
GÖR DIN RÖST HÖRD
RÖSTA I VALET 9 SEPTEMBER

Vem får rösta?

Kom ihåg id-kort

Flera sätt att rösta på

Viktiga datum

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.
Du som har rösträtt ska ha fått ett röstkort ca 3 veckor före
valet. Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare
och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:
• svensk medborgare och är folkbokförd i Sverige
• medborgare i något av Europeiska unionens medlemsländer
• medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i Sverige
• medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i 
Sverige tre år i följd före valdagen.

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

Rösta på valdagen i din vallokal 
Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Vallokalen är bara öppen på valdagen. 

Förtidsrösta
Förtidsrösta gör du någon annanstans än i din vallokal. Det kan du göra cirka tre veckor före valdagen 
och fram till och med valdagen. När du förtidsröstar måste du ha med dig ditt röstkort, som kommer 
med posten. Du får information om var du kan förtidsrösta på www.val.se eller från din kommun.

Rösta från utlandet
Om du är utomlands kan du brevrösta eller rösta på många svenska ambassader och konsulat. 
För att brevrösta behöver du material som du beställer från Valmyndigheten.

Rösta med bud
Den som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan gå och rösta kan 
rösta genom bud. För att rösta med bud behövs material från valmyndigheten.

22 aug Förtidsröstningen börjar. Alla röstberättigade ska ha fått sitt röstkort.

9 sep Valdag! Vallokalerna öppnar 08.00 och stänger 20.00.

Läs mer på valmyndigheten val.se
Kontakt: epost: val@valet.se, telefon: 020-825 825

ifmetall.se/val

KÖRKORT    S V E R I G E

Glöm inte att ta 

med ditt röstkort!
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