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Kommentarer från Centerpartiet gällande resolutioner från
Utlandssvenskarnas Parlament 2017
Lägre SINK-skatt
Vi håller med om problembeskrivningen och motsätter oss den höjning av SINK-skatten som den
socialdemokratiska regeringen har genomfört under den nuvarande mandatperioden.
Centerpartiet och Alliansregeringen sänkte skatten för utomlandsbosatta från 25 % till 20 % år 2014.
Då merparten av de personer som betalar SINK är pensionärer var den sänkningen i linje med de
flertalet sänkningar som pensionärer bosatta i Sverige fick på sina skatter under Alliansregeringen.
Vi vill att SINK-skatten ska sänkas så att skattesituationen ska bli jämförbar med de grupper som är
bosatta i Sverige.

Rätt till begravningsplats i Sverige
I den globala värld vi lever i ska det vara möjligt att bo utomlands men ändå känna sig trygg för att
kunna begravas i Sverige om man vill det. Vi vill möjliggöra förhandsbesked från församlingarna så att
man som utlandssvensk ska kunna känna sig lugn för att det finns en plats för en i Sverige även när
man gått bort. Vi vill också utreda hur frågan om begravningsavgift kan lösas så att kostnaden inte blir
orimligt hög.

Vilande SGI vid utflytt
Vi tycker att systemet med att vissa personkategorier av utsända kan behålla sin SGI under
utlandsvistelse är bra. Att utöka reglerna till att omfatta alla svenska företags utsända personal med
medföljande hade varit en stor utökning av den personkrets som undantaget omfattar idag.
Att arbeta utomlands en lägre period kan medföra konsekvenser och det är viktigt att tydlig
information ges till de som lämnar Sverige för att undvika oväntade överraskningar vid återkomsten till
Sverige. Det är viktigt att veta vilka överenskommelser som finns mellan Sverige och det land där man
ska arbeta. Även är det viktigt att anmäla in så fort det blir en förändring i ens situation för att inte
förlora sin SGI och sitt skydd.

Särskild valkrets för utlandssvenskar
Vi ser inte ett behov av en separat valkrets för utlandssvenskar utan anser att ordningen med att man
röstar i den valkrets man flyttat från är ett fungerande system. Däremot måste både berörda
myndigheter och de politiska partierna blir bättre på att nå ut till utlandssvenskarna med information
inför valet. Vi har tagit fram en nationell valsedel för riksdagsvalet, som ett komplement till
partivalsedeln, för att underlätta för att kunna personrösta på Centerpartiets kandidater från utlandet.

E-röstning från utlandet
Röstdeltagandet bland utlandssvenskar är lågt och tröskeln att utnyttja sin demokratiska rätt att rösta
kan höjas av långa avstånd till ambassaden. Det är viktigt att upprätthålla de säkerhetskrav som ett
demokratiskt val kräver och ett system med e-röstning kan först införas när dessa frågor är helt
utredda. Redan nu finns möjligheten att brevrösta för personer som befinner sig utanför Sveriges
gränser. Vi har även genom ett initiativ i riksdagen medverkat till ett beslut om att regeringen ska
förbättra informationen till utlandssvenskar om det svenska riksdagsvalet och möjligheterna att rösta
från och i utlandet.
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Policy för hemvändande svenskar
Många som återvänder till Sverige efter arbete utomlands har en unik och värdefull yrkeskompetens.
Oavsett om man kommer till Sverige som hemvändande svensk eller med ett annat medborgarskap
ska det vara lätt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Att minska regelkrånglet och göra det
lätt att få den information från myndigheter som man behöver för att kunna hemvända till Sverige och
söka arbete är ett led i det.

