
 

 
 När kan jag rösta? 

På valdagen den 25 maj.  
 

 Vem får rösta i EU-valet? 
Du måste ha fyllt 18 år och vara medborgare i Sverige 

eller ett annat EU-land.  Är du medborgare i ett annat 

EU-land? Då måste du senast 25 april anmäla att du vill 

rösta till Länsstyrelsen. 

 
 Vilka papper behöver jag för att rösta? 

Röstkortet som du får hem i brevlådan och ett id-kort. 

 När får jag mitt röstkort? 
Röstkortet skickas ut i början av maj 2014.  
 

 Vad gör jag om jag inte fått mitt röstkort? 
Beställ ett nytt hos Valmyndigheten. Ring 020-825 825  

eller skicka ett meddelande till rostkort@val.se. Eller prata med din kommun.  

 

 Var röstar jag? 
På röstkortet står det i vilken vallokal du ska rösta och när den är öppen. 

 Vad gör jag om jag inte kan rösta den 25? 
Du kan rösta i förväg från den 7 maj.  
 

 Hur röstar jag? 
I vallokalen finns valsedlar och kuvert. Välj en valsedel. Lägg den i ett kuvert. 
Lämna kuvertet till en röstmottagare. 
 

 Vem kan jag rösta på i EU-valet? 
Du kan rösta på ett parti. Du kan också rösta på en särskild politiker.  
Vill du rösta på en särskild politiker sätter du ett kryss i rutan framför  

personens namn. Du får bara kryssa för ett namn.  

 

Läs mer på Valmyndighetens webbplats http://www.val.se/lattlast/index.html  

och läs mer om Europaparlamentet på http://www.elections2014.eu/sv  

Att rösta. 
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Din röst betyder lika mycket som alla andras. Ingen röst är betydelselös. 
Avstår du från att rösta avstår du också makt och inflytande till någon 
annan som utnyttjar sin rösträtt. Ju fler som röstar i valet till 
Europaparlamentet, desto mer stärks demokratin i EU.  

Europaparlamentet har makt över nya lagar som styr ditt vardagsliv i 
Sverige. Sedan förra valet 2009 har parlamentets makt ökat. 
Europaparlamentet har nu lika stort inflytande som medlemsländernas 
regeringar över nya lagar. Det handlar till exempel om tillsatser i maten 
vi äter, miljön, hur mycket det kostar att ringa på mobilen och regler för 
att resa och arbeta i EU. 

Man måste inte gilla EU för att rösta. Oavsett vad man tycker om EU går 
det inte att bortse ifrån att EU och Europaparlamentet finns. De beslut 
som fattas i EU påverkar dig och din vardag i Sverige. Gillar du inte EU 
som det ser ut idag kan det vara en anledning till att utnyttja din 
demokratiska rätt att rösta och på så sätt påverka EU. 

Man behöver inte vara EU-expert för att rösta.  Lika lite som man 
behöver vara Sverige-expert för att rösta i ett svenskt val. Valet till 
Europaparlamentet är inte krångligare än andra politiska val. I grunden 
handlar det om precis samma sak, att utnyttja sin rösträtt och påverka 
vilken politisk inriktning som ska gälla i Sverige eller i EU. 

Avståndet blir inte kortare om du låter bli att rösta. Och oavsett avstånd 
är det en politisk realitet att Europaparlamentet finns. 
Europaparlamentet har stort inflytande över de lagar som sedan ska 
gälla i Sverige. De flesta frågor som en svensk kommun hanterar har 
beslutats av Europaparlamentet. Om du röstar är du med och påverkar 
hur EU utvecklas i framtiden. 
 

Du tror att du saknar makt…… Tänk om. 

En röst mer 

eller mindre 

spelar väl ingen 

roll. 

 
Europaparlamentet 

har ju ändå ingen 

makt! 

 

 

Jag är emot 
EU! 

Jag kan för lite 

om EU för att 

rösta. 

EU rör inte 

mig, det är för 

långt bort. 

 


