Svar från Kristdemokraterna
Lägre SINK-skatt
Vi beklagar att regeringen har höjt skatten. Kristdemokraterna anser att skattesatsen bör ligga
på 20%
Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta tillkom för att underlätta för den
skatteskyldige och för Skatteverket. Precis som Svenskar i Världen anför i sin motivering så
har detta förenklat Skatteverkets administrativa börda, där alternativet annars är ett mycket
omfattande arbete för myndigheten. Ska systemet fungera krävs det att det inte är alltför stora
skillnader i skatt mellan SINK och vanlig beskattning. Det är av denna anledning som
dåvarande alliansregering sänkte SINK-skatten från 25 till 20%.

Rätt till begravningsplats i Sverige
Många som levt utomlands under en lång period kan mot slutet av sitt liv uppleva en längtan
efter att bli begravd hemma i det land varifrån man räknar sitt ursprung.
Den som vid dödsfallet inte var folkbokförd i Sverige har inte någon automatisk rätt att
gravsättas på någon av de allmänna begravningsplatserna i Sverige. Tillgången på gravplats är
i första hand avgörande för om huvudmannen kan medge detta. Om den avlidne inte var
folkbokförd i Sverige vid dödsfallet har huvudmannen inte någon skyldighet att tillhandahålla
de tjänster som anges i 9 kap. 6 § begravningslagen. Detta gäller oavsett om personen tidigare
varit folkbokförd i Sverige och då betalat begravningsavgift och oavsett om personen var eller
inte var medlem i Svenska kyrkan vid dödsfallet.
Tillgången till gravplats varierar runt om i landet. I huvudsak har Sverige med en hög
kremationsfrekvens och genom att de flesta gravar lämnas tillbaka efter en generation en god
tillgång på gravar. Det är i regel endast små huvudmän i innerstäder som lider brist på
gravplatser. Detta motverkar att utlandssvenskar som önskar begravas i Sverige ska nekas
detta.
Det kan finnas anledning att undersöka möjligheterna att omfatta även utlandssvenskars rätt
till gravplats i den mån de genom försäkring eller annan finansiering kan bedömas finansiera
sin gravsättning i enlighet med 9 kap. 6 § begravningslagen. Idag är inte begravningsavgiften
kopplad till enskilda personers begravning utan ställs mot den 1 november året före
inkomståret. Det gör det mycket svårt att härleda att enskild kan ha ansetts finansiera sin egen
begravning genom begravningsavgiften. För att inte äventyra finansieringen av
begravningsverksamheten borde därför schabloniserade kostnader för gravsättning i enlighet
med 9 kap. 6 § begravningslagen finansieras av den enskilde utlandssvensken. Det finns
anledning att utveckla försäkringslösningarna som idag finns tillgängliga för detta.
Kristdemokraterna tittar gärna närmare på detta. Däremot anser Kristdemokraterna att
utlandssvenskar som någon gång varit folkbokförda i en församling ska kunna ha samma rätt
till gravplats som inrikes svenskar.

Vilande SGI vid utflytt
Vi tycker att regeringen bör gå vidare med förslaget i utredningen "Svensk social trygghet i en
globaliserad värld", dvs att medföljande till utsända biståndsarbetare ska omfattas av det
särskilda efterskyddet. Frågan om försäkringsskyddet för personer som är utsända av företag,
samt deras anhöriga, behöver utredas vidare.

Särskild valkrets för utlandssvenskar
Vi är positiva till att pröva tanken om valkrets för utlandssvenskar och ser således att detta bör
utredas.

E-röstning från utlandet
Frågan om e-röstning är komplex och svår, oavsett vem den är avsedd för. Idag har vi ett
robust, manuellt system som garanterar hög integritet. Vi ser givetvis att det kan finnas
fördelar med e-röstning men är samtidigt oroliga för säkerheten. Vid val måste maximal
säkerhet kunna garanteras, liksom garantier mot möjlighet att manipulera valet av tex
främmande makt måste säkerställas.

Policy för hemvändande svenskar
Kristdemokraterna välkomnar initiativet som syftar på att ta tillvara på den kompetens som
utlandssvenskar besitter, samt förbättra integrationen för en grupp som oftast inte nämn i detta
sammanhang. Precis som Svenskar i världen uttrycker i problemformuleringen så kan Sverige
bli bättre på att ta tillvara på dessa kontaktnät, kunskaper och erfarenheter som
utlandssvenskar kommer tillbaka med. En förbättrad återvändandeprocess för utlandssvenskar
gynnar inte bara för den enskilde utan även Sverige konkurrenskraft i världen. För Sveriges
ekonomi är det oerhört viktigt att talanger kommer tillbaka och stannar i Sverige.
Det ska vara tryggt och välkomnande, men också praktiskt möjligt och enkelt att flytta hem
till Sverige för den som vill göra så. Här menar Kristdemokraterna att det behövs
förbättringspotential på flera områden. Ett viktigt led i detta arbete är att ta tillvara på den
kompetensen som har inhämtats av svenskar i utlandet i form av utbildning och
yrkeserfarenheter från annat land. En snabb och effektiv validering av dessa kunskaper och
kompetenser gynnar samhället och underlättar för den enskilde. Vi menar också att
Arbetsförmedlingarna måste bli bättre på att se den kompetens som finns hos personer med
examen eller yrkeserfarenhet från andra länder.
Under den socialdemokratiskt ledda regeringen har centrala välfärdstjänster vård, omsorg och
trygghet försämrats kraftigt. När staten, landsting och kommuner inte förmår att leva upp till
befintlig lagstiftning och tillgodose invånarna med den service de har rätt minskar
incitamenten för svenskar i utlandet att flytta hem. Det är anmärkningsvärt att regeringen trots
högkonjunktur och ett påstått stort reformutrymme står handfallen inför de stora utmaningar
som vi ser inom exempelvis sjukvården och polisen.
Det är inte ödesbestämt att vi ska ha köer i vården och en ohållbar arbetssituation för polisen.
Det är resultatet av fel beslut och fel prioriteringar. Tack vare att vi säger nej till höjda bidrag,

dyra byggsubventioner och skatterabatterade el-cyklar och naturguider, kan vi samtidigt
föreslå skattesänkningar som uppmuntrar till jobb och skattesänkningar som riktar sig till
barnfamiljer och pensionärer. Ett sammanhållet samhälle och väl fungerande välfärd ökar
incitamenten för utlandssvenskar att återvända.

