Sammanställning av resolutioner antagna vid

Utlandssvenskarnas Parlament 2017
och inkomna resolutionssvar

2018-10-25

Innehåll
1

Skatter och välfärd ......................................................................................................................... 6
1.1

Lägre SINK-skatt ..................................................................................................................... 6

1.1.1

1.2

1.1.1.1

Finansdepartementet ............................................................................................. 7

1.1.1.2

Sveriges riksdagspartier......................................................................................... 7

1.1.1.3

Riksdagspartiernas ungdomsförbund ................................................................... 7

Rätt till begravningsplats i Sverige ........................................................................................ 8

1.2.1

1.3

Resolutionssvar .............................................................................................................. 7

Resolutionssvar .............................................................................................................. 9

1.2.1.1

Sveriges riksdagspartier......................................................................................... 9

1.2.1.2

Sveriges Kommuner och Landsting .................................................................... 10

Vilande SGI vid utflytt ........................................................................................................... 11

1.3.1

Resolutionssvar ............................................................................................................ 12

1.3.1.1

Försäkringskassan ............................................................................................... 12

1.3.1.2

Socialdepartementet ............................................................................................ 12

1.3.1.3

Sveriges riksdagspartier....................................................................................... 12

1.3.1.4

Riksdagspartiernas ungdomsförbund ................................................................. 13

1.4
Bättre information om sjukvårdsförmåner för utlandssvenskar inom EU/EES och
Schweiz ............................................................................................................................................. 14
1.4.1

2

Resolutionssvar ............................................................................................................ 15

1.4.1.1

Försäkringskassan ............................................................................................... 15

1.4.1.2

1177 Vårdguiden.................................................................................................. 15

1.4.1.3

Socialstyrelsen ...................................................................................................... 15

1.4.1.4

Sveriges Kommuner och Landsting .................................................................... 15

Medborgarrättsfrågor ................................................................................................................... 17
2.1

Underlätta vid ansökan om nytt pass i utlandet................................................................. 17

2.1.1

2.2

Resolutionssvar ............................................................................................................ 17

2.1.1.1

Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
17

2.1.1.2

Ekonomistyrningsverket ....................................................................................... 18

2.1.1.3

Rikspolisstyrelsen ................................................................................................. 18

2.1.1.4

Svenskar i Världen................................................................................................ 18

Bevis om svenskt medborgarskap ...................................................................................... 19

2.2.1

Resolutionssvar ............................................................................................................ 20

2.2.1.1

Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
20
2
Svenskar i Världen/Swedes Worldwide
Storgatan 19, Näringslivets Hus, 114 85 Stockholm
+46 (0)8-661 50 10, svenskar.i.varlden@sviv.se, www.sviv.se

2.3

2.2.1.2

Rikspolisstyrelsen ................................................................................................. 20

2.2.1.3

Skatteverket.......................................................................................................... 20

2.2.1.4

Migrationsverket ................................................................................................... 20

Fler sidor i passet ................................................................................................................. 21

2.3.1

2.4

Resolutionssvar ............................................................................................................ 22

2.3.1.1

Rikspolisstyrelsen ................................................................................................. 22

2.3.1.2

Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
22

Svenska beskickningar i utlandet ....................................................................................... 23

2.4.1

Resolutionssvar ............................................................................................................ 24

2.4.1.1
Utrikesdepartementets planeringsstab (UD-PLAN) Utrikesdepartementets
fastighets- och logistikenhet (UD-FAST) Utrikesdepartementets enhet för konsulära och
civilrättsliga ärenden (UD-KC) .................................................................................................. 24
2.5

Särskild valkrets för utlandssvenskar ................................................................................. 25

2.5.1

2.6

2.5.1.1

Sveriges riksdagspartier....................................................................................... 26

2.5.1.2

Sveriges Riksdag/Konstitutionsutskottet ........................................................... 26

2.5.1.3

Riksdagspartiernas ungdomsförbund ................................................................. 26

2.5.1.4

Valmyndigheten .................................................................................................... 26

2.5.1.5

Justitiedepartementet .......................................................................................... 26

E-röstning från utlandet ....................................................................................................... 27

2.6.1

2.7

Resolutionssvar ............................................................................................................ 28

2.6.1.1

Sveriges riksdagspartier....................................................................................... 28

2.6.1.2

Riksdagspartiernas ungdomsförbund ................................................................. 28

2.6.1.3

Sveriges Riksdag/Konstitutionsutskottet ........................................................... 28

2.6.1.4

Justitiedepartementet .......................................................................................... 28

2.6.1.5

Valmyndigheten .................................................................................................... 28

Särskild ansvarig i Regeringen för den svenska diasporan............................................... 29

2.7.1

3

Resolutionssvar ............................................................................................................ 26

Resolutionssvar ............................................................................................................ 30

2.7.1.1

Sveriges Regering ................................................................................................. 30

2.7.1.2

Statsrådsberedningen .......................................................................................... 30

Mobilitetsfrågor ............................................................................................................................ 31
3.1

Elektronisk information och service .................................................................................... 31

3.1.1

Resolutionssvar ............................................................................................................ 32

3.1.1.1

Sveriges Kommuner och Landsting .................................................................... 32

3.1.1.2

Försäkringskassan ............................................................................................... 32
3
Svenskar i Världen/Swedes Worldwide
Storgatan 19, Näringslivets Hus, 114 85 Stockholm
+46 (0)8-661 50 10, svenskar.i.varlden@sviv.se, www.sviv.se

3.2

3.1.1.3

Migrationsverket ................................................................................................... 32

3.1.1.4

Skatteverket.......................................................................................................... 33

3.1.1.5

Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
33

3.1.1.6

Svenskar i Världen................................................................................................ 33

Underlätta kreditprövning .................................................................................................... 34

3.2.1

3.3

3.2.1.1

Datainspektionen ................................................................................................. 35

3.2.1.2

Upplysningscentralen, UC .................................................................................... 35

3.2.1.3
SEB)

Svenska Bankföreningen (företräder Nordea, Swedbank, Handelsbanken &
35

3.2.1.4

Telia ....................................................................................................................... 36

3.2.1.5

Telenor/Bredbandsbolaget .................................................................................. 36

3.2.1.6

Tele2...................................................................................................................... 36

3.2.1.7

Com Hem............................................................................................................... 36

3.2.1.8

Comviq................................................................................................................... 36

3.2.1.9

Tre .......................................................................................................................... 36

Samordnad krishantering för utlandssvenskar .................................................................. 37

3.3.1

3.4

Resolutionssvar ............................................................................................................ 38

3.3.1.1

Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
38

3.3.1.2

Svenskar i Världen................................................................................................ 38

3.3.1.3

Svenska Kyrkan .................................................................................................... 38

Policy för hemvändande svenskar ...................................................................................... 39

3.4.1

4

Resolutionssvar ............................................................................................................ 35

Resolutionssvar ............................................................................................................ 40

3.4.1.1

Sveriges Riksdag/Konstitutionsutskottet ........................................................... 40

3.4.1.2

Statsrådsberedningen .......................................................................................... 40

3.4.1.3

Sveriges Riksdagspartier ..................................................................................... 40

3.4.1.4

Riksdagspartiernas ungdomsförbund ................................................................. 41

3.4.1.5

Arbetsmarknadsdepartementet .......................................................................... 41

3.4.1.6

Näringsdepartementet ......................................................................................... 41

Familje- och utbildningsfrågor ..................................................................................................... 42
4.1

Medförande av skolpeng utomlands .................................................................................. 42

4.1.1

Resolutionssvar ............................................................................................................ 43

4.1.1.1

Utbildningsdepartementet ................................................................................... 43

4.1.1.2

Sveriges Riksdag/Utbildningsutskottet ............................................................... 43
4
Svenskar i Världen/Swedes Worldwide
Storgatan 19, Näringslivets Hus, 114 85 Stockholm
+46 (0)8-661 50 10, svenskar.i.varlden@sviv.se, www.sviv.se

4.2

4.1.1.3

Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF) .................................................... 43

4.1.1.4

Sveriges Kommuner och Landsting .................................................................... 43

Mer allmängiltiga behörighetskrav för utlandsskolors statsbidrag................................... 44

4.2.1

4.3

4.2.1.1

Utbildningsdepartementet ................................................................................... 45

4.2.1.2

Skolverket ............................................................................................................. 45

Förändrad bedömning av IB-betyg ...................................................................................... 46

4.3.1

4.4

Universitets- och högskolerådet (UHR) ............................................................... 47

4.3.1.2

Utbildningsdepartementet ................................................................................... 47

Personnummer för svenska medborgare födda utomlands .............................................. 48
Resolutionssvar ............................................................................................................ 49

4.4.1.1

Skatteverket.......................................................................................................... 49

4.4.1.2

Migrationsverket ................................................................................................... 49

Uppehållstillstånd i Sverige för medföljande icke-EU medborgare ................................... 50

4.5.1

4.6

Resolutionssvar ............................................................................................................ 47

4.3.1.1

4.4.1

4.5

Resolutionssvar ............................................................................................................ 45

Resolutionssvar ............................................................................................................ 52

4.5.1.1

Migrationsverket ................................................................................................... 52

4.5.1.2

Justitiedepartementet .......................................................................................... 52

Svenskt medborgarskap efter 22 års ålder ........................................................................ 53

4.6.1

Resolutionssvar ............................................................................................................ 54

4.6.1.1

Justitiedepartementet .......................................................................................... 54

4.6.1.2

Migrationsverket ................................................................................................... 54

5
Svenskar i Världen/Swedes Worldwide
Storgatan 19, Näringslivets Hus, 114 85 Stockholm
+46 (0)8-661 50 10, svenskar.i.varlden@sviv.se, www.sviv.se

