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Kära läsare,
Välkommen till Svenskar i Världens julnummer! Jag har haft en
intensiv höst med resor till svenskkolonierna i Alicante, Torrrevieja,
Marbella och Fuengirola och uppföljning av resolutionerna från
Utlandssvenskarnas Parlament i somras.
Resolutionerna kommer att skickas vidare till respektive
myndighet och departement, som ansvarar för de olika
frågorna. Nästa år är det val till riksdagen och Svenskar i
Världen kommer att lägga ut information på hemsidan om
hur och var man kan rösta som utlandssvensk. Vi hoppas
att fler än de 32 % som röstade i förra valet ska vilja göra
det 2018.
På europeisk nivå samarbetar vi med Europeans
Throughout The World (ETTW) och deltar i deras ”i-voting
campaign” för att förmå fler länder att tillåta röstning på
internet. Elektronisk röstning är en av de viktiga frågor
som vi driver och som jag tror skulle bidra till ett ökat
röstdeltagande bland utflyttade svenskar. Att rösta är en
demokratisk rättighet och skyldighet och därför är valdeltagandet viktigt.
I förra veckan var jag i London och tog temperaturen på
stämningen inför Brexit. Sveriges ambassadör Torbjörn Sohlström berättade om dagsläget
i förhandlingarna och om framtiden för EU-medborgare som idag bor i Storbritannien eller
flyttar dit före 2019. På www.sviv.se kan du läsa Premiärminister Theresa Mays öppna brev till
EU-medborgarna i Storbritannien om Brexit.
Nästa år fyller Svenskar i Världen 80 år! Det har varit en spännande resa med många framgångar för föreningen. Bland annat har vi medverkat till att det är möjligt att rösta utomlands via
poströstning, dubbelt medborgarskap och möjlighet att återfå förlorat svenskt medborgarskap.
Där ligger vi före våra nordiska grannländer; Norge godkände först i höstas dubbelt medborgarskap för norska medborgare och Finland kommer att tillåta poströstning från utlandet vid
nästa riksdagsval. En allt viktigare fråga gäller hur vi ska ta hand om hemvändande svenskar
och bättre utnyttja deras erfarenheter och kunskaper och verka för att utländska partners (makar
eller sambor) till svenska medborgare ska få uppehållstillstånd i Sverige utan långa väntetider
och krångel. Välkomna att jubileumsfira med oss nästa sommar!
Det här är sista numret av tidningen Svenskar i Världen och jag vill rikta ett varmt tack till vår
chefredaktör Ellika Nyqvist Livchitz som har skött detta uppdrag på ett utomordentligt sätt
under tre år! Framöver kommer vi att kommunicera med medlemmar och följare via nyhetsbrev, webb och sociala medier. Vi tar också gärna emot synpunkter på mail, telefon eller besök.
God Jul och allt gott för 2018 önskar jag er alla!
Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare
sviv.se
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Candace och Björn vid sin ståtliga Madonna-staty utanför St. Stephens Catholic Church i Riverview.

Björn och Candace valde värmen
produktion:

JENNI AHLIN

Körde söderut
Förutom en liten flagga i fönstret är det inte
mycket som avslöjar att huset på Brooker Road i Det är förstås egentligen en lång historia, som bland annat inneBrandon utanför Tampa har en svensk invånare. håller brevväxling, giftermål, ett år i Sverige och så småningom
jakt efter jobb och lämplig bostadsort i USA. Björn och Candace
Faktum är dock att just det här ombudet för
faller varandra i talet i den fascinerande berättelsen om en resa
där de faktiskt inte visste vart de var på väg. De berättar om
Svenskar i Världen har gjort konkreta avtryck i
skåpbilen, luftmadrasserna som säckade ihop, motellvistelserna
samhället där han bor.
och regn flera dagar i sträck. Med start i Connecticut körde de
Ett bra avtal, en kurs i engelska och - kärleken. Så kan man kort
sammanfatta orsakerna till att Björn Andrén hamnade i USA.
Lite mer utförligt: Som systemchef på Esselte fick Björn chansen
till språkstudier utomlands. Vid tvåveckorskursen i Houston
1986 var Candace Knapp en av lärarna. De fann varandra och
den gemensamma äventyrslustan tog dem så småningom till
Florida.
4 { 4 } 2 0 1 7 — sviv.se

söderut.
–Vi ville bo någonstans där det var varmt och hade Florida i
tankarna när vi åkte längs I 95 på ostkusten, berättar Björn.
De passerade Jacksonville, Orlando och Miami innan de
hamnade i Tampa på Floridas västkust.

Candace Knapp väljer gärna fria och fantasifulla former.
I den stora studion hemma får de plats med alla sina konstnärliga projekt.

Björn Andrén, ombud för Svenskar i Världen i Tampa sedan 1991. Han
fotograferar gärna och fascineras av rörelse. Därför föreställer hans
fotokonst ofta dans.

sviv.se
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Konst till kyrkor
Året var 1990 när paret slog sig ner i Tampaförorten Brandon och
bildade det gemensamma företaget Andrén&Knapp. Candace är
skulptör, Björn ingenjör och designer: Tillsammans har de skapat
statyer, inredning och konstföremål till i första hand kyrkor runt
om i delstaten, men också annan offentlig konst både i Florida
och i andra delar av USA. I dag har de dock gått i pension. Det
sista kyrkouppdraget avslutades i februari.
Det har gått mer än 30 år sedan Björn kom till USA för att lära
sig engelska. Numera pratar han sällan något annat. Kanske han
till och med drömmer på sitt nya språk?

Men visst finns det saker han kan sakna, exempelvis nyponsoppa,
filmjölk, promenadstråk (i USA tar man helst bilen) och att vistas
i den svenska naturen.
–Allemansrätten. Att plocka svamp, blåbär och lingon. Det finns
förstås intressanta platser här också, konstaterar han, men man får
se upp för ormar och alligatorer …
Kontakten med svenskar var viktig för Björn när han valde att
bosätta sig i utlandet. Han engagerade sig tidigt i Svenskar i
Världen och blev organisationens ombud i Tampa Bay-området.
På det viset kan Björn Andrén själv fungera som en trygg punkt
för besökande och inflyttande landsmän. Det känns vettigt och
viktigt, tycker han.

–Ingen aning. Jag minns aldrig vad jag har drömt, ler han.
Björn har dubbelt medborgarskap. Florida är hemma för honom,
men visst har han stadig kontakt med fosterlandet. Han flyttade
visserligen runt en del innan han utvandrade, men mest ”hemma”
i Sverige är fortfarande Hudiksvall där han växte upp.

Värmen avgör
Att flytta tillbaka är inte aktuellt.
–Det är för kallt, säger Björn som denna novemberdag kan njuta
av solsken och 30-gradig värme.

Fakta: Björn Andrén
Ålder: 74 år.
Familj: Hustrun Candace Knapp och hunden
Tussi.
”Hemma” i Sverige: Hudiksvall.
Bor: I Brandon, Florida.
Ombud sedan: 1991.
Viktiga frågor för utlandssvenskar, enligt
Björn: Att det blir lättare att förnya sitt pass
samt att röstningen i samband med riksdagsvalen
fungerar.

