, som ett av
många bevis på en framgångsrik
internationell karriär.
Vi är många som saknar honom mycket!
Michael Treschow
Ordförande Svenskar i Världen

WWW.SVIV.SE
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TILL MINNE

INGRID VON SCHÉELE IN MEMORIAM

S

om tidigare nämnts har
vårt mångåriga och mycket
uppskattade ombud i Bonn,
Ingrid von Shéele, gått bort
efter en kort tids sjukdom.

Ingrid var bosatt i Bonn sedan 1971, då
hon fick en tjänst vid ASEA:s dotterbolag
i Bad Honnef strax söder om Bonn. Hon
arbetade där som sekreterare och nyckelperson i alla kontakter med Sverige i
tjugo år. Efter sin pensionering stannade Ingrid i Bad Honnef, där hon kunde
använda sin organisationsförmåga även
utanför sitt dagliga arbete. Till exempel
när hon – för företagets räkning – lotsade runt besökande svenska grupper
mellan traktens sevärdheter, deltog i
Bad Honnef-Ludvikas vänskapsförening
eller arrangerade konserter och uppträdanden i den lokala kulturföreningen.
Som ombud för Svenskar i Världen
tog hon hand om svenskar som var på
besök eller bosatte sig i trakten och var
aktiv inom svenskkolonin, även som
medlem i SWEA.
Vi på kansliet har lärt känna Ingrid som
en aktiv och intresserad deltagare under
sommarprogrammen i många år och
hon var mycket uppskattad och hade
många vänner bland medlemmarna
i Svenskar i Världen. Vi är många som
kommer att sakna Ingrid i sommar!
Karin Ehnbom-Palmquist
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studieplanen finns uppgifter från svenska läromedel, både traditionella böcker med tillhörande
uppgifter och webbaserat material från de bästa
svenska läromedelsförlagen. Eleven följer sin
individuella studieplan och får handledning av
någon svensktalande, oftast av en förälder i
hemmet. Beroende av vilket kurspaket familjen
valt sker sedan regelbundna återkopplingar med
Svenska Distans lärare för att komma vidare
mot uppsatta mål. Efter avslutad kurs får varje
elev en studiedokumentation med vad man arbetat med och hur man ligger till i förhållande till
de svenska kursplanerna i svenska.
det står på er hemsida att ni också bedriver
sommarkurser. Berätta om dem.
Sommarskolorna är intensivkurser i det svenska
språket. Sommarkursen i Stockholm sker i samarbete med Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.
Kurserna sker i internatform i fina Sigtuna och där
hålls lektioner i form av nivåanpassad undervisdag blir
vi kontaktade
av ensamma
och utsatta
ning påVarje
dagarna
och
andra aktiviteter
eftermiddag
unga som vill att någon vuxen tar dem på allvar.
och kväll. En
förälder till varje barn kan också
Smsa bris50 till 729 09 så ger du 50 kronor
vara med på internatet
och hjälperoch
oss kvällsaktiviteterna.
att fortsätta svara.
Målet med kursen förutom att ha väldigt roligt är
att varje barn ska utvecklas så långt som möjligt
från sin egen nivå och vi ska också göra allt för att
skapa intresse och möjligheter för vidare studier i

VISSA FRÅGOR HAR
INGA ENKLA SVAR.

Bris_plugg_123x90_alla färger.indd 1

www.sviv.se

Varsamma Bohagstransporter

www.stadsbudskontoret.eu

• 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.