1 Skatter och välfärd
1.1 Lägre SINK-skatt
Resolutionsmottagare
Finansdepartementet
Sveriges riksdagspartier
Riksdagspartiernas ungdomsförbund
Problemformulering
Svenskar i Världen har länge arbetat för att den särskilda inkomskatten för utomlandsbosatta
(SINK) ska sänkas. År 2014 sänktes SINK från 25 till 20 procent. Skatten höjs nu återigen från
20 till 25 procent från och med den 1 januari 2018.
61 procent av dem som betalar SINK är pensionärer med en genomsnittlig månadsinkomst på
cirka 10 000 kronor per månad. Många av dem har flyttat utomlands av hälsoskäl. Det är dessa
människor som drabbas av en höjning av SINK. De som beskattas enligt SINK kan inte ta del av
det svenska socialförsäkringssystemet och kan inte heller använda sig av avdrag. I samma
budget där man höjer SINK för bland annat de pensionärer som bor utomlands höjer man också
grundavdraget för de pensionärer som beskattas enligt den vanliga inkomstskattelagen, det vill
säga sänker skatten för en stor del av de pensionärer som betalar vanligt inkomstskatt i Sverige.
Eftersom SINK-skatten är en definitiv skatt finns det inte någon skyldighet att lämna en
inkomstdeklaration. Detta har sedan 2014 inneburit mindre administration för Skatteverket. När
SINK återigen höjs till 25 procent är det sannolikt att fler utlandssvenskar väljer att bli beskattade
enligt den vanliga inkomstskattelagen, vilket i sin tur innebär att de då har rätt till olika avdrag
och att Skatteverket får ökade administrativa kostnader i och med att fler inkomstdeklarationer
ska hanteras.
Resolutionsförslag
Svenskar i Världen anser i första hand att SINK inte borde höjas till 25 procent, då detta beslut
förbiser stora negativa konsekvenser för berörda grupper. En lägre nivå av SINK är önskvärd för
att på ett rättvist sätt vara jämförbart med övriga pensionärer som är bosatta i Sverige, samt för
att bibehålla en lägre nivå av administration för Skatteverket. En sänkning till 20 procent igen,
såväl som ytterligare sänkningar, borde övervägas i takt med att motsvarande pensionsskatt
sänks i Sverige.
Om SINK trots detta bibehålls på 25 procent, menar Svenskar i Världen i andra hand, att det
fribelopp som idag är 1/12 av 0,77 prisbasbelopp per månad för de som får allmän pension och
betalar SINK borde höjas i liknande mån som det förhöjda grundavdraget kommer att förstärkas
för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och beskattas enligt den vanliga
inkomstskattelagen. Detta för att skattehöjningen inte ska drabba de låginkomsttagande
pensionärerna i utlandet, som inte får ta del av det svenska socialförsäkringssystemet och andra
rättigheter i Sverige, jämförelsevis med de låginkomsttagande pensionärer som är bosatta i
Sverige och som indirekt har fått sänkt pensionsskatt, och som får ta del av det svenska
socialförsäkringssystemet och andra rättigheter i Sverige.
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1.1.1 Resolutionssvar
1.1.1.1 Finansdepartementet
”Tack för ert brev med synpunkter på den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK).
Vi har tagit del av synpunkterna i er resolution.”
1.1.1.2 Sveriges riksdagspartier
Kristdemokraterna
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%.
Centerpartiet
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.
Moderaterna
Liberalerna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
1.1.1.3 Riksdagspartiernas ungdomsförbund
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1.2 Rätt till begravningsplats i Sverige
Resolutionsmottagare
Sveriges riksdagspartier
Sveriges Kommuner och Landsting
Problemformulering
Många utlandssvenskar känner en stark anknytning till Sverige och vill efter sin död begravas i
sitt hemland. Den som inte är folkbokförd i Sverige har dock inte rätt till en begravningsplats i sin
hemkommun, eftersom den som inte är folkbokförd i en svensk kommun inte omfattas av
begravningslagens bestämmelser och därmed inte heller har betalat en begravningsavgift.
Samtidigt anges i lagen att om tillgången på gravplatsmark medger det, får andra också beredas
gravplats i kommunen.
Om man är folkbokförd i Sverige har man enligt begravningslagen rätt till en avgiftsfri gravplats
under 25 år i den kommun man är folkbokförd i. För att finansiera begravningsverksamheten ska
alla som är folkbokförda i Sverige betala en begravningsavgift. Denna avgift beräknas på
grundval av den avgiftsskyldiges till kommunal inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomst.
Många utlandssvenskar har innan sin utflytt från Sverige varit folkbokförda i Sverige och har
därför även via inkomstskatten betalat in en begravningsavgift. Dessutom finns det de som är
beredda att betala för en familjemedlems begravning så länge denne kan få tillgång till en
gravplats i hemkommunen, eller de vars dödsbon kan stå för kostnaderna. Det finns även
begravningsförsäkringar som utlandssvenskar kan teckna för att komma runt problematiken med
finansiering.
Utlandssvenskens möjlighet att begravas hemmavid beror alltså på tillgången på plats och
huruvida huvudmannen godkänner förfrågan att begravas i hemkommunen. Den avlidne är heller
inte garanterad en begravningsplats i Sverige trots sitt svenska medborgarskap, utan
begravningsplatsen måste i varje enskilt fall godkännas av den lokala församlingen. Till skillnad
från den svensk som är folkbokförd i en annan kommun än där man önskar begravas löper alltså
utlandssvensken risk att helt bli utan gravplats i Sverige.
Resolutionsförslag
Svenskar i Världen uppmanar till en lagändring, där den som vid dödsfallet inte är folkbokförd i
Sverige ska ha rätt att gravsättas på någon av de allmänna begravningsplatserna i Sverige om
denne tidigare har varit folkbokförd i Sverige och därmed även tidigare har betalat en
begravningsavgift. Huvudmannen ska även tillhandahålla tjänster som till exempel transporter,
kremering och gravplats utan kostnad för dödsboet, om den avlidne någon gång under sin livstid
har erlagt begravningsavgift.
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1.2.1 Resolutionssvar
1.2.1.1 Sveriges riksdagspartier
Kristdemokraterna
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.
Centerpartiet
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.
Moderaterna
Liberalerna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
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Sverigedemokraterna
1.2.1.2 Sveriges Kommuner och Landsting
SKL anser att möjligheten och rimligheten i att tillhandahålla begravningsplatser till
så kallade utlandssvenskar bör besvaras av de som har det faktiska
huvudmannaskapet. SKL avstår därför från att lämna synpunkter på den resolution
som avser rätt till begravningsplatser i Sverige.
Huvudman för begravningsverksamheten i Sverige är Svenska kyrkan med undantag
för Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman. SKL anser att möjligheten
och rimligheten i att tillhandahålla begravningsplatser till så kallade utlandssvenskar
bör besvaras av de som har det faktiska huvudmannaskapet. SKL avstår därför från att
lämna synpunkter på den resolution som avser rätt till begravningsplatser i Sverige.
SKL vill däremot uppmana till att kontakt tas med Stockholms stad, Tranås kommun
och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
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1.3 Vilande SGI vid utflytt
Resolutionsmottagare
Försäkringskassan
Socialdepartementet
Sveriges riksdagspartier
Riksdagspartiernas ungdomsförbund
Problemformulering
När en svensk medborgare idag skriver ut sig från Sveriges folkbokföring och Försäkringskassan
nollställs den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). När personen sedan vill återvända till
Sverige kan det uppstå problem. Vi lever i en alltmer globaliserad värld där bland annat EU
eftersträvar fri rörlighet inom unionen. Att en återinvandrad svensk medborgare måste utredas
och bevisa sin rätt till SGI igen minskar incitamenten för att flytta ut eller flytta tillbaka till
Sverige. Dessa ärenden tenderar även att vara utredningskrävande. Detta är dessutom
diskriminerande för de svenska medborgare som flyttar utomlands för arbetets räkning.
Det finns särskilda skyddsregler för att omfattas av svensk socialförsäkring vid längre
utlandsvistelse, som innefattar möjligheten att lägga SGI vilande samt möjligheten till
efterskydd som är längre än det generella tre-månaders-skyddet. Ett särskilt efterskydd
innebär att för en utsänd statligt anställd, dennes medföljande eller biståndsarbetare som till
följd av utlandsarbete inte omfattas av den arbetsbaserade försäkringen, ska
efterskyddstiden börja löpa först vid återkomsten till Sverige. Detta gäller förutsatt att
utlandsvistelsen varat längst fem år och att personen omedelbart återvänder till Sverige efter
utlandsvistelsen.
Dessa skyddsregler gäller endast vissa personkategorier som sänds ut för arbete i annat
land. De som är utsända av företag och deras medföljande, samt medföljande till
biståndsarbetare, omfattas inte av detta skydd. I SOU 2017:5 föreslås att den utsände
biståndsarbetarens medföljande familjemedlemmar ska omfattas av det särskilda
efterskyddet, men utsända av företag och deras medföljande familjemedlemmar nämns inte i
utredningen, vilket Svenskar i Världen har påvisat och beklagar i sitt remissvar.
I samband med utsändning av en anställd avbryter ofta den medföljande familjemedlemmen
sitt eget arbete för att kunna flytta med till utsändningslandet. Medföljande förlorar sin SGI
efter tre månader, vilket innebär att denne förlorar sitt försäkringsskydd om han eller hon
inte återvänder till Sverige inom ett år (efterskyddstiden). Medföljande hamnar på detta sätt
utanför socialförsäkringen både under utlandsvistelsen och vid återkomsten till Sverige.
Resolutionsförslag
De särskilda skyddsreglerna för att omfattas av social trygghet liksom det särskilda
efterskyddet bör omfatta alla kategorier av utsända och deras familjemedlemmar och inte
bara vissa personkategorier. Detta skulle innebära att medföljande till biståndsarbetare samt
utsända av företag och deras medföljande även de får en sjukpenningsgrundande inkomst
(SGI) fastställd vid återkomsten till Sverige som motsvarar den SGI personen hade före
utsändningen.
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1.3.1 Resolutionssvar
1.3.1.1 Försäkringskassan
Försäkringskassan har inga synpunkter på att ni verkar för en lagförändring enligt er resolution,
men vi vill påpeka konsekvenserna av en sådan lagförändring är svåröverblickbara. De
nuvarande reglerna är uppbyggda med ett visst samspel mellan reglerna om bosättning och
arbete i Sverige vid utsändningssituationer. Reglerna samspelar även med reglerna om
skattskyldighet och skyldighet att betala avgifter som behövs för socialförsäkringens finansiering.
Försäkringskassan vill också påpeka att beskrivningen av hur reglerna fungerar idag inte är fullt
korrekt avseende statligt utsända. Biståndsarbetare återfår som ni skriver försäkringen för
arbetsbaserade förmåner och den SIG som gällde omedelbart före deras avresa från Sverige om
de återvänder till Sverige efter en tjänstgöring utomlands som varat högst fem år. Detsamma
gäller dock inte för statligt utsända, som istället anses arbeta i Sverige även under
utlandsvistelsen. Det gäller inte heller medföljande familjemedlemmar.
Vi vill också slutligen påpeka att det inom EU och EES är EU-förordningen 883/04 som reglerar
samordningen av de sociala trygghetssystemen. Det innebär att reglerna i SFB inte gäller, eller att
de tillämpas på ett annat sätt än annars. Förordningen innehåller lagvalsregler som avgör vilket
lands lagstiftning som gäller, det finns särskilda regler i förordningen om bland annat utsändning,
de gäller istället för reglerna i SFB vid utsändning inom EU/EES.
1.3.1.2 Socialdepartementet
Svar 2018-08-31: Tack för ert brev och yttrande till den s.k. ToR-utredningen med förslag att frysa
den sjukpenninggrundande inkomsten vid utlandsflytt.
Utredningens förslag (SOU 2017:5) hanteras fortfarande i Regeringskansliet. Regeringen har
därför inte tagit slutlig ställning till utredningens förslag.
Svar 2018-09-07: Tack för er skrivelse, med bifogad antagen resolution, som har adresserats
Socialdepartementet.
Den resolution som berör Socialdepartementet rör frågan om vilande SGI vid utflytt. Vad beträffar
bestämmelserna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) pågår för närvarande ett arbete i
Regeringskansliet med att se över dessa bestämmelser. Inom ramen för detta arbete ses även
nuvarande skyddsbestämmelser för SGI över.
1.3.1.3 Sveriges riksdagspartier
Kristdemokraterna
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.
Centerpartiet
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
12
Svenskar i Världen/Swedes Worldwide
Storgatan 19, Näringslivets Hus, 114 85 Stockholm
+46 (0)8-661 50 10, svenskar.i.varlden@sviv.se, www.sviv.se