Candace, Björn och hunden Tussi utanför huset i Florida som Björn själv har designat. Här har de bott sedan 1999.
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Hur jag lärde mig förstå världen
2012 mottog läkaren, forskaren och folkbildaren Hans Rosling priset
Årets Svensk i Världen. I februari förra året fick han beskedet att han
hade bukspottskörtelcancer. Under den sista tiden i livet författade han
tillsammans med journalisten Fanny Härgestam sina memoarer. Boken
handlar om hur han kom att förstå världen – och om möten som fick
honom att tänka om. Den är skriven med samma berättarglädje som fick
en hel värld att lyssna när han talade.
Hur jag lärde mig förstå världen innehåller ytterst få siffror. Boken är
både intim och bildande, skoningslöst smärtsam och dråpligt humoristisk.
Den skildrar en människas liv i samhällets tjänst samtidigt som det är en
berättelse om världen.
Det var fakta som hjälpte Hans Rosling att förklara hur världen fungerar.
Men det var nyfikenhet och engagemang som gjorde honom till vår tids
kanske mest folkkära forskare.
Hans Roslings egen berättelse beskriver hur en ung man från enkla
omständigheter kunde använda vetenskapen för att ta sig ut i världen
och förklara den på nytt. Han skriver öppet och personligt om sitt liv
och sina svåraste beslut - oavsett om de fattades på akutmottagningen i
Moçambique, med makthavarna i Davos eller i den egna familjevardagen.
Hans Rosling (1948-2017) var professor i internationell hälsa vid
Karolinska Institutet. Han var också medgrundare av stiftelsen
Gapminder och en enormt uppskattad föreläsare.
"Statistik och fakta är nödvändigt men att för att 		
förstå dem behövs mänskliga möten. Det är så vi får
en mer faktabaserad världssyn."

Uppgradera din hjärna
Hjärnstark är en bok som i stort sett alla borde läsa. Den är skriven av en
annan svensk läkare, Anders Hansen, som verkar vid Karolinska Institutet som
överläkare i psykiatri. Han är även journalist och författare.
Baksidan med en allt effektivare och komplexare värld i digitaliseringens
kölvatten är allt stillasittande. Hjärnstark har med sin vetenskapligt lättillgängliga text fått många svenskar att ändra sin syn på varför vi ska röra på oss.
Det är inte för att bli smala, snygga eller starka, utan för att hålla våra hjärnor
så friska som möjligt.
Det viktigaste du kan göra för din hjärna är faktiskt att röra på dig. Om du
får upp pulsen i 75% av max, tre gånger i veckan, 30-45 minuter per tillfälle,
blir du mer stresstålig, förbättrar ditt minne, höjer din IQ och blir mer kreativ.
Det är bara några av alla positiva konsekvenser som sker i din hjärna när du
konditionstränar. Om du springer, cyklar, åker skidor eller gympar spelar ingen
roll. Allra bäst effekt får du om du tränar på morgonen. Det räcker dock inte att
göra det en gång, du ska göra det kontinuerligt och långsiktigt.
Den moderna hjärnforskningen visar att motion får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss. Det gäller
barn, vuxna och äldre. I boken får du veta vad det beror på med hänvisning till
mängder av konkreta forskningsundersökningar. Du får också handfasta tips på
hur du ska röra på dig för att få de positiva effekterna. Köp eller låna, läs och
begrunda. Det är du och dina närmaste värda!

sviv.se
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Nya regler för att handla
värdepapper i Sverige
Privatpersoner behöver ett NID-nummer
En nyhet för dig som privatperson som vill handla med värdepapper, är att du kommer att behöva en global identifieringskod för
att köpa, sälja eller flytta värdepapper från och med den 3 januari
2018. Koden kallas Nationellt ID (NID-nummer). Du behöver
även NID-numret för att delta vid exempelvis emissioner eller för
att köpa börshandlade fonder (ETF). För att handla fondandelar
på fondkonton behövs däremot inget NID-nummer.
NID-numret är kostnadsfritt och är beroende av vilket eller vilka
medborgarskap du har. Om du har enbart svenskt medborgarskap
är ditt NID-nummer detsamma som ditt personnummer, med
landskod före. Då kan du enkelt registrera det själv i din internetbank. Har du flera eller något annat medborgarskap än svenskt, be
din bank om hjälp.

Så skaffar du ett LEI-nummer
1.
2.
3.
4.

Välj en auktoriserad utfärdare av LEI-nummer, se längre ner
exempel på utfärdare.
Registrera din information på utfärdarens hemsida.
Betala din registrering. Priset anges på LEI-utfärdarens
hemsida.
Du får ditt LEI-nummer när LEI-utfärdaren har godkänt din
ansökan och registreringen är betald.

Du kan ansöka om ett LEI-nummer direkt från en utfärdare
av LEI-nummer eller via en förmedlare. Du hittar en lista på
godkända utfärdare hos LEI ROC (Legal Entity Identifier
Regulatory Oversight Committee).

Godkända utfärdare hos LEI ROC
Några utfärdare av LEI-nummer som ofta används är: NordLEI,
London Stock Exchange Group, CICI Utility och Bloomberg.

Företag måste ha ett LEI-nummer
Från och med den 3 januari behöver alla företag och andra
juridiska personer en global identifieringskod, en så kallad Legal
Entity Identifier (LEI), för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. För att du ska kunna handla med värdepapper
efter detta datum är det bra om du så snart som möjligt ser till
att ditt företags LEI-nummer blir registrerat. Företag behöver
inget LEI-nummer för att handla fondandelar. Däremot krävs
LEI-nummer för börshandlade fonder (ETF).

Vad kostar ett LEI-nummer och hur lång tid
tar det?
Beroende på utfärdare kostar LEI-nummer 750 - 1 500 kronor
första året. Årsavgiften är efter det 500 - 1 000 kronor per år. För
att du ska kunna handla med värdepapper är det viktigt att årligen
uppdatera ditt LEI-nummer och betala in årsavgiften. Att erhålla
ett LEI-nummer tar upp till 5-7 vardagar. Om det är många som
söker kan det ta längre tid.

Skatteverket föreslår utflyttningsskatt
Skatteverket föreslår att de personer som har bott i Sverige fem
av de senaste tio åren och har en orealiserad nettovinst på sina
kapitaltillgångar ska ta upp den till beskattning när de flyttar från
Sverige. Tillgångar på investeringssparkonton, tillgångar som
ingår i en näringsverksamhet samt fastigheter och bostadsrätter
ska dock inte omfattas av utflyttningsbeskattning.
Skatteverket vill täppa till ett hål i lagstiftningen för att skydda
den svenska skattebasen och motverka skatteundandragande när
personer flyttar från Sverige. Syftet är en rättvisare beskattning.
Samma regler ska gälla för alla oavsett om du utvandrar eller inte.
Våra följare rasar och vi kommer förstås att bevaka frågan.
Skatteverket har skickat ut en remiss om denna nya skatt som
8 { 4 } 2 0 1 7 — sviv.se

Svenskar i Världen ska besvara. Remissen och vårt svar kommer
att läggas ut på www.sviv.se

Arga kommentarer om flyttskatten på vår facebooksida
"Skatte landet... hur fan kan man tycka att det är rätt att beskatta
när flyttar ifrån skatte landet??????"
"Hur går allt det här ihop med #socialsummit17, People First? om
man blir straffad för freedom of movement? Missförstår jag?"
"Låter väldigt märkligt. EU har visserligen inte befogenheter att
bestämma över skattesatser i de ensklida medlemsstaterna, men
jag håller med föregående att Skatteverkets förslag låter som att
man blir straffad för att man flyttar utomlands."
"Skattar på allt dom kan tänka sig. Helt vansinigt.. Usch!!"

