Att rösta liberalt från utlandet
Du som är utlandssvensk hittar all relevant information om hur du går tillväga för att kunna rösta
från utlandet hos valmyndigheten. Om du har tänkt dig rösta på en vallokal i utlandet så tänk på att
kolla upp när vallokalerna är öppna och att röstmottagningen i många länder avslutas redan i slutet
av augusti. Det är aldrig möjligt att rösta i utlandet på valdagen. Du hittar mer information om
öppettider och adresser för utlandsröstning på denna länk eller så kan du kontakta din lokala
ambassad eller konsult genom att gå in på https://www.swedenabroad.se/
Här nedan följer sammandrag ur informationen på valmyndighetens sida, är det något som är oklart
eller om du har frågor så ber vi dig att kontakta valmyndigheten på www.val.se

Vad gäller för rösträtt för utlandssvenskar?
En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige. För att betraktas som
utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige. Som svensk medborgare bosatt i
utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. När du anmäler flytt utomlands
till skatteverket står du automatiskt kvar i röstlängden under de första tio åren. Som utlandssvensk
behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.
För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad"
och skicka in den till Skatteverket. Skatteverket behöver få din anmälan senast den 3 augusti 2018
för att den ska hinna registreras innan riksdagsvalet. Adressen står på blanketten. Du som behöver
kan anmäla dig igen till röstlängden genom att följa denna länk
Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom
räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

I vilken valkrets räknas min röst?
Du som är folkbokförd i utlandet röstar i den riksdagsvalkrets där du senast var skriven i Sverige.
Landets valkretsar är i princip desamma som länen med tillägg av Stockholms stad. Befinner du dig
utomlands en kortare tid och inte folkbokfört dig i utlandet röstar du som vanligt där du är skriven
men notera att röstkortet då skickas till din folkbokföringsadress i Sverige.

Vad är det viktigaste att tänka på?
Tänk på är att vara ute i god tid för att vara säker på att du står med i röstlängden (om du varit ute
längre än tio år) och kontrollera gärna att skatteverket/valmyndigheten har rätt adressuppgifter till
dig. Många utlandssvenskar glömmer att adressändra hos skatteverket när de flyttar efter den
ursprungliga flytten från Sverige och då kommer exempelvis inte ditt röstkort och brevröstningspaket att komma fram med posten. Adressändringen är kostnadsfri och görs på denna länk,
dessutom får du då all offentlig kommunikation från svenska myndigheter till din utländska adress.
Tänk också på att det aldrig går att rösta på valdagen från utlandet eftersom rösterna måste skickas
hem till Sverige för att räknas. Röstmottagningen avslutas på olika tidpunkter i olika länder, du kan
kolla vad som gäller där du är på denna länk.

Hur går det till att rösta i vallokal i utlandet?
Om du befinner dig utomlands kan du rösta på många svenska ambassader eller svenska konsulat.
För att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat måste du ha med dig en id-handling. Som idhandling räknas svenskt pass, svenskt id-kort eller en lokal officiell legitimation. Om du inte har
med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god
för dig måste då kunna visa en id-handling.
Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta
röstningslokalerna. Adresskort finns också alltid i röstningslokalerna som röstmottagarna kan fylla i
om du saknar röstkort. Är du osäker så kolla gärna med den ambassad eller det konsulat där du
tänkt rösta.

Kan jag brevrösta från utlandet?
Ja men du behöver ett särskilt brevröstningsmaterial som går att beställa. Materialet finns
färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, blanka valsedlar, ytterkuvert och
omslagskuvert. På de blanka valsedlarna kan du själv skriva partiets namn.
Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten, en kommun, en svensk ambassad eller ett
konsulat. Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, det vill säga skicka sin röst med posten.
Det gäller också för sjömän på fartyg i utrikes fart. Om du redan är utomlands går det oftast
snabbare att få materialet från en ambassad eller ett konsultat i det land du befinner dig. För mer
info följ denna länk.
Brevrösten får skickas från utlandet tidigast 45 dagar före valdagen. Brevrösten får inte postas från
Sverige. Brevrösten ska ha kommit fram i tid till rösträkningen. För utlandssvenskar som fallit ur
röstlängden måste brevrösten komma fram senast dagen innan valdagen för att räknas i valet.

Kan utlandssvenskar rösta i personvalet?
Ja! Det är möjligt att delta i personvalet även från utlandet men för att rösta på en av liberalernas
kandidater kräver det en valsedel med förtryckta kandidatnamn. I det material som skickas hem till
dig som är skriven i utlandet med en aktuell adress kommer du att få blanka valsedlar där du kan
skriva in namnet på partiet du vill rösta på, detta material finns även att få från ambassader och
konsulat. Genom dessa valsedlar kan du tyvärr inte rösta på en enskild kandidat i personvalet, det
går alltså exempelvis inte att skriva in någon person på en sådan valsedel även om personen
kandiderar för liberalerna i din valkrets. Det går inte heller att personrösta genom att skriva in
någon på en valsedel där du bara har Liberalernas partibeteckning (utan kandidater).
Vill du delta i personvalet så ser vi självklart till att skicka en röstsedel med namn till dig så att du
kan kryssa din favoritkandidat, det är bara att du hör av dig till info@liberalerna.se så skickar vi en
röstsedel! Du behöver ge oss en postadress och berätta vilken valkrets som du får rösta i så att vi
kan skicka rätt valsedel. Tänkt också på att det kan ta tid för posten att komma fram beroende på
var i världen du bor!
Vi har också försökt att sända valsedlar med namn till de större svenska ambassaderna runt om i
världen så att de finns tillgängliga där man kan rösta. Är du osäker på om namnlistor finns där du
avser rösta får du också gärna höra av dig till oss eller kontrollera med din lokala ambassad.
I riksdagsvalet 2018 så har liberalerna en nationell lista med kandidater som gäller i hela landet.
Använder du som utlandssvensk den nationella listan räknas din röst, och ditt eventuella
personkryss, fortfarande i den valkrets där du senast var skriven. Det är alltså ingen skillnad att
kryssa en kandidat på den nationella listan eller på en lokal valsedel som bara gäller i ett län. På
valmyndighetens hemsida hittar du alla valsedlar för att kunna avgöra vem som kandiderar för
liberalerna i just din valkrets.