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.
Moderaterna
Liberalerna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
1.3.1.4 Riksdagspartiernas ungdomsförbund
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1.4 Bättre information om sjukvårdsförmåner för utlandssvenskar inom EU/EES
och Schweiz
Resolutionsmottagare
Försäkringskassan
1177 Vårdguiden
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting
Problemformulering
Svensk medborgare permanent bosatt i annat EU/EES-land eller i Schweiz har rätt till samma
sjukvårdsförmåner i Sverige även om denne inte är folkbokförd i Sverige, till samma patientavgift
som en person som är folkbokförd i Sverige. Vid vårdbesöket krävs intyg om detta som utfärdas
av Försäkringskassan i Visby. För utlandssvenskar används inte personnummer vid läkarbesök,
utan istället används ett reservnummer som patienten själv måste komma ihåg om personen
skulle byta mottagning. Dessa regler har visat sig i vissa fall medföra problem på
läkarmottagningar eller vid tandläkarbesök.
Ett flertal patienter har, trots sin rätt till sjukvårdsförmåner som om de vore bosatta i Sverige, inte
fått den sjukvård och de läkemedel de har rätt till. Detta har beskrivits bero på att varken
vårdgivare eller vårdtagare i Sverige har haft tillräckliga kunskaper om dessa rättigheter.
Framförallt saknas det tillräcklig information om hur högkostnadsskyddet, sjukvårds- och
tandvårdsförmåner är kopplade till EU-kortet och de intyg som utfärdas av Försäkringskassan.
För att underlätta för såväl utlandssvenskar som för vårdgivare i Sverige, menar Svenskar i
Världen att det behövs bättre information om vilka sjukvårdsförmåner som utlandssvenskar inom
EU/EES och Schweiz har rätt till och vad som krävs av vårdtagaren för att kunna ta del av dessa
förmåner.
Resolutionsförslag
Svenskar i Världen anser att bättre och mer tillgänglig information om hur högkostnadsskyddet,
sjuk- och tandvårdsförmåner är kopplade till EU-kortet, och det intyg som utfärdas av
Försäkringskassan i Visby, bör finnas på såväl Försäkringskassans webbplats, Vårdguidens
webbplats 1177, samt på Vårdgivarguidens webbplats. Sveriges Kommuner och Landsting har ett
ansvar att internt förbättra informationen och kunskaperna om detta inom de olika landstingen.
Detta för att såväl vårdgivare som vårdtagare ska vara medvetna om sina rättigheter och
skyldigheter vid uppsökande av vård i Sverige och reglerna kring de sjukvårdsförmåner som
utlandssvenskar inom EU/EES och Schweiz har rätt till.
Svenskar i Världen efterfrågar återkoppling från nämnda parter om hur de planerar att förbättra
och göra informationen mer tillgänglig.
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1.4.1 Resolutionssvar
1.4.1.1 Försäkringskassan
Försäkringskassan anser att er problemformulering inte är fullständig vilket gör den något
missvisande. Lagstiftningen som Försäkringskassan har att tillämpa är i regel inte bunden till
personens medborgarskap. En svensk medborgare som är permanent bosatt i annat EU/EES-land
eller i Schweiz har därför ingen principiell rätt till sjukvårdsförmåner i Sverige, utan enbart i vissa
situationer och under vissa förutsättningar. Svenskar som inte är bosatta i Sverige men bosatta i
ett annat EU/EES-land eller Schweiz åtnjuter samma rättigheter och skyldigheter som
medborgare från andra länder som är bosatta i något annat EU/EES-land eller Schweiz.
Inom området gränsöverskridande vård har Försäkringskassan två kärnuppdrag. Det första
handlar om att Försäkringskassan är den myndighet i Sverige som fattar beslut om
förhandsbesked och ersättning i efterhand enligt lag (2013:513) om ersättning för kostnader till
följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ersättningslagen)
och gränsöverskridande vård enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 883/2004 av
den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (förordning 883/04). Det
andra uppdraget handlar om myndighetens informationsansvar om gränsöverskridande vård till
de personer som ingår i ersättningslagens personkrets. I och med att ersättningslagen och
förordningen 883/04 delvis överlappar varandra har Försäkringskassan valt att beskriva båda
regelverken samtidigt på sin hemsida.
Ovannämnda information, som är riktad till privatpersoner, har kompletterats med separat
information till vårdgivare. Denna del av hemsidan beskriver bl.a. de förutsättningar som gäller
när en person som inte är folkbokförd i Sverige söker vård i Sverige och vilka intyg som behövs för
att hen ska ta del av sjukvård till samma kostnader som personer som är folkbokförda i Sverige.
Försäkringskassan känner inte igen de problem som beskrivs avseende personnummer. När
Försäkringskassan utfärdar något av de svenska vårdintygen används ett existerande
personnummer, även om personen i fråga inte är folkbokförd i Sverige. Enbart i de fall när det
inte finns något personnummer sedan tidigare, används alternativa lösningar. Försäkringskassan
har ingen kännedom om hur en patient registreras hos en vårdgivare när hen visar upp ett
utländskt EU-kort och huruvida detta orsakar problem.
Försäkringskassan anser att det framgår av intygen vilka situationer de ska användas i. För
närvarande har Försäkringskassan därför inga planer på att ändra nämnd information på det sätt
som Svenskar i Världen efterfrågar.
1.4.1.2 1177 Vårdguiden
1.4.1.3 Socialstyrelsen
1.4.1.4 Sveriges Kommuner och Landsting
SKL vill i likhet med Svenskar i Världen understryka betydelsen av att patienter har
tillgång till information om olika frågor gällande hälso- och sjukvård. För att
underlätta landstingens/regionernas arbete med att informera enskilda patienter om
reglerna för vård av bland annat utlandssvenskar som är bosatta i till exempel ett annat
EU-land, tillhandahåller SKL på sin webbplats handboken Vård av personer från
andra länder.
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Förbundet vill i likhet med Svenskar i Världen understryka betydelsen av att patienter
har tillgång till information om olika frågor gällande hälso- och sjukvård. I
patientlagen (2014:821) regleras att patienter ska få information om bland annat sitt
hälsotillstånd, möjligheten att välja vårdgivare och utförare av offentligt finansierad
hälso- och sjukvård samt möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om
vård i ett annat EES-land eller i Schweiz.
Det är Försäkringskassan som är nationell kontaktpunkt med uppdrag att informera
personer boende i Sverige om den gränsöverskridande vården. När det gäller att lämna
information om svensk hälso- och sjukvård till bland annat personer i andra EU-länder
är det Socialstyrelsen som är nationell kontaktpunkt.
För att underlätta landstingens/regionernas arbete med att informera enskilda patienter
om reglerna för vård av bland annat utlandssvenskar som är bosatta i till exempel ett
annat EU-land, tillhandahåller SKL på sin hemsida handboken Vård av personer från
andra länder. Det framgår av kapitel 5 i denna handbok att flertalet av
utlandssvenskarna inom EU/EES och Schweiz täcks av förordning (EEG) 883/2004.
De använder sig därför av EU-kortet eller ett provisoriskt intyg om innehav av EU-kort
som utfärdas av myndigheterna i deras arbets- eller bosättningsland. Det innebär
att de betalar vanlig patientavgift för nödvändig vård vid vistelse i Sverige. I detta
kapitel redogörs också för reglerna för vård i Sverige av bland annat pensionär med
svensk allmän pension och som är bosatt i ett annat EU-land. Vidare beskrivs reglerna
för vård i Sverige för utlandssvenskar som studerar inom EU. I kapitel 3 redogörs för
bestämmelserna för vård av patienter från EU-området avseende bland annat turister,
personer som är bosatta i Sverige utan att vara folkbokförda här, gränsarbetare samt
studerande och utsända.
Handboken Vård av personer från andra länder har sedan den första publiceringen i
mitten av 1990-talet blivit föremål för sju uppdateringar. SKL avser att även framöver vid behov
uppdatera denna handbok för att därmed underlätta för landstingen/regionerna att ge bland
annat utlandssvenskar från andra EU-länder information om reglerna för vård i Sverige.
Förbundet ger också fortlöpande, via e-post och telefon, landstingen/regionerna råd i
tillämpningen av det regelverk som behandlas i handboken.
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2 Medborgarrättsfrågor
2.1 Underlätta vid ansökan om nytt pass i utlandet
Resolutionsmottagare
Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
Ekonomistyrningsverket
Rikspolisstyrelsen
Svenskar i Världen
Problemformulering
För utlandssvenskar boende i ett land med långt avstånd till närmaste ambassad kan det vara
kostsamt och tidsödande att förnya ett pass. Att förnya sitt pass på svenska ambassaden i
London kostar 1 176 kr (£107), i Paris 1 450 kr (€152) och i Washington 1 750 kr ($215). Detta
är exklusive eventuella resor till ambassaden om personen som ansöker om pass inte bor i
huvudstaden. Enligt förordningen om avgifter vid utlandsmyndigheter finns reglerat att
ansökningsavgiften för vanligt pass är 1 400 kr, när ansökan görs hos passmyndighet utom riket.
Ett vanligt pass som utfärdas inom riket kostar idag den ansökande 350 kr. Svenskar i Världen
anser att en överprövning av denna kostnadsberäkning bör göras, i syfte att sänka avgiften för
erhållande av pass vid svensk utlandsmyndighet. Det kan också vara långa väntetider och
bristande tillgång till mobila passtationer. Längre öppettider, fler mobila passtationer samt
möjligheten att elektroniskt förnya passet skulle eliminera dessa problem.
Resolutionsförslag
Utrikesdepartementets konsulära och civilrättsliga enhet samt polisen uppmanas utöka
öppettiderna, öppna fler mobila passtationer samt undersöka möjligheten att få sitt pass förnyat
elektroniskt.
Ekonomistyrningsverket uppmanas se över avgiften om passansökan när ansökan om pass görs
hos passmyndighet utom riket.
Svenskar i Världen uppmanas att undersöka på vilket sätt andra länder lyckas med att bibehålla
hög säkerhet vid elektronisk förnyelse av pass, exempelvis Nya Zeeland.

2.1.1 Resolutionssvar
2.1.1.1 Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
Kära Karin
Beklagar inledningsvis ett aningen sent svar.
Svenskar i världen begärde i brev ställt till UD-PLAN, UD-KC och UD-FAST daterat 6 februari 2018
att få departementets synpunkter och återkoppling på en resolution som antogs vid
Utlandssvenskarnas parlament i augusti 2017. Det gällde behovet av att Utrikesdepartementet
ska ta hänsyn till antalet bosatta svenskar i olika länder och regioner vid beslut om att öppna
eller stänga ambassader och konsulat. Vidare uppmanades departementet att utreda möjligheten
att utfärda pass vid mindre ambassader och konsulat alternativt öka antalet mobila passtationer i
regioner där det bor många utlandssvenskar. Utrikesdepartementet lämnar härmed ett
gemensamt svar på er förfrågan.
17
Svenskar i Världen/Swedes Worldwide
Storgatan 19, Näringslivets Hus, 114 85 Stockholm
+46 (0)8-661 50 10, svenskar.i.varlden@sviv.se, www.sviv.se

