Så här röstar du
En guide för dig som är utlandssvensk
Här har vi sammanställt viktig information inför riksdagsvalet 2022. För att öka
engagemanget inför valet gör vi en storsatsning på att lyfta utlandssvenskarnas
frågor i valdebatten. I intervjuserien Livefika Valspecial samtalar vi med
partiledare och andra representanter för riksdagspartierna om frågor som
påverkar utlandssvenskarnas liv och vardag. Du hittar intervjuerna och mer
valinformation på www.sviv.se.

Står du med i röstlängden?
Svenskar som har utvandrat behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år för att
finnas kvar i den. Blankett hämtar du på www.skatteverket.se. Anmälan ska vara
Valmyndigheten tillhanda senast den 12 augusti 2022.

Röstkortet
Om du är folkbokförd utomlands och står med i röstlängden behöver du inte beställa
material. Materialet skickas automatiskt till din folkbokföringsadress i utlandet. För
att kontrollera att du är skriven på rätt adress, kontakta Skatteverket.

Du behöver särskilt
material för att
brevrösta och två
vittnen.

Materialet till
brevröstningen skickas
tillsammans med ditt
röstkort.
Materialet kan även
beställas från din
ambassad, konsulat
eller från
Valmyndigheten.
Du kan tidigast skicka
din röst 45 dagar innan
valdagen.
Brevrösten får inte
postas från Sverige.

Ta med giltig idhandling.

Du kan rösta i Sverige
fast du bor utomlands.

Röstkortet är inte
nödvändigt men gör
röstningen smidigare.

Beställ ett nytt röstkort
som gäller i Sverige till
valfri adress.

Röstmottagningen
börjar tidigast 24 dagar
före valdagen.

Du kan både
förtidsrösta och rösta
på valdagen i din
vallokal.

Kontrollera
öppettiderna för
röstning på din
ambassad eller
konsulat på
www.swedenabroad.se

Kontrollera vilken
vallokal du tillhör på
Skatteupplysningen:
Från utlandet:
+46 8 564 851 60
Från Sverige:
0771-567 567

28 juli:
Första dagen då du
får brevrösta.

12 augusti:
Sista dagen att
omregistrera dig i
röstlängden.
18 augusti:
Röstberättigade kan
tidigast rösta på
svenska ambassader
och konsulat.
10 september:
Röster som tagits
emot på svenska
ambassader och
konsulat bör vara
framme hos
Valmyndigheten.
12 september:
Sista dagen som en
brevröst kan tas
emot hos
Valmyndigheten.

Ta med dig giltigt idhandling för att rösta
på ambassad eller
konsulat.
Vill du personrösta –
skaffa valsedlar från
respektive parti i god
tid.
Du kan inte rösta på
själva valdagen i
utlandet.