Riksdagsledamöter engagerar sig
för utlandssvenskar
Riksdagsledamoten Tina Acketoft (L)
har ställt en skriftlig fråga till Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke
(MP) om åtgärder för ökat valdeltagande
bland utlandssvenskar. Hon hänvisar till
demokratiutredningens uppmärksammade
betänkande Låt fler forma framtiden! som
bland annat tar upp att valdeltagandet bland
utlandssvenskar är särskilt lågt.
En enig riksdag gjorde den 29 mars 2017
ett tillkännagivande till regeringen om
åtgärder för att öka valdeltagandet bland
utlandssvenskar. Konstitutionsutskottet
menade att det låga valdeltagandet bland
utlandssvenskar kan ha många orsaker. Ökad
tillgänglighet i form av ändrade öppettider
skulle sannolikt leda till ett högre valdeltagande. Öppettiderna för röstning på svenska
ambassader och konsulat, inte minst vad
gäller öppethållande på kvällar och helger,
borde därför inför kommande val förbättras.
Ett högt valdeltagande bland
utlandssvenskar borde vara en prioriterad
uppgift för utlandsmyndigheterna. Vidare
borde utlandssvenskar ges bättre information

om reglerna för att rösta, bland annat om att
en utlandssvensk efter tio år behöver anmäla
sig för att finnas kvar i röstlängden.
Eftersom dessa förbättringsåtgärder kan
genomföras utan lagändringar anser KU inte
att det finns skäl att avvakta beredningen
av Demokratiutredningens betänkande.
Regeringen bör redan nu verka för att
sådana förbättringar genomförs, skriver
Acketoft.
"Med förvåning konstaterar jag att regeringen i beskrivningen av förberedelserna
inför 2018 års val i budgetpropositionen
över huvud taget inte berör detta tillkännagivande. Under politikområdet Demokrati
och mänskliga rättigheter redovisas ett antal
åtgärder för att öka valdeltagandet i andra
grupper. Däremot nämns inte en enda åtgärd
för att möjliggöra ett ökat valdeltagande
bland utlandssvenskar".
Acketoft frågar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om vilka
konkreta åtgärder inför 2018 års val som
hon och regeringen tänker vidta för att leva

Tina Acketoft (l) uppmanar regeringen att
vidta åtgärder för att det ska bli enklare för
utlandssvenskar att rösta.

upp till de åtgärder som riksdagen har tagit
beslut om för att öka valdeltagandet bland
utlandssvenskar.
Ökade öppettider i all ära, men när ambassader läggs ner av besparingsskäl hjälper
inte det. Under de senaste åren har Svenska
Ambassader stängts i bland annat Bryssel,
Quito, Gabarone, Sofia och Dublin. Idag
har Sverige enligt UD 92 ambassader och 8
generalkonsulat.

Återanmäl dig till röstlängden inför
Riksdagsvalet 2018 och EU-valet 2019
I valen 2018 och 2019 kan alla som har rösträtt och befinner sig
utomlands brevrösta eller rösta på de utlandsmyndigheter som
ordnar röstmottagning. Som svensk bosatt i utlandet har du rösträtt
i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet men inte i valen till
landstings- och kommunfullmäktige. Du behåller rösträtten i tio
år efter det att du flyttade utomlands. Därefter måste du anmäla dig
för en ny tioårsperiod. För att betraktas som utlandssvensk måste du
någon gång ha varit folkbokförd i Sverige.

vända sig till Valmyndigheten, kommunen eller länsstyrelsen för att
få ett dubblettröstkort som kan användas för röstning i Sverige.
För att få utlandsröstkortet är det viktigt att du uppdaterar din adress
hos folkbokföringen på Skatteverket i Sverige.

Blankett för att anmäla sig till röstlängden som
utlandssvensk
Skicka ifylld blankett till Skatteverket. Adressen står på blanketten.
De som är folkbokförda utomlands får ett utlandsröstkort. Det är ett
röstkort anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsulat.
En utlandssvensk som befinner sig i Sverige vid tiden för valet bör

Maktens korridorer. Gör din röst hörd i nästa riksdagsval!
sviv.se
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FUNDERAR DU PÅ ATT FLYTTA
UTOMLANDS SOM PENSIONÄR?

Vill du fly mörker och kyla under de svenska
vintrarna när du går i pension? Allt fler väjer
att pensionera sig utomlands. Hittills är det
dock en minoritet som flyttar till värmen.
Oftast handlar det om att återvända till sitt
hemland. Flest utlandspensionärer bor i
Finland, drygt 55 000 personer.

SINK-skatten höjs igen

Flytta hellre till något bra än från något dåligt

Portugals skatteregler för inflyttade pensionärer har diskuterats
flitigt. Där betalar du SINK-skatt på din allmänna pension och på
privata pensionsförsäkringar och på tjänstepension från offentlig
sektor. Däremot beskattas tjänstepension från den privata sektorn
inte alls, än så länge. Finansminister Magdalena Andersson kämpar
dock för att täppa till denna skattelucka. Det kan handla om stora
summor för den som arbetat länge, haft en hög lön och ett bra tjänstepensionsavtal. I dagsläget är det cirka 1 500 svenskar som får sin
pension utbetald i Portugal.

Du som är seriöst intresserad av att flytta utomlands bör läsa på om
lokala förhållanden och sätta dig in i alla juridiska konsekvenser.
Det är viktigt att reda ut exakt vad som gäller, inte minst möjligheten
att få pensionen utbetald i ditt nya hemland. Skillnaderna mellan
olika länder är stora och förhållanden kan ändras snabbt.
Att du flyttat ut från Sverige betyder inte att du per automatik får ta
del av ditt nya hemlands skatteregler. Det krävs mer än så. Bland
annat måste permanentbostaden i Sverige säljas och de framtida
besöken hållas korta. Skatteverket gör en sammanlagd bedömning
av varje enskild persons situation, men du får inte ha "väsentlig
anknytning" till Sverige.
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De avtal som Sverige har med respektive land och som reglerar
vilka inkomster som beskattas var, skiljer sig åt. Vanligast är att
beskattning sker i det land där du är bosatt. Om du ska betala skatt i
Sverige finns en särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta, SINK,
som höjs 2018, från 20 till 25 procent. Svenskar i Världen arbetar
för att SINK ska sänkas.

Olika arvslagar i olika EU-länder
Sedan 2015 har EU en ny arvslag. Huvudregeln är att man följer
arvsreglerna i det land där man är bosatt, även om man inte är
medborgare. Många länder har helt andra arvslagar än Sverige och

du kan behöva skriva ett testamente så att de du vill skydda inte
blir utan sitt arv.