Som departementet tidigare framfört varierar formerna för svensk representation utomlands. Var
i världen, och hur, Sverige ska vara representerat anpassas till verksamhetens behov och
förutsättningar som rör både ekonomi och säkerhet. Departementet bedriver inom ramen för
verksamhetsplaneringen för utrikesförvaltningen ett kontinuerligt arbete med att förtydliga vilka
olika former av utrikesrepresentation som bör finnas och varför, samt vilka typer av ärenden som
på ett rättssäkert och i övrigt lämpligt sätt kan handläggas på olika orter. Mervärdet av närvaron
utomlands prövas och vidareutvecklas återkommande. I detta sammanhang är antalet svenskar
som tillfälligt eller stadigvarande befinner sig i ett land en av de aspekter som beaktas.
Slutligen, mobila passtationer finns för närvarande på ett fåtal utlandsmyndigheter. Av skäl som
berör både resurser och säkerhet finns för närvarande inga planer på att utöka användning av
mobila stationer.
2.1.1.2 Ekonomistyrningsverket
Vi har tagit emot er resolution där Ekonomistyrningsverket uppmanas att se över avgiften om
passansökan när ansökan om pass görs hos passmyndighet utom riket. Eftersom avgiften
regleras i förordningen kan inte Ekonomistyrningsverket se över avgiften, det är en fråga för
regeringen.
2.1.1.3 Rikspolisstyrelsen
2.1.1.4 Svenskar i Världen
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2.2 Bevis om svenskt medborgarskap
Resolutionsmottagare
Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
Rikspolisstyrelsen
Skatteverket
Migrationsverket
Problemformulering
I dagsläget kan det vara svårt för utlandssvenskar att få bevis om svenskt medborgarskap
utfärdat. När en svensk medborgare som är född i utlandet åker till Sverige för att förnya sitt pass
behöver polisen se bevis på att personen är svensk medborgare. Detta kan vara uppvisande av
uppehållstillstånd i det land man varit bosatt i, intyg från berörd myndighet i bosättningslandet att
man inte ansökt om medborgarskap där, bevis om svenskt medborgarskap utfärdat av
Migrationsverket eller beslut om bibehållande av svenskt medborgarskap utfärdat av
Migrationsverket.
Om man inte är folkbokförd i Sverige räcker det inte att ta med giltigt svenskt pass vid en
passförnyelse då det utöver bevis på identitet även krävs ett bevis på svenskt medborgarskap.
Idag är det som sagt svårt och krångligt, om ens omöjligt, att få ett utfärdat bevis om svenskt
medborgarskap, då det inte finns något register över svenska medborgare.
Resolutionsförslag
Upprätta ett gemensamt register över svenska medborgare, alternativt förbättra de register som
finns idag. Registren bör vara åtkomliga för dem som utfärdar pass. Detta skulle underlätta och
effektivisera för Migrationsverket som utfärdar bevis om svenskt medborgarskap, för de
privatpersoner som har svårigheter att bevisa sitt svenska medborgarskap samt för de
passmyndigheter som utfärdar passen.
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2.2.1 Resolutionssvar
2.2.1.1 Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
2.2.1.2 Rikspolisstyrelsen
2.2.1.3 Skatteverket
2.2.1.4 Migrationsverket
Mail från Migrationsverket:
”Tack för ert meddelande och underlag gällande resolutionerna från utlandssvenskarnas
parlament 2017. Jag har fått i uppdrag att besvara detta för Migrationsverkets räkning då vi ser
att ni helt rätteligen har skickat samma underlag till flera berörda aktörer. De resolutioner som ni
har presenterat är främst av den karaktären där det behövs regelförändringar och
Migrationsverket är tillämpande myndighet.
Det finns dock vissa resolutioner som vi direkt kan kommentera.
Migrationsverket har bl.a. en handbok i migrationsärenden där våra handläggare kan söka stöd i
frågor gällande innebörden av försörjningskrav m.m. Vi har även ett rättligt ställningstagande om
försörjningskrav som utgör ett stöd för vår handläggande personal.
På vår hemsida finns allmän information om vilka regler som gäller för att flytta till Sverige. Om
man upplever informationen som otillräcklig eller otydlig har man även möjlighet att kontakta vår
kundtjänst.
I dagsläget är det inte möjligt för Migrationsverket att enligt gällande rätt prioritera ärenden
gällande anhöriga till svenska medborgare.
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2.3 Fler sidor i passet
Resolutionsmottagare
Rikspolisstyrelsen
Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
Problemformulering
Allt fler människor gör arbetsrelaterade resor utomlands. I många fall stämplas passet, vilket
innebär att passet för någon som reser frekvent allt oftare måste bytas ut på grund av brist på
sidor. Om passet innehöll fler sidor skulle det spara personer som reser frekvent mycket tid och
frustration. Administrationen för passmyndigheterna skulle också minska då de inte behöver
utfärda fler pass än nödvändigt. Med färre pass som utfärdas och istället fler sidor i passen skulle
färre pass finnas i omlopp och därmed minska risken för missbruk av pass. Möjligheten till flera
sidor i passet undersöktes när avtalet för leverans av resedokument förnyades 2017, men det
valdes att inte tillhandahålla fler sidor. Detta förklarades med att det finns möjlighet att ge ut
extra pass. Däremot behöver personen i fråga bekosta extra pass samt genomgå en tidsödande
process. Ytterligare möjligheter för fler sidor i passet bör därmed undersökas vidare och
förverkligas.
Resolutionsförslag
Rikspolisstyrelsen och UD-KC uppmanas införa möjligheten att ansöka om svenskt pass med
flera sidor.
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2.3.1 Resolutionssvar
2.3.1.1 Rikspolisstyrelsen
2.3.1.2 Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
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2.4 Svenska beskickningar i utlandet
Resolutionsmottagare
Utrikesdepartementets planeringsstab (UD-PLAN)
Utrikesdepartementets fastighets- och logistikenhet (UD-FAST)
Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
Problemformulering
Många utlandssvenskar upplever idag en diskrepans mellan närheten till svenska beskickningar
och antalet svenskar som befinner sig i regionen. Svenskar i Världen har full förståelse för att det
är regeringen som fattar beslut om var i världen de svenska beskickningarna ska ligga och till
vilken grad personalen ska arbeta med medborgarservice, beroende på både ekonomiska
resurser och vilka utrikespolitiska mål Sverige har. Trots detta anser Svenskar i Världen att det
bör tas större hänsyn till antalet svenskar i regionen när beslut fattas om att besiktningar öppnas
eller läggs ner. I regioner där det bor många svenskar finns det ibland inte möjlighet att förnya
passet på ambassaden/konsulatet (exempelvis Filippinerna och Malta) och ibland finns det inte
ens en ambassad eller konsulat i regionen (exempelvis Los Angeles). Detta medför stora
bekymmer för svenskar som av olika anledningar behöver uppsöka ambassaden/konsulatet.
Resolutionsförslag
Utrikesdepartementet bör i större mån ta hänsyn till antalet bosatta svenskar i det land/region
som är aktuellt vid beslut om att öppna/stänga ambassader och konsulat. Utrikesdepartementet
uppmanas utreda möjligheten att utfärda pass vid mindre ambassader och konsulat alternativt
öka antalet mobila passtationer i regioner där det bor många utlandssvenskar.
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2.4.1 Resolutionssvar
2.4.1.1 Utrikesdepartementets planeringsstab (UD-PLAN)
Utrikesdepartementets fastighets- och logistikenhet (UD-FAST)
Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
Kära Karin
Beklagar inledningsvis ett aningen sent svar.
Svenskar i världen begärde i brev ställt till UD-PLAN, UD-KC och UD-FAST daterat 6 februari 2018
att få departementets synpunkter och återkoppling på en resolution som antogs vid
Utlandssvenskarnas parlament i augusti 2017. Det gällde behovet av att Utrikesdepartementet
ska ta hänsyn till antalet bosatta svenskar i olika länder och regioner vid beslut om att öppna
eller stänga ambassader och konsulat. Vidare uppmanades departementet att utreda möjligheten
att utfärda pass vid mindre ambassader och konsulat alternativt öka antalet mobila passtationer i
regioner där det bor många utlandssvenskar. Utrikesdepartementet lämnar härmed ett
gemensamt svar på er förfrågan.
Som departementet tidigare framfört varierar formerna för svensk representation utomlands. Var
i världen, och hur, Sverige ska vara representerat anpassas till verksamhetens behov och
förutsättningar som rör både ekonomi och säkerhet. Departementet bedriver inom ramen för
verksamhetsplaneringen för utrikesförvaltningen ett kontinuerligt arbete med att förtydliga vilka
olika former av utrikesrepresentation som bör finnas och varför, samt vilka typer av ärenden som
på ett rättssäkert och i övrigt lämpligt sätt kan handläggas på olika orter. Mervärdet av närvaron
utomlands prövas och vidareutvecklas återkommande. I detta sammanhang är antalet svenskar
som tillfälligt eller stadigvarande befinner sig i ett land en av de aspekter som beaktas.
Slutligen, mobila passtationer finns för närvarande på ett fåtal utlandsmyndigheter. Av skäl som
berör både resurser och säkerhet finns för närvarande inga planer på att utöka användning av
mobila stationer
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2.5 Särskild valkrets för utlandssvenskar
Resolutionsmottagare
Sveriges riksdagspartier
Sveriges Riksdag/Konstitutionsutskottet
Riksdagspartiernas ungdomsförbund
Valmyndigheten
Justitiedepartementet
Problemformulering
Tillsammans utgör de 660 000 utlandsboende svenskarna sju procent av Sveriges befolkning.
Detta innebär att om alla skulle bo i samma kommun, skulle den vara Sveriges näst största. Fram
till och med 1994 var utlandssvenskarna upptagna i en särskild röstlängd och hörde till ett
specifikt valdistrikt i varje riksdagsvalkrets. I vallagen 1997 bestämdes det att utlandssvenskar
förs till det valdistrikt där de senast var folkbokförda. Den bestämmelsen finns kvar i den senaste
vallagen från 2005.
Utlandssvenskar är, trots att de utgör sju procent av Sveriges befolkning, en icke-prioriterad grupp
i valkampanjer och inrikespolitik överlag. Enligt Valmyndigheten fanns det inför valet 2010 cirka
130 000 utlandssvenskar i röstlängden med adress hos Skatteverket och ytterligare 15 000 utan
någon adress. Valdeltagandet bland dessa låg vid det senaste valet år 2014 på cirka 32 procent.
Genom att ha ett valdistrikt för utlandsboende kan de politiska partierna profilera sig bättre mot
utlandssvenskar, vilket i förlängningen medför ett högre valdeltagande vilket är demokratiskt
eftersträvansvärt. Flera länder har redan valt att införa system för särskild representation för
utlandsboende, exempelvis i Frankrike där man har 11 valkretsar som är uppdelade efter olika
regioner utomlands där en representant väljs per valkrets. På det sättet har fler fransmän kunnat
få sin röst hört och fler politiker kunnat nå ut till en större del utlandsbosatta. Andra länder där
detta har införts är Portugal och Italien.
Resolutionsförslag
Återinför en särskild valkrets för svenska medborgare bosatta utomlands genom än ändring i
vallagen. Genom att ha ett valdistrikt för utlandsboende kan de politiska partierna profilera sig
bättre mot utlandssvenskar, vilket i förlängning bör medföra ett högre valdeltagande och stärka
folkets demokratiska rättigheter.
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2.5.1 Resolutionssvar
2.5.1.1 Sveriges riksdagspartier
Kristdemokraterna
Vi är positiva till att pröva tanken om valkrets för utlandssvenskar och ser således att detta bör
utredas.
Centerpartiet
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.
Moderaterna
Liberalerna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
2.5.1.2
2.5.1.3
2.5.1.4
2.5.1.5