Örnsköldsvik

-

Stockholm

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

-

Cannes

-

Paris

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

2014-06-25 12:30
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Hermods webbutik - utbildning på distans
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Stort utbud av kurser och yrkesutbildningar!
Köp din kurs, yrkesutbildning eller digitala kurslitteratur direkt i Hermods webbutik och studera i din
egen takt, på distans, när och där det passar dig.
 Över 90 kurser inom olika ämnen såsom
språk, handel, ekonomi, marknadsföring
och omvårdnad.
 Läs en yrkesutbildning till bland annat
Receptionist eller Ekonomiassistent.
 I vår digitala utbildningsplattform Novo
studerar du när det passar dig!
Vill du veta mer?
Besök: www.webbutik.hermods.se
Ring: Hermods Support på telefon 040-631 67 70
Maila: support@hermods.se

WWW.SVIV.SE
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FRÅGOR & SVAR

VAD KRÄVS FÖR HEMFLYTT
TILL SVERIGE?
Berit Rohdin är skattejurist med internationell beskattning som huvudinriktning och då särskilt personbeskattning. Hon driver företaget TaxPoint
och har tidigare arbetat i skattedomstol och på Skatteverket där hon
hade särskilt ansvar för internationella personbeskattningsfrågor.
Har du några frågor rörande pensioner, skatter och anställningsvillkor
inför, under eller efter en utlandsflytt, skicka ett mail till Berit.
TEXT: BERIT ROHDIN

FÖRÄLDRAPENNING VID BOSÄTTNING
UTOMLANDS
FRÅGA Jag är anställd av ett
svenskt företag med stationerna
i Ryssland. Jag betalar skatt i
Ryssland. Jag undrar vad som
händer med min föräldrapenning. Förlorar jag rätten till den
och vad händer med mina sparade dagar? Försvinner de?
SVAR I Sverige kan man endast
ta ut föräldrapenning om man
bor i Sverige. Sparade dagar kan
du ta ut om du flyttar tillbaka till
Sverige om barnet då inte fyllt
8 år. När du flyttar tillbaka till
Sverige kan du åter ta ut föräldra
penning om det inte är så att du
fått föräldrapenning i det land
där du varit bosatt och på så sätt
förbrukat dina dagar.
ARBETE I SVERIGE VID BOSÄTTNING I
PORTUGAL
FRÅGA Hur ser det ut skattemässigt om jag flyttar till Portugal
och pendlar till Sverige för arbete
en del av året. Kan jag arbeta en

ADRESS TILL FRÅGOR & SVAR
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del av året i Sverige om tiden i
Sverige understiger 180 dagar/
år?
SVAR Om du är bosatt i Portugal och arbetar viss tid i
Sverige blir du beskattad med
Sink-skatt, 20 %, i Sverige
förutsatt att du blir betraktad
som begränsat skattskyldig i
Sverige. Du får under en tolvmånadersperiod inte vistas i
Sverige under en sammanhängande period om 6 månader
eller mer utan annat än endast
tillfälliga avbrott. (Skatteverket
har särskilda tumregler för att
bestämma vad som endast är
tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen). Om du vistas i Sverige i
större utsträckning kommer din
vistelse i Sverige att betraktas
som stadigvarande och du blir
då obegränsat skattskyldig i
Sverige med full beskattning.
Det blir ingen ytterligare beskattning i Portugal förutsatt
att du ansökt om och fått NHRstatus där.

TILLÄMPNING AV SKATTEAVTAL PÅ
UTBETALNINGAR FRÅN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING P.G.A PRIVAT
TJÄNST SOM BYTT KARAKTÄR TILL
PRIVAT FÖRSÄKRING
FRÅGA Jag har tjänstepensionsförsäkringar på grund av tidigare
anställning i privat tjänst. När
jag slutade min anställning
fick jag så kallat fribrev och
försäkringarna bytte karaktär
till privata pensionsförsäkringar.
Vid tillämpning av skatteavtal
är det vanligt att utbetalningar
från sådana tjänstepensionsförsäkringar hänförs till en annan
artikel än utbetalningar från
privata pensionsförsäkringar
vilket påverkar vilket land som
har rätt att beskatta. Hur blir det
i ett fall som mitt när försäkringarna bytt karaktär? Betraktas
utbetalningarna som utbetalning
från tjänstepensionsförsäkring
eller som utbetalning av privat
pensionsförsäkring?

