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Hej Nelly! 

  

Tack för ditt mail. Jag har skrivit ned korta svar på dina/era frågor. 

  

Mvh. 

Lars Hjälmered 

__________________________________________________________________ 

Riksdagsledamot, Göteborg 

Ordförande Näringsutskottet 

Närings- och energipolitisk talesperson (M) 

  

+46 8 786 64 14 

lars.hjalmered@riksdagen.se 

SVERIGES RIKSDAG SE - 100 12 STOCKHOLM 

__________________________________________________________________ 

  

Internet- och telefonabonnemang för utlandssvenskar 

Förslaget: 
Sveriges riksdag och svenska privata företag bör undersöka möjligheten att finna nya sätt för att 

utlandssvenskar ska kunna teckna internet- och telefonabonnemang, exempelvis under kortare 

tidsperiod. För att komma runt problematiken med kreditvärdighet genom folkbokföring kan 

utlandssvenskar uppvisa kreditvärdighet på annat sätt, exempelvis genom intyg från arbetsgivare om 

inkomst. 
  

Dessutom utgör utlandssvenskarnas behov av svenska mobil- och internetabonnemang en 

affärsmöjlighet för teleoperatörerna. 

  

Svar: Det kan finnas skäl att se över om det går att underlätta för utlandssvenskar i vissa fall att lättare 

få möjlighet till att kunna teckna internet- och telefonabonnemang. Vi lyssnar gärna om exv. 

operatörer eller andra har idéer hur det kan göras i praktiken. 

  

Förnyelse av svenskt körkort i utlandet 

Förslaget: 
Lagen om att en svensk medborgare måste ha sin permanenta bostadsadress i Sverige för att förnya sitt 

svenska körkort bör ses över. Näringsdepartementet alternativt Infrastruktur-departementet uppmanas 

att utreda hur Sverige kan fortsätta att förnya utlandssvenskars körkort samtidigt som man uppfyller 

sina skyldigheter enligt det tredje körkortsdirektivet. 
  

Det svenska regelverket bör likställas på samma sätt i utlandet som i Sverige för att bidra till en jämlik 

behandling av utlandssvenskar och svenskar bosatta i Sverige då regelverket i sig inte ska skilja sig åt. 

  

Svar: Att utreda frågan skulle kunna vara aktuellt. Dock är det angeläget att regler för körkort inte 

utnyttjas. I och med att körkort räknas som en identifikationshandling så måste det gå att fastställa att 

en person som bor utomlands också de facto är den som ansöker. Erfarenheterna med alltför generösa 

regler med nya pass visar att det krävs en viss återhållsamhet. 

  

Nätverk för hemkommande svenskar 

Förslaget: 
Svenskar i Världen föreslår ett mottagande nätverk eller mentorskap som kan fånga upp de 

hemkommande svenskar som är i behov av stöd i nätverk, återintegrering och/eller kulturanknytning 

till det svenska samhället. Detta är något som vi gärna åtar oss att göra. 
  

För att kunna fånga upp dessa behöver Statens Personadressregister, SPAR, eller Skatteverket erbjuda 

berörda myndigheter information om Svenskar i Världen när utlandssvenskar har skrivit in sig i 

mailto:lars.hjalmered@riksdagen.se


Sverige. På så vis kan vi adressera de hemvändande utlandssvenskarna via dessa myndigheter och 

informera dem om möjligheten till kontakt med nätverk eller mentorskap i Sverige om intresse finns. 

  

Svar: Över lag är det en god tanke att hemvändande svenskar ska kunna skapa nätverk genom 

etablerade kanaler. Dock är jag osäker på om eller hur staten får samla och dela sådan personlig 

information. I vissa fall skulle det dessutom kunna vara som så att en hemvändande person inte önskar 

bli kontaktad. Med det sagt, är det annars överlag positivt med nätverkande. 

 


