
Att rösta
Söndagen den 26 maj 2019 
är det val till Europaparlamentet. 

Vem får rösta?
Du har rösträtt om du är svensk medborgare och är eller har varit 
folkbokförd i Sverige. Du har också rösträtt om du är medborgare i något 
av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till 
röstlängden. Du ska ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Du som har rösträtt får ett röstkort
Du som har rösträtt får ett röstkort med posten tre veckor före valet. På 
röstkortet står namn, adress och öppettider till din vallokal. Där finns 
även exempel på lokaler för förtidsröstning. Om du saknar ditt röstkort 
kan du beställa ett nytt hos kommunen eller Valmyndigheten.

Valsedlar
Valsedlar finns på alla ställen där du kan rösta och hos partierna. 

Rösta på parti 
Du röstar först och främst på ett parti. Partiets namn står på valsedeln. 
Hittar du inte ditt partis valsedel, kan du skriva partiets namn på en blank 
valsedel. Skriv tydligt.

Personrösta 
Om du vill att någon särskild av partiets kandidater ska bli vald, kan du 
sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln. Du kan 
bara kryssa för en kandidat. Du kan även personrösta genom att skriva 
partinamn och namn på en blank valsedel.

Röstning

Rösta i din vallokal på valdagen den 26 maj

Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Vallokalen är 
endast öppen på valdagen. När du röstar i din vallokal prickas du av i 
röstlängden och din röst läggs ner i valurnan.

Förtidsrösta i din egen eller annan kommun

Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet. 
Förtidsröstningen startar cirka tre veckor före valdagen och pågår fram 
till och med valdagen. Information om var du förtidsröstar hittar du hos 
din kommun eller på www.val.se.

Du måste ha med dig ditt röstkort när du förtidsröstar.
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Mer information 

På Valmyndighetens webbplats www.val.se hittar du mer information 
om valet och hur du kan rösta. Där kan du också beställa material för 
att brevrösta från utlandet. 

Du är välkommen att kontakta Valupplysningen om du har frågor. 
 
www.val.se
Valupplysningen 020 - 825 825

Röstkort och information från Valmyndigheten

Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet

Innehåller ditt

RÖSTKORT
till valet till Europaparlamentet den 
26 maj 2019

107 91 Stockholm



Rösta från utlandet

Om du är utomlands kan du brevrösta eller rösta på många svenska 
ambassader och konsulat. För att brevrösta måste du använda ett särskilt 
material som du beställer från Valmyndigheten, kommuner, ambassader 
eller konsulat.

Hjälp att rösta 
 
Budröstning
Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta 
dig till en röstningslokal kan du istället rösta genom bud. Du kan också 
budrösta om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. För att 
budrösta behövs ett särskilt material som du beställer hos kommunen eller 
Valmyndigheten.

Följande personer kan vara bud:
• make, maka eller sambo
• makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller 

syskon de som yrkesmässigt ger dig vård eller hjälper dig i personliga 
angelägenheter

• anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Budet måste vara minst 18 år gammal och kunna uppvisa id-handling.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun 
ordna med en röstmottagare som kommer hem till dig. Kontakta din 
kommun för mer information.

Du måste styrka din identitet
För att få rösta måste du visa en id-handling, t.ex. körkort eller pass. 
Saknar du id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då 
måste den personen visa en id-handling.

Kalender för EU-valet 2019 
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VALMYNDIGHETEN

www.val.se
e-post: valet@val.se
telefon: 020-825 825

11 april Tidigaste datum att posta en brevröst från utlandet. 

26 april Din rösträtt bestäms utifrån uppgifterna i Skatteverkets 
folkbokföringsregister.

2 maj Tidigaste datum att rösta på svenska ambassader och konsulat  
i utlandet. 

8 maj Förtidsröstningen startar i Sverige.

26 maj Valdag. 