Sveriges Riksdag/Konstitutionsutskottet
Riksdagspartiernas ungdomsförbund
Valmyndigheten
Justitiedepartementet
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2.6 E-röstning från utlandet
Resolutionsmottagare
Sveriges riksdagspartier
Riksdagspartiernas ungdomsförbund
Sveriges Riksdag/Konstitutionsutskottet
Justitiedepartementet
Valmyndigheten
Problemformulering
Att som svensk medborgare rösta i de svenska valen är en medborgerlig rättighet. Inför valet
2014 fanns drygt 130 000 röstberättigade utlandssvenskar i Skatteverkets röstlängd.
Valdeltagandet bland dessa låg, enligt SCB, på cirka 32 procent – ett mycket lågt valdeltagande.
Anledningarna till detta låga deltagande kan vara många – långa resvägar, långa väntetider och
allmänt omständligt. Detta skulle avhjälpas vid möjlighet till elektronisk röstning. Svenskar i
Världen anser att det vore värdefullt att göra det mindre tids- och kostnadskrävande för väljare
att utöva sin demokratiska rättighet och att allt finns att vinna på att tillåta e-röstning från andra
platser än vallokaler. Idag finns ingen möjlighet till e-röstning i Sverige, trots stor framgång i andra
länder som exempelvis Estland. Genom att erbjuda olika sätt att legitimera sig (ID-kort med
pinkod, digitalt ID eller mobilt ID) har medborgare i och utanför Estland kunnat e-rösta i nio år. De
ester som ska rösta kan testa e–röstningssystemet på en webbplats för att säkerställa att
identifikationen fungerar. Ester kan sedan, både elektroniskt och i vallokal, rösta hur många
gånger de vill fram tills valdagen, med endast den sista rösten räknad. Valdeltagandet bland
utlandsboende ester har ökat sedan e–röstning infördes år 2008. Det har dessutom fått hela
befolkningen att använda e-tjänster mer generellt.
Antalet svenska medborgare som bor utanför Sverige är fler än någonsin, minst 660 000.
Tillsammans utgör dessa sju procent av Sveriges befolkning och skulle, om alla bodde i samma
kommun, vara Sveriges näst största kommun. Dessa borde tillåtas att rösta via internet vilket
skulle underlätta för utlandsboende att delta i val och därmed sannolikt öka valdeltagandet. Det
skulle även innebära en förbättring i villkor för de som av andra skäl har svårigheter att infinna
sig i en vallokal på valdagen.
Resolutionsförslag
I den Parlamentariska Kommittén stod alla partier förutom Miljöpartiet bakom förslaget om test
av e-röstning. Vi uppmanar därför till ytterligare en utredning om e-röstning med syftet att erbjuda
de svenska medborgare som är bosatta utomlands möjligheten att delta i en testomröstning vid
valet 2022.
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2.6.1 Resolutionssvar
2.6.1.1 Sveriges riksdagspartier
Kristdemokraterna
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 eröstning 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.
Centerpartiet
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.
Moderaterna
Liberalerna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna

2.6.1.2
2.6.1.3
2.6.1.4
2.6.1.5

Riksdagspartiernas ungdomsförbund
Sveriges Riksdag/Konstitutionsutskottet
Justitiedepartementet
Valmyndigheten
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2.7 Särskild ansvarig i Regeringen för den svenska diasporan
Resolutionsmottagare:
Sveriges Regering
Statsrådsberedningen
Problemformulering:
Enligt Svenskar i Världens Kartläggning Av Utlandssvenskar från 2015 bodde mer än 660 000
svenskar, ungefär 7% av Sveriges befolkning, då utomlands. Dessa utlandssvenskar
representerar stora kompetenser och erfarenheter och kan vara en enorm resurs för Sverige
både utomlands och när de återvänder hem. Att tillvarata deras intressen skulle verka
sverigefrämjande och stärka det svenska näringslivet. Trots detta finns inte ett ämbete i
regeringen med ansvar för alla frågor rörande utlandssvenskar, utan frågorna är istället utspridda
beroende på sakområde. Att locka hem utlandssvenskar, eller att tillvarata deras intressen i
utlandet, är inte en prioriterad fråga. För tillfället är det endast Föreningen Svenskar i Världen
som håller samman denna målgrupps intressen och behov.
Flera andra länder har en diasporaminister för att utveckla och vårda relationen mellan landet
och utlandsbosatta medborgare. Irland har sedan 2014 en diasporaminister som har ett stort
ansvar för detta samt att engagera utlandsbosatta i landet. Även länder som Israel och Indien har
diasporaministrar.
I Irlands policy om sin diaspora menar man att ministerns roll är nödvändig för att kommunicera
utlandsirländarnas åsikter till regeringen och för att kommunicera regeringens svar på detta till
utlandsirländarna. Att ha en person i den svenska regeringen som är ansvarig för samtliga frågor
rörande utlandssvenskar skulle förhoppningsvis råda bot på de problem med samordning av
information rörande utlandssvenskar som många av Svenskar i Världens medlemmar vittnat om.
Det skulle också sända ett tydligt budskap till den svenska diasporan att de har en röst och ett
stöd i regeringen och förhoppningsvis också locka fler utlandssvenskar att återvända till Sverige
med kompetens att tillföra och lyfta Sverige som nation.
Att ha en särskild representant för utlandssvenskar skulle även underlätta med ett annat av
Svenskar i Världens förslag, nämligen att Sveriges regering bör skapa en policy för att tillvarata
hemvändares kompetenser, eftersom denna representant rimligen skulle ha huvudansvaret för
att framställa en sådan policy och överse dess implementering.
Resolutionsförslag
Sveriges regering uppmanas att utse en särskild representant i regeringen för den svenska
diasporans intresse som ska tillvarata både utlandssvenskarnas och hemvändarnas intressen i
Regeringen. Denne skulle förslagsvis kunna vara en minister, eller en statssekreterare.
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2.7.1 Resolutionssvar
2.7.1.1 Sveriges Regering
2.7.1.2 Statsrådsberedningen
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3 Mobilitetsfrågor
3.1 Elektronisk information och service
Resolutionsmottagare
Sveriges Kommuner och Landsting
Försäkringskassan
Migrationsverket
Skatteverket
Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
Svenskar i Världen
Problemformulering
Servicen till utlandssvenskar som flyttar ifrån och tillbaka till Sverige är ofta bristfällig, inte minst
vad gäller information på myndigheters och kommuners hemsidor. Skriftlig information från
exempelvis Skatteverket når heller inte fram till de utlandsboende som inte har uppgivit sin nya
adress. De är därför beroende av informationen som kan hämtas på myndigheternas hemsidor.
Det är inte heller ovanligt att olika myndigheter uppger olika information på sina hemsidor och via
kundtjänst samt personlig kontakt. Svenskar i Världen har själva erfarit hur information skiljer sig
mellan olika myndigheter vid ett flertal tillfällen.
Resolutionsförslag
Sveriges myndigheter bör samordna och kommunicera kring frågor om utlandssvenskar och
utlandsboende genom en person, grupp eller avdelning som korrekt och fullständigt kan svara på
frågor rörande situationer för utlandssvenskar, eller vet vilken myndighet som har den
information som personen behöver. Myndigheterna bör även gå igenom sina hemsidor och
kontrollera att de uppger samma information rörande utlandssvenskar samt se till att
medarbetare på de olika myndigheterna är koordinerade och lämnar korrekt information. Den
information som skickas via post bör även kompletteras med samma information på respektive
myndighets hemsida, förslagsvis under en flik med namnet ”Utlandssvenskar”.
Dessutom bör det informeras tydligt om möjligheten för utlandssvenskar som har svensk bank att
få sin myndighetspost via digitala brevlådor och på så sätt undvika problemet med att skriftlig
information till utlandssvenskar inte når mottagaren. Denna information bör spridas av såväl
svenska myndigheter som ambassader och beskickningar runt om i världen, i kontakt med
utlandssvenskar. Svenskar i Världen uppmanas också sprida denna information i sina kanaler.
Allt detta för att underlätta både för svenskar utomlands som för de som flyttar tillbaka till Sverige
samt sprida information om lagändringar och förändringar i det sociala regelverket som kan
påverka svenskar som bor utomlands.
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3.1.1 Resolutionssvar
3.1.1.1 Sveriges Kommuner och Landsting
SKL avstår från att yttra sig över statliga myndigheters informationsdelning till
utlandssvenskar då det är svårt för förbundet att uttala sig om hur statliga myndigheter
ska samordna sin informationsdelning till olika målgrupper. SKL instämmer i att
kommuner, landsting och regioner bör eftersträva att ge så korrekt och lättöversiktlig
information som möjligt via deras webbplatser.
SKL avstår från att yttra sig över statliga myndigheters informationsdelning till
utlandssvenskar då det är svårt för förbundet att uttala sig om hur statliga myndigheter
ska samordna sin informationsdelning till olika målgrupper. SKL instämmer i att
kommuner, landsting och regioner bör eftersträva att ge så korrekt och lättöversiktlig
information som möjligt via deras webbplatser. SKL har sedan flera år tillbaka årligen
undersökt innehåll och kvalitet på den information som finns på kommunernas
webbplatser, se rapporten Information till alla (2017):
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/information-till-alla-2.html
3.1.1.2 Försäkringskassan
Det förslag som avses i resolutionen gällande att det ska finnas en individ, grupp eller avdelning
som ansvarar för samtlig information för svenska medborgare bosatta utomlands förutsätter att
den som är bosatt utomlands och som är svensk medborgare har särskilda behov i förhållande till
sin situation som är kopplad till medborgarskapet, snarare än en att personen i fråga har frågor
som rör delar av Försäkringskassans verksamhet som bland annat ersättning vid sjukdom eller
föräldraledighet, eller någon annan av de förmåner som Försäkringskassan administrerar.
Försäkringskassans verksamhet och information är primärt strukturerad utifrån vilken förmån
som är aktuell, inte var personen är bosatt eller var personen är medborgare. Det innebär att den
som är bosatt i utlandet och vill ha information om vad som gäller i någon av de aktuella
förmånerna kan söka denna på samma sätt som den som bor i Sverige.
Men Försäkringskassan har under sista kvartalet 2017 samt första kvartalet 2018 arbetat med
att uppdatera webbsidorna med bättre information för personer som arbetar eller flyttar
utomlands utifrån deras behov.
Detta arbete har bland annat gjorts i relation till en rapport som Inspektionen för
socialförsäkringen (ISF) tagit fram. Rapport 2017:3 ”Socialförsäkringen vid studier, arbete eller
flytt utomlands – Granskning av informationsgivning om socialförsäkringsfrågor i internationella
situationer” har tre huvudsakliga synpunkter lyfts fram i förhållande till Försäkringskassans
informationsgivande i dessa situationer.
• Komplettera webbplatsen med grundläggande information om hur tillgången till svensk
socialförsäkring påverkas vid studier, arbete eller flytt utomlands och vid återkomst till
Sverige
• Komplettera webbplatsen med information om principer för unionsrättsliga
samordningsregler vid personrörlighet inom EU
• Säkerställa att komplettering av relevant information genomförs för alla livssituationer
Försäkringskassan har bland annat med utgångspunkt från dessa punkter förtydligat
informationen i samtliga dessa situationer. Det är Försäkringskassans bedömning att dessa
förändringar kommer att medföra en ökad möjlighet för avsedda individer att förstå regelverket
för personer som flyttar, börjar studera eller börjar arbeta utomlands
3.1.1.3 Migrationsverket
Utdrag av mailsvar från Migrationsverket:
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”På vår hemsida finns allmän information om vilka regler som gäller för att flytta till Sverige. Om
man upplever informationen som otillräcklig eller otydlig har man även möjlighet att kontakta vår
kundtjänst”.
3.1.1.4 Skatteverket
3.1.1.5 Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
3.1.1.6 Svenskar i Världen
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3.2 Underlätta kreditprövning
Resolutionsmottagare
Datainspektionen
Upplysningscentralen, UC
Nordea
Swedbank
Handelsbanken
SEB
Telia
Telenor/Bredbandsbolaget
Tele2
Com Hem
Comviq
Tre
Problemformulering
De svenskar som bott utomlands under en längre tid och väljer att flytta tillbaka till Sverige har
ofta problem med att teckna mobil- eller internetabonnemang, teckna bolån, att handla mot
faktura eller att teckna kreditkort. Med gällande regler är det omöjligt för den som inte är
folkbokförd i Sverige att kreditprövas, detta även om personen har haft samma eller bättre
inkomst under sin utlandsvistelse än i Sverige.
Då det inte sällan saknas beslutsunderlag från många av de informationsposter som ligger till
grund för kreditbesluten, är det i nuläget en omöjlighet för en utlandssvensk att få sin
kreditvärdighet bedömd på samma sätt som en person som är bosatt i Sverige. Detta beror på att
utlandssvenskar inte har en aktuell och relevant kredithistorik i Sverige. Svenskar i Världen
vänder sig dock mot den diskriminering som detta innebär.
Resolutionsförslag
Datainspektionen och Upplysningscentralen uppmanas att undersöka möjligheten att dela
information om kreditvärdighet med andra länder samt undersöka andra länders regler angående
offentlighet av vissa typer av uppgifter, exempelvis inkomst. Utlandssvenskar som har en
kreditvärdighet i ett annat EU/EES-land bör kunna överföra sin kreditinformation från
kreditupplysningsföretag i det landet de är bosatt i till Sverige.
Privata företag bör undersöka möjligheten att finna andra sätt att pröva kreditvärdigheten på,
exempelvis begäran om intyg från arbetsgivare om inkomst
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3.2.1 Resolutionssvar
3.2.1.1 Datainspektionen
Hej,
Tack för ditt meddelande gällande resolutioner från Utlandssvenskarnas Parlament.
Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt bland annat kreditupplysningslagen. Det ligger
inte inom Datainspektionens uppdrag att ta fram den typen av förslag ni tar upp. Ni bör i
första hand i stället i vända er till kreditupplysningsföretagen.
3.2.1.2 Upplysningscentralen, UC
Tack för ditt brev angående ovanstående resolution. UC har redan tidigare kommenterat detta i
ett pm daterat 2015-10-23 och i sak har ingenting förändrats. Utöver det vill vi ånyo understryka
att UC inte har eller har haft några problem att förmedla kreditupplysningsinformation som finns
hos kreditupplysningsföretag i andra länder till kreditgivare i Sverige eller vice versa. Att utöver
detta börja undersöka hur antal länder (EU/EES-land) hanterar sin skattelagstiftning,
offentlighetsprinciper, kreditupplysningslagstiftning, integritetslagstiftning o.s.v. för att eventuellt
kunna hämta information direkt från källor i andra länder är en uppgift som ligger utanför vad
som kan förväntas av ett enskilt nationellt bolag och inget UC har några möjligheter att driva.
Finns information om en person hos ett kreditupplysningsföretag inom EU/EES har vi mycket
stora möjligheter att förmedla denna information till svenska kreditgivare. Saknas däremot
information både i Sverige och i andra länder blir utmaningen givetvis större för den berörda
personen att förklara sin kreditvärdighet för en kreditgivare.
UC bedriver en lagstyrd och tillståndspliktig verksamhet och behandling av personinformation är
strikt reglerad. Att personer som valt att bosätta sig utomlands därmed stå utanför vår nationella
informationsstruktur upplever problem när man flyttar hem är givetvis beklagligt. Skulle
lagstiftningen (både i de länder där personerna tidigare bott och i Sverige) tillåta oss att samla
information relaterat till vistelsen i det aktuella landet kan vi givetvis överväga detta med vi har
svårt att se vad detta skulle tillföra då vi redan idag kan vidareförmedla det som finns hos
kreditupplysningsföretag i dessa länder.
3.2.1.3 Svenska Bankföreningen (företräder Nordea, Swedbank, Handelsbanken & SEB)
Yttrande:
Inledningsvis kan konstateras att de regelverk som styr bankernas kreditgivning och de krav som
ställs på bankerna att uppnå kundkännedom är desamma oavsett om kunden är en
utlandssvensk eller en person som är folkbokförd i Sverige. Det bör också att skyldigheten för en
bank, enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, att tillhandahålla betalkonton med
grundläggande funktioner inte omfattar en skyldighet att bevilja var och en en kredit.
Konsumentkreditlagen (2010:1846)
En kreditprövning ska ske med hänsyn taget till omständigheterna i det enskilda fallet, jämför 12
§ konsumentkreditlagen. Utgångspunkten är att kunden ska redovisa relevanta omständigheter
för kreditgivaren. Detta gäller oavsett om kunden är folkbokförd i Sverige eller inte. För det fall
kreditinformation om kunden inte kan erhållas från ett kreditupplysningsföretag kan kunden på
annat sätt ge kreditgivare relevant underlag för kreditprövningen, t.ex. intyg från arbetsgivare om
inkomst etc. Om kreditprövningen avser en bostadskredit, ska kreditgivare på ett lämpligt sätt
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också kontrollera de uppgifter som är nödvändiga för att bedöma kundens ekonomiska
förutsättningar att fullgöra åtagandet enligt kreditavtalet, jämför 12 a § konsumentkreditlagen,
det kan exempelvis ske genom intyg från arbetsgivare om inkomst m.m. Utgångspunkten vid all
kreditprövning är, oavsett var kunden är folkbokförd, att kunden kan ge banken tillräcklig och
relevant information så att banken kan pröva kundens förutsättningar för att fullgöra vad kunden
åtar sig enligt kreditavtalet.
Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
EN bank måste även uppfylla kravet på kundkännedom i lagen om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism. Förutom att banken ska kunna identifiera kunden och kontrollera
kundens identitet krävs också att banken får information från kunden om affärsförbindelsens
syfte och art. Information ska ligga till grund för bankens bedömning av vilka aktiviteter och
transaktioner som kunden kan förväntas vidta och genomföra inom ramen för affärsförbindelse
och hur kunden avser att agera inom affärsförbindelsen.
Om banken inte uppnår tillräcklig kännedom om kunden för att dels kunna hantera risken för
penningtvätt eller finansiering av terrorism, dels övervaka och bedöma kundens aktiviteter och
transaktioner får banken, enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism, inte etablera eller upprätthålla affärsförbindelsen med kunden. Dessa krav gäller
oavsett om kunden är folkbokförd i Sverige eller inte.
Sammantaget kan konstateras att det finns ett antal regler som banken måste leva upp till i
förhållande till kunden vilka gäller oavsett om kunden är folkbokförd i Sverige eller inte. Några
särkrav uppställs inte på kunder som är folkbokförda i annat land inom EES.
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6
3.2.1.7
3.2.1.8
3.2.1.9