Får du sjukvård i det nya landet?
Behovet av sjukvård ökar ofta i takt med stigande ålder. Om
du är bosatt i ett EU-land krävs i normalfallet ett intyg från
Försäkringskassan för att omfattas av samma sjukvårdsförmåner
som i Sverige. Utanför EU kan en privat sjukvårdsförsäkring bli
nödvändig för ett fullgott skydd.

30 procent påslag på bostadspriset
Har du börjat leta bostad i ditt drömland? Tänk på att det troligen
inte räcker med att kontakta en fastighetsmäklare. Du kan även
behöva en jurist som reder ut vad som gäller. Det är ofta krångligt
att köpa fastighet utomlands, i vissa fall till och med oerhört
invecklat och prissättningen är annorlunda. Köper du en lägenhet
för 200 000 euro tillkommer avgifter, skatter och arvoden som
kan uppgå till 20–30 procent av priset.

deras hemsida med hjälp av e-legitimation. Skaffa e-legitimation
innan du flyttar, det kan vara svårt att få den om du är skriven
utomlands.

Skaffa e-legitimation
Provbo under lågsäsong
Välj land och ort med stor omsorg. Res runt, hyr bostad och köp
inget förrän du är övertygad om att det är rätt. Fokusera inte
främst på vad du kan vinna skattemässigt – välj med hjärtat.
Provbo på platsen även under lågsäsong när mycket kan vara
stängt och elräkningen rakar i höjden.
Skaffa en bostad som är tillräckligt stor där du kan trivas minst
lika bra som i det hem du lämnar.
Lär dig språket så att du kan prata med lokalbefolkningen.
Fundera på hur du ska lyckas hålla kontakten med nära och kära
i Sverige.

Levnadsintyg och e-legitimation
För att få ut din pension måste du varje år skicka in ett så kallat
levnadsintyg till Pensionsmyndigheten. Det kan du göra via

Med blick för
det ljuva livet
Här är två bra tips för nya pigga ögon – från
Sveriges största privata ögonklinik:
Börja med att korrigera ditt synfel snabbt, säkert
och smärtfritt med en RLE-behandling (refraktivt
byte av ögonlinsen). I de allra flesta fall leder
operationen till att du slipper glasögon
eller linser.
Se sedan till att det verkligen syns hur bra du
mår – nu när det är dags att leva det ljuva livet.
Med ögonlocksplastik kan våra skickliga
ögonkirurger lyfta fram din ursprungliga vackra
ögonform – så att du känner dig många år yngre.
Stockholms Ögonklinik finns vid Sophiahemmet
på Valhallavägen 91. Kontakta oss så bokar vi
en tid för förundersökning.

Tel 08-508 949 11 www.stockholmsögonklinik.se

sviv.se
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Flest svenskfödda bland
utvandrare från Sverige 2016

2016 utvandrade färre än 50 000 personer.
Detta för första gången sedan 2010. Totalt
utvandrade 45 878 personer från Sverige
förra året, en minskning med 18 procent
jämfört med 2015 då 55 830 personer
flyttade ut. Flest personer flyttade 2016 till
Danmark, men bland svenskfödda var Norge
det vanligaste landet att flytta till.

av Turkiet där männen var i majoritet, 67 procent.

Drygt 8000 stockholmare utvandrade

En anledning till att utvandringen har minskat jämfört med 2015
är att Skatteverket avregistrerat personer i folkbokföringsregistret
som man har skäl att tro inte längre befinner sig i landet. Denna
avregistrering skiljer i antal från år till år. Antalet utvandrare till
ett okänt land 2015 var nästan 10 500 personer jämfört med drygt
4 000 under 2016. Detta påverkar jämförelsen av utvandringen
mellan olika år.

Flest personer utvandrade från de tre storstadskommunerna,
Stockholm (8 244 personer), Malmö (3 921 personer) och
Göteborg (3 839 personer), men i förhållande till befolkningen
hade Haparanda (1,5 procent) flest utvandrare följt av Strömstad,
Danderyd och Eda (1,3 procent).
Alltsedan år 2000 har det varit fler män än kvinnor som utvandrar.
Av de som utvandrade 2016 var 54 procent (24 798 stycken) män
och 46 procent (21 080 stycken) kvinnor. Störst könsskillnad bland
de 20 vanligaste födelseländerna var det bland de utvandrare som
var födda i Thailand. 76 procent av dem var kvinnor, närmast följt
12 { 4 } 2 0 1 7 — sviv.se

Bland de som flyttade utomlands förra året var Sverige det vanligaste födelselandet. Svenskfödda utgjorde 37 procent (16 818
stycken) av alla utvandrare. De grupper som minskade mest bland
de 20 vanligaste födelseländerna under 2016 var personer från Kina
med minus 60 procent följt av personer födda i Iran och Thailand
som minskade med 45 respektive 42 procent.

Skatteverket justerar de som inte tros bo kvar

Flest svenskfödda flyttade till Norge,
Storbritannien och USA

Under 2016 utvandrade 4 018 personer till Danmark vilket gjorde
det till det populäraste landet att utvandra till. Även Norge,

Storbritannien och USA var populära
länder att lämna Sverige för.
Bland svenskfödda var Norge
det vanligaste utvandringslandet
följt av Storbritannien och USA.

Utvandring under 2000-talet efter kön och totalt

Mest kvinnor flyttade
till Storbritannien

För de flesta av de 10 vanligaste
länderna att utvandra till var
utvandringen jämnt fördelad
mellan män och kvinnor. De
största könsskillnaderna var för
dem som utvandrade till Indien,
Kina och Polen där 62, 57 och
56 procent av utvandrarna var
män. Till Storbritannien var
situationen det omvända och
54 procent av utvandrarna var
kvinnor.
De vanligaste länderna att
utvandra till har varierat något
under de senaste åren. Norge som var det vanligaste inflyttnings
landet från 2007–2015 har sett en minskning de senaste åren
och 2016 gick Danmark om Norge som det vanligaste landet att
utvandra till. Storbritannien och USA har sedan 2010 varit de
tredje respektive fjärde vanligaste länderna att utvandra till.

Äldre män och yngre kvinnor flyttar ut

Män utvandrar i större utsträckning i högre åldrar jämfört med
kvinnor. Den största skillnaden mellan könen är för åldersgruppen
20–24 år. I dessa åldrar utvandrar 11 procent av kvinnorna
jämfört med 7 procent av männen.

