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Svenskar i Världen  
Box 5501  
114 85 Stockholm  

 

Angående resolutioner från Svenskar i världen 

 

Översänder svar på de sex resolutioner som ni skickat till Försäkringskassan den 17 

december 2019.  

 
Förbättrade försäkringsvillkor för utlandssvenskar 

Försäkringskassan arbetar aktivt med att förkorta handläggningstiderna för personer 

som ansöker om att tillhöra svensk försäkring. Bland annat har en handlingsplan 

medfört att handläggningstiderna nu har förkortats avsevärt. I dagsläget är väntetiden 

för utredning av försäkring i genomsnitt cirka 100 dagar för personer som flyttar till 

Sverige för bosättning eller arbete.  

 

Försäkringskassan prioriterar inte ärenden utifrån medborgarskap eller vilket land en 

person invandrar ifrån. De prioriteringar som finns i handläggningen av 

försäkringstillhörighet görs i första hand med utgångspunkt från vilken förmån den 

enskilde ansöker om. Ärenden gällande förmåner som ersätter förlorad 

förvärvsinkomst är högprioriterade. Exempel på sådana förmåner är sjukpenning och 

föräldrapenning.  

 

Det finns ingen tidsgräns för hur tidigt en ansökan kan lämnas in, eller något krav på 

att personen behöver befinna sig i Sverige när ansökan görs. Emellertid gör 

Försäkringskassan i dagsläget inga utredningar i förtid. Det kan också vara så att 

Försäkringskassan i utredningen behöver få tillgång till uppgifter från andra 

myndigheter, exempelvis uppgifter från Skatteverket om folkbokföring, och då måste 

sådana uppgifter finnas tillgängliga innan beslut kan fattas.  

 

Gällande ansökningsförfarandet kan också nämnas att det är möjligt att lämna 

uppgifter om flytt till Sverige via Mina sidor på Försäkringskassans webbplats. Mer 

information finns här: https://forsakringskassan.se/privatpers/flytta-till-arbeta-

studera-eller-nyanland-i-sverige/flytta-till_sverige 

 

Angående förslaget om en särskild status i Försäkringskassans register för svenskar 

som flyttar utomlands så gäller även här att Försäkringskassan inte hanterar ärenden 

utifrån medborgarskap. Varje ärende måste bedömas individuellt – oaktat personens 

medborgarskap. 

 
Nätverk för hemkommande svenskar 

Försäkringskassan anser sig inte vara en berörd aktör avseende denna resolution och 

avstår därför från att yttra sig. 
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Elektronisk information & service 

Precis som det beskrivs i Försäkringskassans tidigare svar har Försäkringskassan 

under 2017-2018 förbättrat informationen för personer som arbetar eller flyttar 

utomlands. Under 2018 har också förbättringar gjorts avseende informationen för 

personer som ska flytta till, arbeta eller studera i Sverige.  

 

Det finns inga planer på en ingång vid namn ”utvandrande personer” eller 

”utlandsboende personer”, däremot finns idag en ingång från startsidan på 

www.forsakringskassan.se som heter ”ska flytta till, arbeta eller studera i Sverige”. 

Informationen på sidorna under denna ingång beskriver vad som gäller för dig som 

ska flytta till, arbeta eller studera i Sverige. Informationen gäller för utländska 

medborgare som flyttar till Sverige, men också för svenska medborgare som flyttar 

tillbaka till Sverige efter en tid utomlands. 

 

Det finns även länkar till information kring försäkrad i Sverige, länkar till 

information från Skatteverket och Arbetsförmedlingen samt länkar till Mina sidor 

och blankett för att anmäla flytt till Sverige. 

 

Vi kommer under kvartal 1 att lägga upp en länk till information om hur man 

anmäler sig till digital brevlåda. 

 
Bättre information och ökad kunskap om utlandssvenskars rättigheter inom 
vården 

Ansvaret för att ge vård i Sverige ligger hos regionerna (f.d. landsting). 

Försäkringskassan betraktar sig därför inte som den primära mottagaren av 

resolutionen. Ansvaret för en utförligare och tydligare information om 

utlandssvenskars rättigheter inom den svenska vården ligger i första hand hos 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regionerna. Försäkringskassans 

huvudsakliga informationsansvar handlar om personer som är försäkrade i Sverige 

och deras rättigheter avseende vård i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. 

 

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 

är bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz åtnjuter samma rättigheter och 

skyldigheter som de medborgare som är bosatta i det landet. 

 

Försäkringskassan är inte en involverad aktör i de situationer där en svensk 

medborgare är bosatt utanför EU/EES eller Schweiz och söker vård i Sverige. 

 

 
Reglering av sjukvård och försäkringar för utlandssvenskar boende utanför 
EU/EES och Schweiz 

Försäkringskassan har inga synpunkter på att ni verkar för en regeländring enligt 

denna resolution. 
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Utökad sjukvård för utlandssvenskar i Sverige 

Försäkringskassan har inga synpunkter på att ni verkar för ett utökat frivilligt 

vårdåtagande av regionerna eller lagändring enligt denna resolution. 

 

 

Försäkringskassan 

 

Ulrich Heiduck 

 


