
n u m m e r 3 2019

Den 26 maj är det dags för val 
till Europaparlamentet i Sverige. 
I detta nummer av Bengtsforska-
nalen beskriver vi de sätt du kan 
rösta på; på valdagen, genom 
förtidsröstning, med bud eller am-
bulerande röstmottagare och från 
utlandet. 

Rösta på valdagen 
Du kan rösta i din vallokal eller i någon 
av alla röstningslokaler för förtidsröst-
ning. På ditt röstkort står det vilken 
vallokal du kan rösta i på valdagen. 
Röstkortet skickas ut i början av maj. 
När du röstar behöver du ha med dig 
id-handling. Har du ingen id-handling 
kan en annan person intyga din identi-
tet, men då måste den personen visa en 
id-handling. Du måste inte ha med dig 
röstkortet när du röstar i din vallokal, 
men praktiskt för att kontrollera att du 
röstar i rätt vallokal.

Förtidsrösta 
Förtidsröstning pågår mellan 8 och 26 
maj och kan göras i vilken röstningslokal 
som helst i landet. Vid förtidsröstning 
ska du visa upp röstkort och id-hand-
ling. 

Rösta med bud eller  
ambulerande röstmottagare 
Du som är funktionsnedsatt, sjuk, bor 
på en vårdinrättning eller har kommunal 
hemtjänst kan rösta med hjälp av bud 
eller ambulerande röstmottagare. 

Att rösta med bud betyder att någon 
annan än du själv tar med din röst till 
vallokalen eller till en lokal för förtids-
röstning. För att rösta med bud behö-
ver du ett bud, ett vittne och särskilt 
material för budröstning. Make/maka, 
sambo eller partner samt dina, makens, 
sambons eller partnerns barn, barnbarn, 
föräldrar eller syskon kan vara bud. Det 
som på yrkesmässigt eller liknande sätt 
ger dig vård eller som annars brukar 

hjälpa dig i personliga angelägenheter 
kan också agera bud. Du behöver också 
ett vittne som kan intyga att röstningen 
går rätt till. Budet och vittnet ska ha fyllt 
18 år och får inte vara en och samma 
person. Kontakta valnämnden kring var 
du kan hämta material för att rösta med 
bud.

Ambulerande röstmottagare är, av kom-
munen, särskilt förordnade personer 
som arbetar två och två, vittnen behövs 
därför inte. För att anlita ambulerande 
röstmottagare, kontakta valnämnden. 

Om du bor längs en lantbrevbärarlinje 
kan du förtidsrösta genom att använda 
lantbrevbäraren som bud. Se Valmyndig-
hetens hemsida. 

Rösta från utlandet 
Du som är utomlands vid valet kan 
rösta från utlandet. Se Valmyndighetens 
hemsida eller ring deras telefonservice 
för mer information.
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Så röstar du i EU-valet
Illustration: Sofia Magnusson

Mer information om EU-valet finns på Valmyndighetens hemsida, www.val.se



Röstkort och valsedlar
Valmyndigheten skickar ut röstkort 
i början av maj till alla med rösträtt. 
Röstkortet intygar att du får rösta 
och ska tas med om du förtidsröstar. 

Vid förtidsröstning används röst-
kortet för att skicka din röst till det 
valdistrikt du tillhör, där din röst 
räknas. Innan valkuverten läggs i va-
lurnan skiljs röstkortet från valkuver-
ten så att valhemligheten bevaras.

Har du inte fått något röstkort eller 
förlorat det kan du beställa ett nytt 
hos kommunens valnämnd, läns-
styrelsen eller Valmyndigheten. Det 
kan också skrivas ut av röstmottagar-
na i de flesta röstningslokaler. 

Valsedlar finns i vallokalen och 
används för att rösta. Varje parti har 
valsedlar. Du kan välja att personrös-

ta eller bara rösta på ett parti. Att du 
kan personrösta för alla partier med 
hjälp av en blank valsedel är en  
nyhet i lagen som gäller första gång-
en vid valet till Europaparlamentet.

Du gör ditt val genom att lägga valse-
deln i ett valkuvert bakom en skärm 
i vallokalen. Lämna sedan kuvertet 
till röstmottagare som bockar av dig. 

Förtidsrösta 8-26 maj
Lokal/adress Öppettider
Biblioteket i Bengtsfors 
Tingshustorget 3

Måndag-tisdag 14.00-18.00 
Onsdag-torsdag 10.00-14.00 
Fredag 12.00-16.00 
Lördag-söndag 10.00-13.00

Biblioteket i Dals Långed 
Enetsvägen 1

Måndag-tisdag 12.00-16.00 
Onsdag-torsdag 10.00-18.00

Biblioteket i Bäckefors 
Bäckegården, Torget

Måndag 10.00-14.00 
Onsdag 14.00-18.00

Banvaktarstugan i Billingsfors 
Stenebyvägen 14

Tisdag 14.00-18.00

Folkets hus i Gustavsfors 
Årjängsvägen 5

Torsdag 14.00-18.00

Rösta på valdagen 26 maj
Vallokalerna är öppna 08.00-21.00.  
På ditt röstkort står vilket valdistrikt du tillhör.

Valdistrikt Lokal/adress
Nordvästra; Bengtsfors väs-
tra, Ärtemark och Torrskog

Biblioteket,  
Tingshustorget 3, Bengtsfors

Norra; Bengtsfors östra  
och Gustavsfors-Vårvik

Bengtsgården,  
Centralbacken 10, Bengtsfors

Nordöstra; Billingsfors  
och Laxarby

Lövåsenskolan,  
Övre Terassgatan 1, Billingsfors

Sydöstra; Dals Långed  
norra och Dals Långed södra

Folkets hus Mustadfors, 
Enetsvägen 11, Dals Långed

Sydvästra; Steneby,  
Ödskölt och Bäckefors Bäckegården, Torget, Bäckefors

Förtidsrösta på  
valdagen 26 maj
Lokalerna är öppna 09.00-13.00 (biblio-
teket i Bengtsfors är öppet 09.00-21.00).

Lokal Ort
Årbols skola Ärtemark

Folkets hus Gustavsfors

Steneby bygdegård Steneby

Biblioteket Bengtsfors

Bygdegården Torrskog

Skåpafors skola Skåpafors

Ödskölts bygdegård Ödskölt

Vem får rösta?
Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:
• 18 år senast på valdagen,
• svensk medborgare och är/har varit folkbokförd i 

Sverige, eller
• medborgare i ett EU-land, folkbokförd i Sverige 

och har anmält dig till röstlängden senast 26 april.
Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets 
folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Valnämnden
Valnämnden är den 
politiska instans, i 
en kommun, som 
ansvarar för att 
genomföra val. Till 
sin hjälp har de ad-
ministrativ personal 
på kommunkontoret. 
Valnämnden svarar på 
frågor om vallokaler, öp-
pettider, rösträtt etc. De kan 
också hjälpa dig att skriva ut 
röstkort om det skulle behövas.

Ska du  
förtidsrösta? 

Ta med  
röstkortet!
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Här kan du rösta

Kontakt 0531-52 60 76 
val@bengtsfors.seVardagar: 08.00-16.30

Helger under förtidsröstning: 
10.00-13.00Valdagen: från 08.00