40 % av svenskfödda utvandrare över 65 år
flyttar till Spanien och Portugal

Ju äldre man blir desto mindre benägen tycks man vara att göra
långväga flyttningar. Under 2016 var endast 5 procent av alla
utvandrare 65 år eller äldre. Svenskfödda personer i pensions
åldern flyttade gärna söderut till sol och värme. De vanligaste
utvandringsländerna för denna grupp var Spanien och Portugal.
Cirka 4 av 10 utvandrare i denna åldersgrupp flyttade till dessa
båda länder.
Källa: SCB
Antal utvandringar efter ålder och kön 2016
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Generalsekreteraren besökte
utlandssvenskar i Torrevieja i Spanien
I oktober besökte vår generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist Torrevieja i södra Spanien. Veckan
präglades av möten och aktiviteter där Karin fick möjlighet att informera om Svenskar i Världens
arbete och träffa några av de 30 000 utlandssvenskar som bor i Costa Blanca.
Många i området är pensionärer. De bor
i Spanien delar av året och återvänder till
Sverige för att träffa släkt och vänner. Flera
nya medlemmar var intresserade av Svenskar
i Världens rabatterade reseförsäkring, en
förmån som vi har utvecklat tillsammans
med Gouda Reseförsäkringar och som enkelt
kan tecknas utan hälsoprövning via www.
sviv.se. Det är svårt och dyrbart att teckna
sjukförsäkring efter de 45 dagar som i
allmänhet ingår i en svensk hemförsäkring.
Organisationen Mas Amigos ordnade en
trevlig informationskväll med frågestund
och generalsekreteraren besökte också Club
Nordico i Torrrevieja. En lunch med mycket
aktiva SWEA Torrevieja ingick också,
liksom kyrkkaffe med våfflor i Svenska
kyrkan.
Costa Blancasvenskarna ställde frågor om
sjukvård och pension, inklusive höjningen
av Sinkskatten. Ett varmt tack till Svenskar
i Världens ombud i Torrevieja, Gunilla
Westerlund för ett mycket trevligt och
givande program!

Intervju med Karin Ehnbom-Palmquist
på Costa Blanca
14 { 4 } 2 0 1 7 — sviv.se

Det utlandssvenska konstnärsparet Bengt
Blomqvist och Barbro Dahlbom tillsammans
med vår generalsekreterare i mitten.

Club Nordico i Torrevieja.

Utlandssvenska
frågor i spansk TV
I november i år besökte Svenskar i Världens generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist Marbella i Spanien för att
träffa utlandssvenskar, prata om organisationen och värva
medlemmar. I samband med Karins besök blev hon även
intervjuad i det engelskspråkiga TV-programmet Marbella
Now. Programmet riktar in sig till människor av många olika
nationaliteter som har valt att bosätta sig i Marbella. I intervjun pratade Karin om Svenskar i Världen som organisation
och vad vi gör för utlandssvenskarna. Programmet sändes den
13 november i kanalen RTV Marbella, men finns tillgängligt
på nätet för den som vill se det i efterhand.

Intervju med Karin Ehnbolm-Palmquist i
Marbella Now

Härlig interiör från Torrevieja med Spaniens favoriträtt i taket (jamon
serrano).

Zorn och Alfa Laval i Paris
Under sin resa till Paris var generalsekreteraren inbjuden till en
fantastisk Zornutställning på Petit Palais. Detta firades med svenskfransk afton arrangerad av svensk-franska handelskammaren med
Sveriges ambassadör som hedersgäst.
Under kvällen delades Prix d Èxcellence ut till Alfa Laval, en av
Svenskar i Världens huvudintressenter, för framgångsrik affärsutveckling. Svenska Handelskammaren i Frankrikes pris Le Prix
d'Excellence ska bidra till ett ökat intresse för svenska företag och
dess produkter och tjänster, skapa ett tillfälle för det fransk-svenska
näringslivet att mötas, sprida kunskap om svenska företag och
arbetsmetoder samt om Sverige och svenskt näringsliv i Frankrike.
Vd Tom Erixon var på plats för att ta emot priset. Det var andra
gången Alfa Laval fick motta priset. Stort grattis till er!
På bilden syns handelskammarens ordförande Gita Paterson med vår
generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist.
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En resa som mål ger bra motivation
Har du en rolig resa att se fram emot där du ska delta
i ett lopp i löpning eller längdskidåkning, går träningen
mycket lättare. Du mår bättre före, under och efter
resan. Vi väljer ut annorlunda resmål och ser till att du
lär dig så mycket som möjigt om det land du besöker. I
små grupper med ett gemensamt intresse bildas en fin
dynamik. De flesta är glada motionärer som deltar för att
det är roligt. Alla är välkomna!
LÄNGDSKIDRESOR

Marcialonga - klassiskt lopp i Dolomiterna genom byar
i Val di Fassa och Val di Fiemme med hejande italienare.
La Diagonela - Schweiz svar på Vasaloppet förbi vintersportens vagga St Moritz.
LÖPARRESOR

Island - vulkaner, islandshästar, valar och varma källor.
Kroatien - bergslöpning, forsränning och kultur.
Piemonte - tryffeljakt, cykling och vingårdar.
Kuba - lopp i Havanna, cykling och ridning till kaffe- och

cigarrproducenter, snorklig i Karibiska havet och vandring.
Politik och passion , salsa och rumba.

Träningsläger med cykeltema i Italien
Följ med till Emilia Romagna på våren eller hösten. Välj
mellan fem olika träningsgrupper varje dag. Cykelturerna
går längs Adriatiska havet, förbi frukt- och vinodlingar
och upp till bergsbyar i Apenninerna. På cykelhotellet
har alla vidsträkt havsutsikt, gratis tillgång till spa, gym
och träningsbassäng, du får cykelkläderna tvättade
varje dag och all god mat och vatten/vin ingår. I källaren
finns cykelgarage med cykelmekaniker. Den cykeltokiga
familjen som äger hotellet har tänkt på allt en cyklist kan
önska och litet till.
TRÄNINGSRESOR LÖRDAG - LÖRDAG
31 mars - 7 april 2018 (påsk)
7 april - 14 april
22 september - 29 september
All information och inspiration finns på hemsidan:

www.globalrunners.se

globalrunners
Skogsvägen 24
135 49 Tyresö
Telefon +46 733 61 22 55
E-post: ellika@globalrunners.se
hemsida: www.globalrunners.se
Globalrunners ägs och drivs av Svenskar i Världens chefredaktör
Ellika Nyqvist Livchitz och hennes man Anders Livchitz.

Har du koll på Titteliture?
produktion:

MIRJAM HJERTÉN

Har du koll på vad som har hänt eller kommer att hända i Sverige
under hösten och vintern? Testa dig själv med Svenskar i Världens
nutidsfrågor och ta chansen att vinna boken Lejontämjaren av
Camilla Läckberg. Skicka in dina svar till kommunikation@sviv.se
senast på julafton för att vara med i tävlingen.
Fråga 1: Under hösten uppmärksammades problemet med sexuella
trakasserier världen över. Det fick ett enormt genomslag. Allting
började i USA med anklagelserna mot filmmogulen Harvey
Weinstein. Även i Sverige har många kända medieprofiler pekats
ut. Många kvinnors berättelser har i sociala medier samlats under en
hashtag som också blivit själva rörelsens namn. Vilken?
1. #IHave
X. #YouHave
2. #MeToo
Fråga 2: Under hösten tillträdde Ulf Kristersson som ny partiledare
för Moderaterna. Han efterträdde Anna Kinberg Batra. Kristersson
har tidigare innehaft en ministerpost i regeringen Reinfeldt efter
valet 2010. Vilken post hade han då?
1. Socialförsäkringsminister
X. Minister för nordiskt samarbete
2. Barn- och äldreminister
Fråga 3: Filmen Solsidan hade premiär i slutet av november. Den
är baserad på den populära tv-serien med samma namn. Vad heter
skådespelaren som spelar den irriterande och snåle grannen Ove
Sundström i Solsidan?
1. Henrik Dorsin
X. Felix Herngren
2. Johan Rheborg
Fråga 4: I januari är det vinter-OS i Sydkorea och som alltid finns
flera svenskar som kan gå långt inom sina respektive grenar. Ett
stort medaljhopp är skidåkerskan Sandra Näslund. Inom vilken gren
tävlar hon?
1. Slalom
X. Skicross
2. Längdskidåkning
Fråga 5: Julkalendern är en viktig jultradition i Sverige och börjar
sändas på TV den 1 december varje år. Årets julkalender heter
Jakten på tidskristallen. Den första julkalendern som sändes på TV i
Sverige hette Titteliture. Men vilket år sändes den?
1. 1955
X. 1960
2. 1965
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Titteliture - första julkalendern i Sveriges Television.