Telia
Telenor/Bredbandsbolaget
Tele2
Com Hem
Comviq
Tre
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3.3 Samordnad krishantering för utlandssvenskar
Resolutionsmottagare
Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
Svenskar i Världen
Svenska Kyrkan
Problemformulering
Det finns idag inget fullständigt register över hur många utlandssvenskar som är bosatta i
världens alla länder. Detta kan vara problematiskt vid en kris då det kan vara svårt att veta vilka
svenskar som är bosatta i området och hur många som har drabbats. Svenskar i Världens ombud
har ofta goda kontakter med övriga utlandssvenskar i området och kan fungera som en bra
mellanhand mellan Utrikesdepartementet och utlandssvenskar samt fungera som ett bra sätt att
nå ut med information.
Via UD finns idag möjligheten att anmäla sig till svensklistan i respektive land, som används för
att nå utlandssvenskar vid kriser. Listan ger ambassaden i gällande land tillgång till den
kontaktinformation som en person har lämnat. Uppslutningen till denna lista är dock oftast
begränsad, eftersom många utlandssvenskar, av olika skäl, inte vill finnas i något register och
registrering sker frivilligt.
Resolutionsförslag
Utrikesdepartementet bör inkludera Svenskar i Världens lokala ombud i sin
krishanteringsverksamhet och ha kännedom om vem den lokala representanten är. När personen
blir ombud bör denne även bjudas in till ambassaden samt att delta i de krisövningar som
anordnas av Utrikesdepartementet/ambassaden.
Svenskar i Världen vill se ett utökat samarbete och en bättre koordinering i krisarbetet mellan
Utrikesdepartementets ambassader, Svenska Kyrkan och Svenskar i Världen. Vi vill dessutom att
viktig information från UD ska kunna samköras och även spridas vid Svenskar i Världens och
Svenska Kyrkans kanaler.
Svenskar i Världen och organisationens ombud, ambassaderna och Svenska Kyrkan bör sprida
informationen om svensklistan och uppmana utlandssvenskarna att registrera sig för att lättare
kunna nås och få hjälp vid en kris
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3.3.1 Resolutionssvar
3.3.1.1 Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
3.3.1.2 Svenskar i Världen
3.3.1.3 Svenska Kyrkan
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3.4 Policy för hemvändande svenskar
Resolutionsmottagare
Sveriges Riksdag/Konstitutionsutskottet
Statsrådsberedningen
Sveriges Riksdagspartier
Riksdagspartiernas ungdomsförbund
Arbetsmarknadsdepartementet
Näringsdepartementet
Problemformulering
Utländsk kompetens har historiskt sett varit en viktig faktor bakom Sveriges framgångsrika
industriella utveckling. Det finns ett flertal lagar och regleringar för att locka utländsk kompetens
till Sverige i syfte att bibehålla nivån på framtidens välfärd. Uppskattningsvis 20 000
utlandssvenskar återvänder till Sverige varje år, många av dem med unik och för Sverige
ekonomiskt värdefull kompetens samt ett internationellt kontaktnät. Dessa människors
återförening med svensk arbetsmarknad har observerbara makroekonomiska effekter. Trots
detta upplever många hemvändande svenskar att deras nya erfarenheter inte får en rättvis
uppskattning när de försöker att återanpassa sig till den svenska arbetsmarknaden. Känslan kan
vara så stark att många väljer att återvända till en utländsk karriär, vilket leder till att viktig
kompetens går förlorad i Sverige.
Irland och Indien är exempel på länder som insett hur viktigt det är att tillvarata medborgarnas
utlandserfarenheter och dessa länder arbetar aktivt för att attrahera sina landsmän tillbaka till
landet. Irland har ett utförligt program för att tillvarata hemvändande kompetens - Global Irish:
Ireland’s diaspora policy. Policyn beskriver regeringens handlingsplan för att kunna utnyttja den
växande resursen av utlandsbosatta. Där lyfter man bland annat vikten av att kommunikationen
mellan staten och utlandsirländarna ska vara två-sidig och man framhäver sitt Emigrant Support
Programme, vars syfte är stärka det internationella irländska samhället och dess band till Irland.
Detta görs genom finansiella bidrag till en mängd olika organisationer. Indiens
Utrikesdepartementet jobbar aktivt för diasporan och man listar sina engagemang för diasporan
under en flik kallad ”Diaspora Engagement” på Utrikesdepartementets hemsida. Man delar bland
annat ut stipendium till utlandsboende indiska unga för att locka dem att komma hem och
studera i Indien, man anordnar ett så kallat Know India Programme för unga utlandsindier och
man har efter krav från diasporan på möjligheter till dubbelt medborgarskap tagit fram ett
speciellt Overseas Citizenship of India, som ger tillbaka en del av medborgarskapsfördelarna till
utlandsbosatta indier.
Resolutionsförslag
Genom att se till bland annat Irland och Indiens strategi för att tillvarata hemvändares kompetens
uppmanas Sveriges regering att skapa en policy för hemvändande svenskar. Sverige bör även
arbeta för att förbättra integreringen av hemvändande svenskar på arbetsmarknaden, som ett
led i att stärka Sveriges konkurrenskraft både inom offentlig och privat sektor.
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3.4.1 Resolutionssvar
3.4.1.1 Sveriges Riksdag/Konstitutionsutskottet
3.4.1.2 Statsrådsberedningen
3.4.1.3 Sveriges Riksdagspartier
Kristdemokraterna
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.
Centerpartiet
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.
Moderaterna:
Liberalerna:
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Socialdemokraterna:
Miljöpartiet:
Vänsterpartiet:
Sverigedemokraterna:
3.4.1.4 Riksdagspartiernas ungdomsförbund
3.4.1.5 Arbetsmarknadsdepartementet
3.4.1.6 Näringsdepartementet
Hej Karin,
Tack för ditt brev om resolutionen från Utlandssvenskarnas Parlament. Jag ber om ursäkt för att
mitt svar har dröjt. Det är värdefullt att få inspel och jag delar er syn att hemvändande
utlandssvenskar har värdefulla kontaktnät och kunskaper som behövs på arbetsmarknaden.
Kompetensförsörjning är en mycket viktig fråga för företagen och för svensk konkurrenskraft, och
hemvändande utlandssvenskar är en viktig källa, framförallt för alla svenska exportföretag. Det är
glädjande att det svenska samhället och näringslivet är attraktivt och lockar hit både utländsk
kompetens och hemvändande svenskar. För närvarande finns inga planer på en särskild strategi,
men vi följer det som sker i omvärlden och jag tackar för förslaget från Utlandssvenskarnas
Parlament. Det är värdefullt för oss att ta del av era beskrivningar av de utmaningar som
hemvändande svenskar upplever.
Regeringen arbetar målmedvetet med att stärka Sveriges attraktionskraft och konkurrenskraft
genom att erbjuda ett attraktivt samhälle att leva och bo i och att genom att föra en aktiv
näringspolitik som syftar till att skapa bättre förutsättningar för fler, växande och exporterande
företag i hela landet.
Inom ramen för exportstrategin arbetar vi med att främja personrörligheten till och från Sverige.
Ett sätt som ökar rörlighet och bidrar till intressanta möjligheter för utlandssvenskar i svenska
företag är stärkt export. För att sänka företagens exporttröskel lanserade regeringen 2015 en
exportstrategi och tillförde ytterligare 800 miljoner för åren 2015-2019 för att främja export med
fokus på små och medelstora företag. Som följd av strategin har vi nu inte bara fler utlandskontor
och bildat regionala exportkontor runt hela Sverige – vi har skapat ett exportstöd i världsklass.
Vi avser att fortsätta på den inslagna linjen och genom ett systematiskt arbete bygga ett
konkurrenskraftigt Sverige där fler ska vilja bo och verka, fler ska kunna och vilja starta företag
och få sina företag att växa genom export, och där alla kvinnors och mäns kompetens tas tillvara.
Med vänliga hälsningar,
Mikael Damberg
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4 Familje- och utbildningsfrågor
4.1 Medförande av skolpeng utomlands
Resolutionsmottagare
Utbildningsdepartementet
Sveriges Riksdag/Utbildningsutskottet
Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF)
Sveriges Kommuner och Landsting
Problemformulering
De svenska utlandsskolorna är en resurs som i dagsläget inte utnyttjas till sin fulla potential. Det
är inte möjligt för alla svenska elever i grundskolan eller gymnasiet att ta med sig sin skolpeng till
svenska utlandsskolor och praxis varierar från kommun till kommun. Många saknar också
information om utlandsskolornas verksamhet. Det vore både enklare och rättvisare om alla
kommuner skickar med skolpengen enligt samma system. Det handlar om rättvisa och
jämställdhet inför lagen.
Kommunerna har ansvaret att tillhandahålla grund- och gymnasieutbildning. När kommuner gör
olika bedömningar behövs en övergripande statlig norm/lag/förordning. Detta bör utmynna i att
en gemensam fastställd skolpeng som skickas med under ett eller flera år. Samma villkor för att
medföra skolpeng till svensk skola utomlands bör gälla för alla.
Resolutionsförslag
Möjliggör för alla svenska elever vid grundskolan och gymnasiet att ta med sig skolpengen till
utländska skolor eller svenska utlandsskolor. Dessutom bör berörda instanser hitta former för
ökad kontakt och samverkan mellan utlandsskolor och skolor i Sverige. Svenskar i Världen vill
även verka för ett enhetligt system i samtliga kommuner vad gäller fördelning av skolpeng.
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4.1.1 Resolutionssvar
4.1.1.1 Utbildningsdepartementet
4.1.1.2 Sveriges Riksdag/Utbildningsutskottet
4.1.1.3 Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF)
4.1.1.4 Sveriges Kommuner och Landsting
SKL anser att det strider mot skollagen och kommunallagen att ge skolpeng för eller
till elever som går i skola utomlands. Det finns inget lagstöd för att betala ut skolpeng
direkt till vårdnadshavare eller en enskild person. Skolpeng betalas endast ut till en
kommun i Sverige, genom så kallad interkommunal ersättning. SKL menar att det
även strider mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen att ge skolpeng från
kommuner till skolor utomlands.
SKL anser att det strider mot skollagen och kommunallagen att ge skolpeng för eller
till elever som går i skola utomlands. Enligt skollagen har alla kommuner i Sverige
skyldighet att anordna skolgång för dem som i första hand är folkbokförda i landet.
Skolplikt gäller emellertid endast för dem som vistas i landet, alltså befinner sig i
Sverige (7 kap. 2 §). Varje kommun har olika kostnad för att ge utbildning till sina
elever i grundskolan, så kallad skolpeng, beroende på ett stort antal faktorer som
påverkar utbildningen i just den kommunen.
Man kan välja att gå i skola i sin egen kommun eller i en annan kommun. I de fall man
väljer att gå i en annan kommuns skola än hemkommunen är hemkommunen, alltså
den kommun där man är folkbokförd, skyldig att bekosta utbildningen i den andra
kommunen. Om den andra kommunen är skyldig att ta emot en elev från en annan
kommun på grund av att eleven har särskilda skäl att gå i just den kommunen måste
hemkommunen betala mottagande kommuns kostnad för att ta emot eleven. Om
mottagande kommun endast tar emot en elev i mån av plats ska hemkommunen betala
hemkommunens kostnad för eleven, det vill säga hemkommunens skolpeng. Det kan
alltså bli olika skolpeng som betalas beroende på av vilken anledning eleven togs
emot i den andra kommunen.
Skolpengen betalas ut till den andra kommunen, aldrig till vårdnadshavare eller en
enskild person. Det skulle strida mot kommunallagen och likställighetsprincipen (2