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

fRågoR & SVAR
Våning kanonläge vid ”La Réserve”
bostad
familj
i Sverige
Eftersom du vistatsLägenhet,
och Res Le Chambord,
ge under år 2014. Jag har
BD, och
Franck
Pilatte,
Le port,
SVAR
Skatteverket
kommer
inom
en
snar
framtid
Nice.
sedan september 2014. Detta
arbetat mer än sex månader
inte heller uppehållit mig i
att komma
med ettåret
ställningstagande
frågan (det
2 rummare med
amerikanskt
kök…”pied
á terre”.
innebär
att du
är obegränsat
tredje
land under
utan
ii Spanien
och ävenSuperfin
betalat
Belägen i den bästa och lugnaste delen av Nice. På foten av
är
möjligt
att
ställningstagandet
finns
tillgängligt
skattskyldig
år
jag har med undantag för
skatt i Spanien börMont
denBoron
s.k. / Cape de Nice.
5-15 min gåi Sverige
väg till denför
kända
när
detta
trycks).
Enligt
förhandsinformation
från
2014.
mina sverigevistelser varit i
restaurangen
CapeSexmånadersregeln
de nice, club nautique, cocosexmånadersregeln
vara till- ”La réserve”,
Skatteverket
deras
beach, badstranden, place
Garibaldi/promenade
innebär
som sagt attPaillon,
du blir
spanien.
Jag kommer
har under
helaställningstagande
lämplig. att
För att få tillämpa
båthamnen,
Korsika
båtarna,
de
trevliga
restaurangerna runt
varabetalat
att om försäkringen
en tjänsskattefri
för
din
tjänsteinkomst
året
24,75 % avfrån
minbörjan ärregeln
får man intebassängen
vistas mer
och vielle Nice. Är renoverad som ”ny”. El, rulltepensionsförsäkring
och premien
har betalats av
i Sverige. spots
För eventuell
lön
som skatt i spanien.
Min
gardiner,
nya fönster, air-condition,
osv… Säljes annan
gärna
än 72 dagar i Sverige
under
en arbetsgivare
skall
utbetalningar betraktas
möblerad. Ideal som ferielägenhet.
inkomst
än
tjänsteinkomst
blir
fråga
är om jag så
kan
betala
en tolvmånadersperiod. Av din
Buss 5 m ifrån ingångendu
till ifastigheten.
Inköpsmöjligheter
somskatt
utbetalning
p.g.a detta
tjänstepensionsförsäkring
egenskap
av
obegränsat
min
i spanien.
fråga framgår att du
fyller
ca; upp
100 m.
Lägenheten befinner sig på fjärde väningen och
även omatt
försäkringen
bytt karaktär till privat
skattskyldig i Sverige beskatkommer
vara fördelaktigt
detta krav. Tillämpning
av
den har en balkong s –sv–n–riktning som ger en härlig utsikt
försäkring.
Om
man
sedan
man
fått
s.k.
fribrev
i Sverige.
Det kan då
för mig jämfört med att betamot
hamnifarten, havet,tad
le Castel
och les collins.
sexmånadersregeln
innebär
försäkringen
övergått
till privat pensionsinträffa
att
du
blir beskattad
laoch
skatt
i sverigehar
även
om jag
Lägenheten
har
50
m2
boyta
med
10m2
balkong,
källare,
att du blir skattefri för din
men inget garage… Flera
bilderi kan
jag sända
påi mail,
vid
försäkring
egna
inbetalningar på försäkförstår
att har
jag gjort
måste
betala
både
Sverige
och
Spanien
tjänsteinkomst i Sverige.
intresse. Vid
ringen
så får enänproportionering
mer
i spanien
de 24,75 % ske. Den del av
för samma inkomst. Du blir
tillämpning av regeln spelar
jag
redan har betalat.
Jag
utbetalningarna
från försäkringen
som svarar mot
inte dubbelt beskattad efterdet ingen roll hur hög skatt du
Förhandlingspris;
önskar
betala återstoden
som det ena
landet avräknar
egna inbetalningar
kommeridå att betraktas som
betalat i Spanien.
425 000 €. Säljes privat.
spanien
före
årsskiftet
och
det andra landets skatt.
utbetalning p.g.a privat pensionsförsäkring.
Hans-G Fredholm, 19 bis
Du har under hela året
behöver därför få visshet i om
Bd. Franck Pilatte. Res
jag kan skatta i spanien.
varit skriven i Sverige, du har
Chambord , 06300 Nice.
Fredholm@web.de Tel:
0033 (0) 6 47 59 21 72