Fråga 6: Tidigare i höst pågick den så kallade Allmänna motionstiden, där riksdagsledamöterna får lämna in motioner som sedan
behandlas i riksdagen. Två av årets motioner rörde utlandssvenskar.
Vilka frågor handlade de två motionerna om?
1. SINK-skatten och begravningsavgiften för utlandssvenskar
X. Begravningsavgiften för utlandssvenskar och samkörning av
adressregister för utlandssvenskar hos svenska myndigheter
2. Samkörning av adressregister för utlandssvenskar hos svenska
myndigheter och SINK-skatten
Fråga 7: Ett lag har utmärkt sig inom svensk fotboll i år och har på
kort tid gått från att ha varit någorlunda okända till spel i Europa
League. Vad heter laget?
1. Dalkurd
X. Östersunds FK
3. Malmö FF
Fråga 8: Kunskaperna när det gäller ordförståelse sjunker i Sverige,
speciellt bland unga. Det visar resultaten av årets högskoleprov. Ett
av orden var ”essä”. Vad betyder det?
1. Saga
X. Skrivelse
2. Uppsats
Fråga 9: I december delas Nobelpriset ut. På Nobelbanketten finns
alltid en toastmaster som ansvarar för presentation av skålar och tal.
Denna person är traditionellt:
1. En medlem av Nobelstiftelsen
X. En medlem av kungafamiljen
2. En svensk student
Fråga 10: Public service-kommittén föreslår att TV- och radioavgiften ska slopas och istället ersättas med en skatt från och
med 2019. Vad heter organisationen som administrerar avgiften i
dagsläget och som har sitt säte i Kiruna?
1. Radiotjänst
X. TV-tjänst
2. TV- och Radiotjänst

litteraturbanken har den klassiska svenska julen!

LB

litteraturbanken.se har öppet dygnet
runt, alla dagar, och förser dig med julstämning
oavsett var i världen du befinner dig. Läs vår
antologi julklappsboken, som inleds med
Harriet Löwenhielms ”Advent, Advent” och
avslutas med en julafton på Mårbacka, signerad
Selma Lagerlöf. Vårt ljudarkiv erbjuder
redaktionens inläsningar ur julklappsboken,
samt vår julklassiker ”Tomten”, inläst av
Horace Engdahl – och mycket mer.
Dessutom står hela vårt bibliotek öppet, och
erbjuder klassikerläsning som varar över både
helgerna och den efterföljande vardagen. Gör
julen till en läsjul med litteraturbanken.se!

Vi erbjuder optimeringar av månatliga
besparingar som pensionssparande,
placeringar, investeringar och
PPM-kapital med ovanligt bra resultat!
Den senaste noteringen av Börs-Opt

(våra egna insättningar) de senaste två
åren visar på en avkastning på 69 % mot
svenska börsen 19 %. Du kan enkelt följa
råden och ta del av exakt samma optimeringsmetodik via vårt vecko-Nyhetsbrev.

www.borsppmoptimeringar.se

Where I’m from
I am from jackets all year round,
With a fire crackling in the fire place,
A city built on islands, cobbled streets,
four seasons,
Full of art and people deep in conversation, Where nature is accessible to everyone, Lucia and midsummer celebrations,
From hearing a girl with candles in her
hair sing, And people dancing ‘little
frogs’ around the midsummer pole,
I am from the smell of homemade meatballs and cinnamon rolls, Lazy sunday
mornings, I am from the “Hurry up!” or
“We’re gonna be late!”, From the packing and unpacking, Hand me down Polarn O. Pyret clothes, Long family
talks across the dinner table, I am from cold winter nights, To warm summer days, Singing in my grandmas backyard,
I am from the wise words “It’s good to be different, to stand out from the
masses,”
I am from a travelling family,
Having said many goodbye’s,
But also many hello’s,
I am from imaginary stories,
That shaped me into the person I am today, I am from a loving family, Who
always told me, “We believe in you, no matter what.”
Texten är skriven av Hanna Ladeborn, 13 år. Hanna är utlandssvensk och
har bott i Malaysia och Kenya. Sedan tre månader tillbaka bor hon i
Hongkong.
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Ta emot posten från
myndigheter i din mobil

text:

MIRJAM HJERTÉN

Många utlandssvenskar tycker att det
är svårt att få personlig information
från svenska myndigheter. Berörda
myndigheter kanske inte har rätt adress
till personen i utlandet eller så krånglar posthanteringen på annat sätt.
Konsekvensen kan bli att du som bor
utomlands inte nås av viktig information.
Det finns dock en lösning på problemet: Digitala brevlådor. Med en digital
brevlåda får du enkelt all myndighetspost
direkt i din mobil eller dator och slipper
oroa dig för att informationen inte kommer
fram.

Därför bör du skaffa en
digital brevlåda
Många utlandssvenskar vittnar om
problem med att få information från
myndigheter på grund av att de bor
utomlands. Problemet har bland annat
tagits upp i en av resolutionerna på senaste
Utlandssvenskarnas Parlament. Det kan
skapa stora problem om din post från
myndigheter hamnar på villovägar.

Väljer du att skaffa en digital brevlåda
väljer du istället att få brev och information från myndigheter digitalt, vilket gör
att du slipper oroa dig för att brev med
viktig information inte ska nå fram.
Du får all information från de anslutna
myndigheterna i mobilen eller i datorn. I
vissa fall kan du även få brev från privata
företag i din digitala brevlåda, beroende
på vilken brevlåda du väljer. En digital
brevlåda är ett enkelt sätt att alltid se till
att du får all relevant information från
svenska myndigheter och företag.
Några exempel på digitala brevlådor du
kan anmäla dig till är Min Myndighetspost
och Kivra.

Du behöver e-legitimation
För att skaffa digital brevlåda krävs att du
har ett svenskt personnummer och en form
e-legitimation som Bank-ID eller Mobilt
Bank-ID.

där du kan skaffa ett bank-id och du ska
ha ett svenskt personnummer. Olika
banker har olika regler för beställning av
e-legitimation. Vissa banker kräver att du
är folkbokförd i Sverige för att skaffa e-legitimation eller att du måste inställa dig på
ett bankkontor i Sverige för att få beställa
det. Det finns också banker där du inte
måste vara folkbokförd i Sverige för att
beställa e-legitimation och där du enkelt
kan beställa din e-legitimation på nätet.

