Utträde ur den svenska röstlängden
för val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet 2019
Alla medlemsländer i Europeiska Unionen (EU) håller val till Europaparlamentet 23-26 maj 2019.
I Sverige hålls valet på söndagen den 26 maj. Du får själv välja om du vill rösta i det land där du är
medborgare eller här i Sverige där du är bosatt. Du har vid något av de tidigare valen till
Europaparlamentet anmält att du vill vara med i den svenska röstlängden. För att rösta i Sverige måste
du fortsätta vara med i röstlängden.
Om du vill stå kvar i röstlängden
Om du vill stå kvar i den svenska röstlängden även i detta val till Europaparlamentet ska du inte skicka
in den här blanketten. Valmyndigheten i Sverige kommer att meddela landet du är medborgare i att du
är anmäld till den svenska röstlängden.
Om du inte vill stå kvar i röstlängden
Om du inte längre vill vara med i den svenska röstlängden måste du anmäla detta. Du anmäler ditt
utträde genom att skriva under nedan och skicka in denna blankett till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen måste ha fått din anmälan om utträde senast den 26 april 2019.
Om du anmäler utträde ur röstlängden gäller det endast val till Europaparlamentet. Vid val till
kommun- och landstingsfullmäktige tas du automatiskt med i röstlängden eftersom du är bosatt här.
Rösträtt till riksdagen har endast svenska medborgare.
Information till dig som är brittisk medborgare
För att få rösta i Europaparlamentsvalet måste du vara medborgare i ett EU-land. Om Storbritannien
träder ur EU före den Europeiska valperiodens inledning (börjar den 23 maj 2019) så har du som är
brittisk medborgare inte rösträtt i valet till Europaparlamentet. I sådana fall kan du bortse från denna
blankett.
Information finns på www.val.se
På www.val.se finns information om att rösta på de flesta av EU:s officiella språk.
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Jag anmäler att jag INTE vill vara med i Sveriges röstlängd för val till Europaparlamentet.
Namnteckning

Personnummer

Namnförtydligande:
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