kap. kommunallagen) som säger att stöd till enskild bara får ges om det finns i stöd i
lag. Ett exempel på lagstöd är försörjningsstöd som betalas ut till enskild med stöd av
socialtjänstlagen. Lagstöd för att betala ut skolpeng direkt till en enskild finns inte.
Skolpeng betalas endast ut till en kommun i Sverige, genom så kallad interkommunal
ersättning.
SKL menar att det även strider mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen att ge
skolpeng från kommuner till skolor utomlands (2 kap. kommunallagen). En kommun
ska nämligen endast syssla med sådana angelägenheter som är av intresse för
invånarna i kommunen och som inte ska handhas av en annan kommun, ett annat
landsting, staten eller en enskild. De skolor utomlands som bedriver skola som
godkänts av svenska staten får anslag för sin verksamhet direkt av svenska staten.
Andra enskilda skolor utomlands finansieras med enskilda medel
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4.2 Mer allmängiltiga behörighetskrav för utlandsskolors statsbidrag
Resolutionsmottagare
Utbildningsdepartementet
Skolverket
Problemformulering
Skolverket beskriver hur svenska utlandsskolor är avsedda för svenska barn som bor utomlands
tillsammans med sin/sina vårdnadshavare. Genom att erbjuda en undervisning som motsvarar
den i Sverige kan vårdnadshavare, med barn i skolåldern, rekryteras för arbetsuppgifter i andra
länder för att sedan ha möjlighet att återvända till Sverige. Ett stort problem som har uppstått är
att det är allt färre elever som är behöriga för att ingå i elevunderlaget.
Många av de behörighetskriterier som krävs för att ingå i elevunderlaget för statsbidrag är
förlegade och är inte anpassade för den globala värld vi lever i. I förordning (1994:519)
behandlas frågor angående statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Där
finner man exempelvis att de barn vars familj har ett eget företag, inte är behöriga till statsbidrag,
då föräldrarnas verksamhet inte anses vara i svenskt allmänintresse. I en värld där allt fler driver
egna företag och där allt färre företag skickar sina anställda utomlands blir färre elever behöriga
till statsbidrag. Detta innebär att skolor som ger många elever möjligheten att återvända till
Sverige för att studera vidare, inte längre kan få de bidrag som krävs för att fortsätta med sin
verksamhet.
Resolutionsförslag
Regelverket bör ändras så att behörighetskraven för att ingå i elevunderlaget för statsbidrag blir
mer allmängiltiga. Regeringen uppmanas utreda möjligheten att ändra och modernisera de
behörighetskrav som är förlegade samt att ge förslag på hur fler elever kan vara behöriga till
statsbidrag.
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4.2.1 Resolutionssvar
4.2.1.1 Utbildningsdepartementet
4.2.1.2 Skolverket
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4.3 Förändrad bedömning av IB-betyg
Resolutionsmottagare
Universitets- och högskolerådet (UHR)
Utbildningsdepartementet
Problemformulering
För studenter som har betyg från International Baccalaureate (IB) är det en större utmaning att bli
antagna till svenska universitet än vad det är för elever med svenska gymnasiebetyg. Detta
främst på grund av den nya konverteringen av IB-betygen som Universitets- och högskolerådet år
2016 tog beslut om i en ändrad föreskrift för grundläggande behörighet och urval till svensk
högskola (UHRFS 2013:1). UHR menar att skälet till beslutet var att uppnå så likvärdiga villkor
som möjligt för alla sökande till svensk högskola.
Svenskar i Världen menar däremot att den ändrade föreskriften innebär att den nya
konverteringen av IB-betyg har förändrats till det negativa, då IB-betygen nu räknas om till
svenska betyg och gör att endast maxpoäng på IB (45 poäng) motsvarar svensk maxpoäng (20
poäng). Mot bakgrund av att endast 0,5% av svenska IB-elever får 40 och endast 0,2% får 45,
medan 4% av svenska naturvetarelever får 20, blir den nya konverteringen orättvis vad gäller
antagningen till svenska universitet.
Trots kritiska remissvar från Svenskar i Världen, Svensk Utlandsundervisning (SUF), och andra
remissinstanser har nu förändringen trätt i kraft. Den snabba implementeringen har också gjort
det svårt för de elever som valde att påbörja en utbildning när förslaget gick ut på remiss hösten
2016, som nu inte har en chans att ta ställning och välja om efter de nya reglerna och
förutsättningarna. Innan den nya förordningen trädde i kraft gällde ett regelverk från 2007/2008.
VHS (numera UHR) skapade en diskussion genom förslaget ”Värdering av utländska betyg” som
pågick 2003–2007 som slutligen ledde fram till det regelverk som varit väl fungerande för IBelever.
IB-utbildningen har ett mycket bra rykte runt om i världen tack vare den höga och internationellt
likartade standarden som erbjuds. För svensk räkning är IB-utbildningen intressant av
utbildningspolitiska skäl genom att den erbjuder ett internationellt gångbart alternativ. Dessutom
är IB-utbildningen näringspolitiskt intressant genom att den skapar en möjlighet att attrahera
kvalificerad arbetskraft till Sverige. I samband med att föräldrar väljer att göra utlandstjänstgöring
kan det vara avgörande för dem att det på plats finns IB-utbildning för medföljande barn. Detta
för att det skapar en möjlighet att komma tillbaka till Sverige med en kvalificerad
gymnasieutbildning.
Resolutionsförslag
Svenskar i Världen anser att den nya konverteringen av IB-betyg är orättvis då möjligheten för en
högt presterande IB-elev att bli intagen till ett svenskt universitet minskar kraftigt. Denna
förändring är ogynnsam för IB-elever och Svenskar i Världen föreslår därför att det regelverk som
gällde för IB-betyg mellan 2007/2008 till 2016 återigen bör införas.
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4.3.1 Resolutionssvar
4.3.1.1 Universitets- och högskolerådet (UHR)
4.3.1.2 Utbildningsdepartementet
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4.4 Personnummer för svenska medborgare födda utomlands
Resolutionsmottagare
Skatteverket
Migrationsverket
Problemformulering
Före år 2000 fastställdes personnummer även för personer som inte var folkbokförda i Sverige. År
2000 beslutades att svenskar som föds utomlands till svenska föräldrar blir tilldelade ett
samordningsnummer istället för ett personnummer. Avsaknaden av ett personnummer gör det
svårt att registrera sig för ett flertal tjänster i Sverige, exempelvis Bank-ID och e-legitimation. Ett
samordningsnummer kan inte användas för att ta del av dessa tjänster. Att tillsätta ett
samordningsnummer istället för ett personnummer leder till särbehandling av svenska
medborgare, födda av svensk mor eller far, och bosatta utomlands, och kan upplevas
diskriminerande.
Resolutionsförslag
Svenska medborgare, födda och bosatta utomlands bör tilldelas ett svenskt personnummer
istället för ett samordningsnummer. Likt föräldrarna till svenska barn födda utomlands bör det
endast göras en notering att personen är utlandsbosatt. I övrigt uppmanas Skatteverket och
Migrationsverket att se över rutiner hur personer med samordningsnummer behandlas
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4.4.1 Resolutionssvar
4.4.1.1 Skatteverket
4.4.1.2 Migrationsverket
Mail från Migrationsverket:
”Tack för ert meddelande och underlag gällande resolutionerna från utlandssvenskarnas
parlament 2017. Jag har fått i uppdrag att besvara detta för Migrationsverkets räkning då vi ser
att ni helt rätteligen har skickat samma underlag till flera berörda aktörer. De resolutioner som ni
har presenterat är främst av den karaktären där det behövs regelförändringar och
Migrationsverket är tillämpande myndighet.
Det finns dock vissa resolutioner som vi direkt kan kommentera.
Migrationsverket har bl.a. en handbok i migrationsärenden där våra handläggare kan söka stöd i
frågor gällande innebörden av försörjningskrav m.m. Vi har även ett rättligt ställningstagande om
försörjningskrav som utgör ett stöd för vår handläggande personal.
På vår hemsida finns allmän information om vilka regler som gäller för att flytta till Sverige. Om
man upplever informationen som otillräcklig eller otydlig har man även möjlighet att kontakta vår
kundtjänst.
I dagsläget är det inte möjligt för Migrationsverket att enligt gällande rätt prioritera ärenden
gällande anhöriga till svenska medborgare.
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4.5 Uppehållstillstånd i Sverige för medföljande icke-EU medborgare
Resolutionsmottagare
Migrationsverket
Justitiedepartementet
Problemformulering
Angående rätt till uppehållstillstånd
Svenskar i Världens medlemmar har på senare tid vittnat om att svenska medborgare som vill
flytta hem till Sverige med en partner och/eller barn som är inte är EU-medborgare ofta får
beskedet av handläggare vid Migrationsverket att de måste flytta hem först, och således lämna
sin partner/barn i ett annat land tills ansökan för dem behandlats. Anledningen synes vara att
vissa av Migrationsverkets handläggare ofta åberopar det s.k. försörjningskrav, som följer av 5
kap § 3b Utlänningslagen (2005:716, nedan ”UL”), nämligen att ”uppehållstillstånd på grund av
anknytning till en person enligt 3 eller 3 a § får beviljas endast om den person som utlänningen
åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för
sig och utlänningen.” Först när Migrationsverket anser att detta krav uppfyllts av den svenske
medborgaren tillåts återstoden av familjen ansöka om uppehållstillstånd.
Denna ”praxis” från berörda handläggares sida synes inte vara förenlig med gällande lagstiftning.
Av 5 kap 3c § UL framgår nämligen klart att försörjningskravet inte gäller om personen som
utlänningen åberopar anknytning till är svensk medborgare.
Den felaktiga rättstillämpningen förefaller bero på ett missförstånd som uppkommit i samband
med att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i
Sverige (nedan ”TL”) trädde i kraft.
Av TL framgår visserligen att ”I stället för vad som anges i 5 kap. 3 b § utlänningslagen
(2005:716) gäller att uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 eller 3 a § samma lag får beviljas endast
om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och utlänningen samt
har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen.” Undantaget för de
utlänningar som åberopar anknytning till svenska medborgare, d.v.s. ovan åberopade 5 kap. § 3c
UL, har dock inte ändrats av TL, och gäller därför fortfarande. Detta synes vara obekant för eller
missförstått av många handläggare.
Angående plats för ansökan om uppehållstillstånd
Frågan om var/när ansökan om uppehållstillstånd för anhörig till svensk medborgare får göras –
före eller efter inresan till Sverige – synes också vara oklar för många av Migrationsverkets
handläggare, som lämnar olika besked till våra medlemmar. Den presentation av frågan som
lämnas på Migrationsverkets hemsida är också oklar.
Av lagtexten (5 kap. 18 § UL) framgår att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige skall
ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om
uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan. Detta gäller dock inte om utlänningen enligt 5
kap. 3 § första stycket 1 UL har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det
inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där (5 kap.
18 § andra stycket 5 UL).
Nedanstående två citat från Migrationsverkets hemsida visar dock att det är oklart vad som förväntas av
en icke EU-medborgare som är partner, make/maka, sambo till en svensk medborgare och som vill ansöka
om uppehållstillstånd:
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•