Tänk klimatsmart
För dig som bor utomlands och har en
bank i Sverige som tillåter dig att skaffa
e-legitimation, är det fritt fram att skaffa
en digital brevlåda och därmed undvika
mycket av det krångel som tillkommer
med fysisk myndighetspost. Det är dessutom klimatsmart!

Skaffa e-legitimation

För att skaffa e-legitimation måste du vara
ansluten till någon av de svenska banker
sviv.se
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En sjuklöneförsäkring ersätter det inkomstbortfall
man kan få vid långvarig sjukskrivning orsakad av
sjukdom eller olycka.

GLOBAL MOVING & RELOCATION.
THE SCANDINAVIAN WAY.

När du bott utomlands mer än ett år blir du
utskriven från svenska förmåner. Du har då inte
längre något skydd om du skulle bli långvarigt sjuk.
Sjuklöneförsäkringen täcker det inkomstbortfall
som kan uppstå vid långvarig sjukskrivning och
ersätter så länge sjukdomen eller skadan består
upp till 65 års ålder.
Kontakta gärna oss så berättar vi mer

Alfa – The Scandinavian Mobility Services Company

www.tellusforsakring.se

info@tellusforsakring.se

Erkännande och verkställande
av utländska domar i Sverige

Konsekvensen av en utländsk dom i
Sverige beror helt och hållet på vad
domen handlar om och i vilket land den
meddelats.
Generellt
Utgångspunkten i Sverige är att främmande domar inte hindrar
en ny rättegång i Sverige om samma sak. Utländska domar
kan inte heller verkställas i Sverige. Att utländska domar som
utgångspunkt inte automatiskt får verkställas i Sverige framgår
av gällande lag. Utländska avgöranden hindrar inte heller en ny
rättegång i Sverige om samma sak om inte gällande lag säger
annat. Det finns dock lagstadgade undantag och det har också
ansetts att vissa utländska domar även utan stöd i svensk lag
under vissa förutsättningar kan tillerkännas verkan i Sverige.
Innebörden av att en utländsk dom gäller i Sverige är att den
utländska domen får samma konsekvenser i Sverige som ett
motsvarande svenskt avgörande. En utländsk dom kan härvid få
tre tänkbara konsekvenser.

1.
2.
3.

För det första kan den utländska domen i princip verkställas
i Sverige.
För det andra kan den utländska domen ligga till grund för
ett avgörande i svensk domstol om den i det främmande
målet avgjorda frågan har betydelse i en process i Sverige.
För det tredje hindrar den utländska domen en ny prövning
av samma sak i svensk domstol.

Att inte erkänna till exempel en utländsk äktenskapsskillnad
skulle innebära att äktenskapet fortsatt gäller. Att inte erkänna
sådana utländska domar medför ett direkt underkännande av
utomlands skapade familjeförhållanden.
Det vore av naturliga skäl oacceptabelt att tvinga människor att
till exempel skilja sig på nytt i varje land där statusfrågan kan
aktualiseras. Därför har man i Sverige föreskrivit att sådana
domar, även i brist på internationella överenskommelser, skall
erkännas i Sverige om vissa villkor är uppfyllda, till exempel
utländska äktenskapsskillnader och utländska adoptioner.
Avseende en rad andra domar som till exempel återgång av
äktenskap, hävande av adoption eller dödförklaring saknar erkännande i princip stöd i svensk lag.
Högsta domstolen i Sverige har i ett rättsfall (NJA 1974 s 324)
förklarat att utländska faderskapsdomar inte utan stöd i lag kan
anses gälla i Sverige. Högsta domstolen har vidare i ett annat
rättsfall ( NJA 1974 s629 ) uttalat att utländska vårdnadsdomar
i brist på lagstöd inte erkänns i Sverige. Vad gäller utländska
underhållsdomar är det också klart att dessa inte erkänns eller
verkställs i Sverige utan stöd i lag.

Texten är skriven av Tove
Sjövall. Hon är en av våra

experter som erbjuder medlemmar hjälp till rabatterat pris.

Tove är advokat och arbetar

Familjerättsliga statusdomar

med svensk och internationell

Familjerättsliga statusdomar intar i viss mån en särställning.
Med detta uttryck avses sådana avgöranden som innebär en
familjerättslig klassificering eller omklassificering av personer,
exempelvis äktenskapsskillnader, adoptioner, faderskapsfastställelser eller vårdnadsavgöranden.

nationell privaträtt.

affärsjuridik och svensk inter-

Telefon: +46 701 46 76 63
Email: tove.sjovall(@wsa.se
sviv.se
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Britter vill bli svenskar inför Brexit
Britternas ansökningar om svenskt medborgarskap har ökat markant sedan beslutet
om Brexit togs i fjol. Det har även antalet
ansökningar av svenskar för brittiskt medborgarskap. Osäkerheten inför hur Theresa
Maybe ska klara av Brexit är påfallande och
många tar till både hängslen och livrem.
2016 ansökte 1616 brittiska medborgare om
svenskt medborgarskap. 2015 var antalet
511. I år är antalet redan uppe i drygt 1 700.
Totalt har det under de 18 månader som gått
sedan britterna röstade för ett EU-utträde
kommit in nästan 3 000 brittiska ansökningar
om svenskt medborgarskap.
Många vill ha kvar en koppling till
EU. Dessutom finns osäkerheten om
vad EU-medborgarna får för status när
Storbritannien väl träder ut ur EU.
Dubbelt medborgarskap är tillåtet enligt
svensk lag sedan 2001. Ansökningar om

svenskt medborgarskap avgörs av
Migrationsverket.
Frågan om medborgerliga rättigheter
för britter i EU och
EU-medborgare i
Storbritannien efter
Brexit är samtidigt en
av de tre frågor som EU
vill få klara innan man
går vidare till nästa fas
i brexitförhandlingarna,
om ett handelsavtal.
Storbritannien vill inte
att EU-domstolen ska
få vara med och avgöra tvister. Därmed
lever EU-medborgare i Storbritannien och
deras familjer i osäkerhet kring vem som
i slutändan avgör tvister om frågor kring
pension och rätten att studera på universitet i
framtiden.

15% rabatt på lång
reseförsäkring
Goudas efterfrågade
reseförsäkring ger medlemmar i Svenskar i Världen 15
% rabatt vid nytecknande
av försäkringen till och med
årsskiftet 2017/18.
Reseförsäkringen är anpassad
för dig som befinner dig ute
i världen delar av året, men
som fortfarande är folkbokförd
Sverige. Reseförsäkringen
innebär bland annat:

•
•
•
•
•

Ingen självrisk.
Dygnet runt hjälp av
svensktalande personal
via Gouda Alarmcentral.
Ingen hälsodeklaration
krävs.
Ingen åldersbegränsning
Möjlighet att teckna
försäkringen före avresa
och när du redan befinner
dig utomlands.
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•

•

Kommer du hem tidigare
kan du säga upp den
i förtid och få pengar
tillbaka. Stannar du ute
längre kan du förlänga
den.
Har du fyllt 70 år finns
seniorförsäkring.