FrankrikeExpressen
2 turer i månaden

Sverige-Frankrike-Sverige

Roslagens EuropaTransport AB
Magasinering i Spanien och Sverige

Flyttningar inom

Sverige, Tyskland, Frankrike, Spanien
Luxemburg, Nederländerna, Belgien

www.retab.se
info@retab.se

Kontaktperson i Spanien

Sören Andersson
+34 687 80 17 33

Gäddvägen 1 SE-76141 Norrtälje Sverige Tel.+46(0)176-15984
www.sviv.se
WWW.SVIV.SE
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Private Client Services

Kontaktpersoner
Stockholm
Stockholm

För privatpersoner och entreprenörer

Markus Lagerbielke
Lagerbielke
Markus
075-246 21
21 27
27
075-246
mlagerbielke@deloitte.se
mlagerbielke@deloitte.se

Vi erbjuder
erbjuder global
global skatterådgivning
skatterådgivning för
för privatpersoner,
privatpersoner, familjeföretag,
familjeföretag, entreprenörer,
entreprenörer,
Vi
företagsägare,
ägare, riskkapitalföretag
riskkapitalföretag och
och stiftelser.
stiftelser.
företags
dagens globaliserade
globaliserade värld
värld blir
blir det
det allt
allt mer
mer vanligt
vanligt att
att bo
bo och
och arbeta
arbeta utomlands,
utomlands, många
många
II dagens
äger också
också en
en bostad
bostad eller
eller har
har andra
andra tillgångar
tillgångar utomlands.
utomlands. Vårt
Vårt globala
globala nätverk
nätverk inom
inom
äger
Deloitte Private
Private Client
Client Services
Services säkerställer
säkerställer att
att de
de frågor
frågor som
som våra
våra klienter
klienter ställs
ställs inför
inför
Deloitte
hanteras och
och koordineras
koordineras av
av oss
oss oavsett
oavsett om
om frågorna
frågorna uppkommer
uppkommer ii Sverige
Sverige eller
eller ii något
något
hanteras
av de
de 150
150 länder
länder där
där vi
vi erbjuder
erbjuder tjänster
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Utlandssvenska ungdomar och andra intresserade
Tillbringa en sommar i Uppsala där ni kan:
Studera svenska
Ta kurser i svensk film, historia, popmusik, litteratur, samhälle, konst
Delta i resor bl a till Stockholm, Värmland,
Dalarna, Finland och Lapland
Delta i kvällsaktiviteter bl a sport,film,
kulturella evenemang
Lära känna svenska studenter och
svenskt studentliv
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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Emma andErson, 19,
student, utlandssvensk, U.s.a. UIss 2013.
anderson.em@husky.neu.edu
Being an utlandssvenska 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 understanding. 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.

www.sviv.se
www.sviv.se
WWW.SVIV.SE

Läs mer om
SVENSKAR
I VÄRLDEN

www.sviv.se

WWW.SVIV.SE

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 1/ 2015

25

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 förmögenhetsförvaltare 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 eller besök
oss på www.alandsbanken.se/sjalvrattelse

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

Besök något av våra kontor eller gå in på www.alandsbanken.se/sjalvrattelse
Stockholm:
19, tel.0108-791
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