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Remissyttrande gällande SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden” (Ku2016/00088/D)  

Svenskar i Världen har givits tillfälle att ange yttrande över  Betänkandet Låt fler forma framtiden.  

Sammanfattning  

Svenskar i Världen väljer att yttra sig om den del av betänkandet som berör insatser för att öka valdeltagandet 

bland utlandssvenskar, kapitel 5.5.5. och det som avser e-röstning, kapitel 12.7.9. Svenskar i Världen bifaller 

betänkandets förslag  inom dessa båda områden. I det följande lämnas ytterligare synpunkter på dessa förslag. 

Yttrande  

Svenskar i Världen väljer att yttra sig om den del av betänkandet som berör  insatser för att öka valdeltagandet 

bland utlandssvenskar under kapitel 5.5.5. samt den del av betänkandet som berör e-röstning under kapiltel 

12.7.9 

Svenskar i Världen bifaller  utredningens bedömning under punkt 5.5.5  att särskilda insatser bör vidtas för att 

öka valdeltagandet bland utlandssvenskar. Svenskar i världen ställer sig särskilt positiv till förslaget att frågor 

om hur röstningsförfarandet för utlandsboende kan underlättas bör ses över i en framtida vallagsutredning.  

Att valdeltagandet bland utlandsboende svenskar är lägre än i Sverige har säkerligen flera orsaker, men ett skäl 

som ofta framförs till oss är att det är svårt att hinna ta sig till röstlokalen i tid. Vi stöder därför förslaget om att 

ambassader och honorärkonsulat bör förlänga sina öppettider för att underlätta röstandet. Vi vill också föreslå att 

andra lokaler används i större utsträckning för röstande, t.ex svenska kyrkans utlandsförsamlingar, som ju håller 

helt andra öppettider. Vi instämmer också med att information om att man måste anmäla ny adress till 

Skatteverket bör förbättras. Svenskar i Världen bidrar gärna med att sprida information genom sina kanaler. 

Svenskar i Värden instämmer i utredningens bedömning under kapitel 12.7.9 att försöksverksamhet med e-

röstning bör genomföras. Vi vill här föreslå att man går längre än till kommunala folkomröstningar och tillsätter 

en utredning om  hur ett försök med e-röstning i de kommande riksdagsvalen 2018 ska kunna gå till. Ett sådant 

försök borde inkludera svenska medborgare som är bosatta utomlands, förslagsvis i de länder där flest svenskar 

bor (USA, Norge, Spanien, Storbritannien).  

Erfarenheter från andra länders e-röstnig har enligt våra uppgifter fallit väl ut, bland annat har det tillämpats 

under flera val i Estland med gott resutat. 

 

Mot bakgrund av detta ställer sig Svenskar i Världen bakom utredningens förslag under kapitel 5.5.5 och 12.7.9 i 

sina helheter.  

  

   Karin Ehnbom-Palmquist  

   Generalsekreterare  
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