Priset för premien kan du
räkna fram på Goudas hemsida
och sedan dra av 15% från
premien i medlemsrabatt.
Teckna försäkringen direkt på
www.sviv.se genom att gå till
sidan med Medlemsförmåner.
Logga in som medlem och följ
instruktionerna.

Under årets första månader ansökte 278
svenskar om brittiskt medborgskap. Förra
året lämnades 163 ansökningar in, enligt det
brittiska inrikesdepartementet.
Källa: Migrationsverket

På gång på kansliet
Förberedelser inför GDPR
GDPR - PUL, Personuppgiftslagen, ersätts nästa år av GDPR,
General Data Protection Regulations. Den är något strängare och
Svenskar i Världen uppdaterar våra rutiner för att säkerställa att vi
följer GDPR när denna träder i kraft i maj 2018.
Möten i styrelsens arbetsgrupper
Finansgruppen, Hemvändargruppen och Kommunikationsgruppen
har haft möte.
Vi har också haft möte med våra huvudintressenter.
Den 12 december var det styrelsemöte.
Medlemsavgifter för 2018
Avier om nästa års medlemsavgifter skickas ut per mail i januari
från Föreningshuset som hanterar vårt medlemsregister.

Nya silvermedlemmar
Svenska Handelskammaren i New Delhi och Svenska Klubben i
Beligen har blivit silvermedlemmar. Välkomna!
Remiss om utlandssvenskars förmögenhetsförhållanden
Vi håller i skrivande stund på att skriva ett svar på en remiss om
"makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer".
Nya praktikanter i vår
Praktikanter till vårterminen intervjuas och väljs ut. En (tjej) är
redan klar, men vi hoppas hitta två personer.
Organisationens 80-årsjubileum nästa år förbereds.
På SWEA:s mässa i Marbella ställde Svenskar i Världen ut.

Afterwork med SISA
I samarbete med SISA; Swedish International Student
Association, har vi ordnat två AW (after work) på Hotel Reisen i
Stockholm. Ett samarbetsavtal är också klart med SISA.

Håll inte i mobilen när du kör i Sverige
Den 1 februari 2018 blir det förbjudet att köra bil med mobiltelefon i handen, i Sverige. Regeringen skärper bestämmelserna.
och gör en ändring i trafikförordningen om hur mobiltelefoner får
användas av föraren vid färd. Du som sitter bakom ratten förbjuds
att prata i telefon, rattsurfa eller skicka sms:a utan handsfree.
Förenklat kan man säga att du ska ha händerna på ratten. Sverige
har en förhållandevis liberal lagstiftning när det gäller användning
av mobilen i samband med bilkörning. Betydligt tuffare regler
gäller i andra länder.
Idag är det förbjudet att hantera mobilen så att det ”menligt
inverkar på körningen”, som det heter i lagen sedan 2013. Nu går
regeringen ett steg längre med stort stöd i riksdagen. Det innebär
samtidigt att det blir betydligt enklare för polisen att se till att
förbudet också efterlevs.
47 procent av alla förare erkänner att de vid enstaka tillfällen använder mobiltelefonen samtidigt som de kör, enligt en
undersökning som bildelskedjan Mekonomen gjort tillsammans

med opinionsinstitutet Kantar Sifo. Fem procent säger att de
dagligen använder mobilen i samband med bilkörning och 15
procent medger att de i bilkön använder mobilen. Bara var femte
förare – 22 procent – lovar och svär att de aldrig har gjort det.

Sveriges yngsta vinterolympier
Freeskiingåkaren Jennie-Lee Burmansson blir Sveriges yngsta
vinterolympier någonsin. Hon är 15 år och går i nian i Lima i
Dalarna. Nästa år får hon extra långt sportlov för att tävla för
Sverige i Pyeongchang. I våras tog hon silver vid junior-VM
i Italien och i augusti på Nya Zeeland – i sin första världscuptävling någonsin - kom hon trea. I början av december, i
österrikiska Stubai, vann hon världscuptävlingen. Förra veckan
var hon också tvungen att ta extra ledigt från skolan - för att ta
emot Lilla Bragdguldet.

Klicka på
bilden och
se Jennie-Lee

Burmansson
åka freeskii på

Youtube.
sviv.se
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SAMARBETSPARTNERS

VÅRA VIKTIGA HUVUDINTRESSENTER
Stort tack till alla organisationer som stöttar Svenskar i Världen. Samarbetet med er är
en förutsättning för att vi ska kunna bedriva verksamheten.

twitter

webb www.alfalaval.com
@Alfa_Laval facebook Alfa Laval

new.abb.com/se
twitter @ABBgroupnews facebook ABBSverige
webb

webb www.electrolux.se
twitter @Electrolux

webb

facebook

electroluxsverige

www.ericsson.com
facebook ericsson

twitter @ericsson

webb www.stenasessan.se
facebook

webb

stenaline.group

www.atlascopco.se
facebook atlascopcosverige

twitter @AtlasCopcoGroup

webb www.hm.com
twitter @hm

webb

www.ef.se

twitter @EF
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facebook

webb

EF

facebook

H&M

www.volvo.se
Volvo

twitter @Volvo facebook

SAMARBETSPARTNERS

GULDPARTNERS

SILVERPARTNERS
Bbi Communications
Civilekonomerna
Grant Thornton
Humle Kapitalförvaltning
Internationella Klubben
JUSEK
Mas Amigos
Multimind Bemanning
Naturvetarna
Rivieraklubben
SACC New York
SACC Fort Lauderdale
Skandinaver i Phuket
Svea Britt
Svenska Handelskammaren i Australien
Svenska Handelskammaren i Hongkong
Svenska Handelskammaren i Paris
Svenska Handelskammaren i New Delhi

Svenska Handelskammaren i Tokyo
Svenska Handelskammaren i Storbritannien
Svenska Handelskammaren i Taipei
Svenska Handelskammaren i Zurich
Svenska Klubben i Belgien
Svenska Klubben på Malta
Svenska Konsulatet i Genève
Svenska Kyrkan i Utlandet (Skut)
Svensk Utlandsundervisnings Förening (Suf)
Svenska Föreningen på Cypern
Svenska Skolan i Barcelona
Svenska Skolan i Palma De Mallorca
Svenska Skolföreningen i Orange County
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Universitetslärarförbund (Sulf)
Swedish Business Association of Singapore
Swedish Council of America
sviv.se
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Ålandsbanken Private
Banking är till för dig
som uppskattar både
omtanke och ett
personligt bemötande.
Kontakta oss om du behöver hjälp med något av följande:

• Planering av utlandsflytt
• Förmögenhetsförvaltning
• Generationsskiftesplanering
• Självrättelse
• Ägarplanering och bolagsstrukturer
• Försäljning av bolag
Varmt välkommen!

Välkommen till oss på Ålandsbanken Private Banking. 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: Carlsgatan 3, tel. 040-600 21 00, pbmalmo@alandsbanken.se

Vi går vår egen väg