•

”Beslutet ska vara klart innan du reser till Sverige. Medan du väntar på beslut har du möjlighet att
ansöka om visum för att tillfälligt besöka Sverige. /…/ Om du blir beviljad ett visum för besök är det
viktigt att du återvänder hem när det har slutat att gälla och där väntar på beslut i ditt ärende om
uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd kan normalt inte beviljas om du befinner dig i Sverige.”
”Din familj måste i de flesta fall ha fått uppehållstillstånd innan de reser till Sverige. Vissa
familjemedlemmar har dock rätt att ansöka från Sverige. /…/ De i din familj som kan ansöka om
uppehållstillstånd från Sverige är din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner), dina eller
din partners ogifta barn under 21 år, dina eller din partners barn över 21 år om de är beroende av er
för sin försörjning, dina eller din partners föräldrar som är ekonomiskt beroende av er.”

Dessa oklarheter leder till stora olägenheter för svenskar som återflyttar till Sverige med en icke EUmedborgare som partner, ogifta barn, etc.

Resolutionsförslag
Svenskar i Världen föreslår att:
1. På grund av rådande oklarhet vad gäller innebörden av tillämplig lag avseende rätt till
uppehållstillstånd för icke EU-medborgare med svensk medborgare som anhörig på
lämpligt sätt tydliggörs av Migrationsverket för sina berörda handläggare, inklusive
innebörden av 5 kap § 3c UL att det inte föreligger något försörjningskrav för den svenska
medborgaren;
2. Det bör angående rätten till uppehållstillstånd i dessa fall också anges vilka regler som är
tillämpliga för vilka situationer (svenska regler och/eller EU-regler). För att förenkla detta
kan ansökningar till Migrationsverket utvecklas för att bättre anpassas till denna grupp av
hemvändande svenskar med partners och barn från icke-EU-länder, med en egen
ansökningskategori hos Migrationsverket, kallad ”Att flytta med svensk medborgare”;
3. Det på lämpligt sätt ska säkerställas att en icke-EU-medborgare som vill flytta till sin
partner i Sverige som är svensk medborgare ska få vara bosatta tillsammans med denne i
Sverige under tiden ärendet behandlas; samt att
4. Migrationsverket prioriterar ansökan om uppehållstillstånd för anhöriga till svenska
medborgare i en särskild ordning (kö) för partners/föräldrar med minderåriga barn. Av 1
kap § 10 UL framgår att ”I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till
barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.” Med stöd av detta
lagrum är det av särskilt stor vikt att ärenden som rör familjer med minderåriga barn bör
prioriteras hos Migrationsverket för att undvika att barnfamiljer splittras.
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4.5.1 Resolutionssvar
4.5.1.1 Migrationsverket
Mail från Migrationsverket:
”Tack för ert meddelande och underlag gällande resolutionerna från utlandssvenskarnas
parlament 2017. Jag har fått i uppdrag att besvara detta för Migrationsverkets räkning då vi ser
att ni helt rätteligen har skickat samma underlag till flera berörda aktörer. De resolutioner som ni
har presenterat är främst av den karaktären där det behövs regelförändringar och
Migrationsverket är tillämpande myndighet.
Det finns dock vissa resolutioner som vi direkt kan kommentera.
Migrationsverket har bl.a. en handbok i migrationsärenden där våra handläggare kan söka stöd i
frågor gällande innebörden av försörjningskrav m.m. Vi har även ett rättligt ställningstagande om
försörjningskrav som utgör ett stöd för vår handläggande personal.
På vår hemsida finns allmän information om vilka regler som gäller för att flytta till Sverige. Om
man upplever informationen som otillräcklig eller otydlig har man även möjlighet att kontakta vår
kundtjänst.
I dagsläget är det inte möjligt för Migrationsverket att enligt gällande rätt prioritera ärenden
gällande anhöriga till svenska medborgare.
4.5.1.2 Justitiedepartementet
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4.6 Svenskt medborgarskap efter 22 års ålder
Resolutionsmottagare
Justitiedepartementet
Migrationsverket
Problemformulering
Barn till svenska föräldrar får automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln. En svensk
medborgare som är född och bosatt utomlands kan emellertid i vissa fall förlora sitt svenska
medborgarskap. Det svenska medborgarskapet förloras när denne fyller 22 om personen inte
ansökt om medborgarskap, är född utanför Sverige, aldrig har bott i Sverige samt om personen
inte varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige. Detta har medfört
stora problem för personer som fyllt 22 år, vilka erhållit svenskt medborgarskap vid födseln (vilket
inte är att förväxlas med ansökan om medborgarskap) och därför inte insett att de måste ansöka
för att behålla medborgarskapet innan de fyllt 22 år.
För en person som under hela sitt liv identifierat sig som svensk och svensk medborgare kan det
komma som en chock att inse att detta inte längre är fallet. Att ansöka om medborgarskap efter
22 års ålder är en lång och komplicerad process och kräver bland annat stadigvarande
bosättning i Sverige i fem år, något som kan vara svårt att uppfylla för en ung person som under
hela sitt liv haft bosättning utomlands.
Resolutionsförslag
Svenskar som är bosatta utomlands och som erhållit svenskt medborgarskap vid födseln ska inte
behöva ansöka om att behålla medborgarskapet. Regeln bör strykas.
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4.6.1 Resolutionssvar
4.6.1.1 Justitiedepartementet
4.6.1.2 Migrationsverket
Mail från Migrationsverket:
”Tack för ert meddelande och underlag gällande resolutionerna från utlandssvenskarnas
parlament 2017. Jag har fått i uppdrag att besvara detta för Migrationsverkets räkning då vi ser
att ni helt rätteligen har skickat samma underlag till flera berörda aktörer. De resolutioner som ni
har presenterat är främst av den karaktären där det behövs regelförändringar och
Migrationsverket är tillämpande myndighet.
Det finns dock vissa resolutioner som vi direkt kan kommentera.
Migrationsverket har bl.a. en handbok i migrationsärenden där våra handläggare kan söka stöd i
frågor gällande innebörden av försörjningskrav m.m. Vi har även ett rättligt ställningstagande om
försörjningskrav som utgör ett stöd för vår handläggande personal.
På vår hemsida finns allmän information om vilka regler som gäller för att flytta till Sverige. Om
man upplever informationen som otillräcklig eller otydlig har man även möjlighet att kontakta vår
kundtjänst.
I dagsläget är det inte möjligt för Migrationsverket att enligt gällande rätt prioritera ärenden
gällande anhöriga till svenska medborgare.
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