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Val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige!

Är du
svensk medborgare?
Då kan du rösta
i riksdagsvalet.

Har du varit
folkbokförd i Sverige
i 3 år? Då kan du rösta i
valen till kommun- och
regionfullmäktige.

Du måste också
ha fyllt 18 år!

Är du svensk medborgare
men bor i ett annat land?
Då röstar du via post.

VARFÖR
SKA JAG
RÖSTA?

Din röst räknas!
→
→

Göteborg har stora skillnader i valdeltagandet. När alla röster i samhället
inte blir hörda är det är ett demokratiproblem.

→

Sverige har haft allmän rösträtt i 100 år. Använd din röst för att förändra
och påverka!

→
→

Rösta för att få ett bättre samhälle för dig och dina barn! Du röstar alltid
anonymt, ingen kan ta reda på vad du har röstat på.

Om du inte gör din röst hörd använder någon annan din tystnad.

Din röst ÄR viktig och den gör skillnad!

Vem har rösträtt?
Till Riksdagen:
→ Du som har fyllt 18 år och är svensk medborgare.
Till kommun- och regionfullmäktige:
→ Du som har fyllt 18 år.
→ Du behöver inte vara svensk medborgare för att få rösta. Det räcker att du har
varit folkbokförd i Sverige under tre år i följd före valdagen.

Hur röstar jag?
Rösta i förtid:
→ Du kan förtidsrösta från den 24 augusti.
→ Du kan rösta i hela landets förtidsröstningslokaler.
Ta med dig:
1. Id-handling (id-kort eller pass). Om du inte har id-handling med dig, kan någon
annan intyga din identitet.
2. Röstkort (som skickas till din adress). Om du inte har ditt röstkort med dig, så
kan de skriva ut ett nytt i röstningslokalen.

Rösta på valdagen 11 september:
På ditt röstkort står det adressen till din vallokal.
Om du saknar röstkort, eller är osäker i vilket valdistrikt du röstar, ring 031-365 00 00
eller gå till närmaste vallokal så hjälper de dig.

Hur röstar man?
→ Du får tre valkuvert för att rösta i alla tre valen (för de som inte är svenska
medborgare: två kuvert för två val)
→ Alla partiers valsedlar finns i vallokalen (gul för riksdagen, blå för
regionfullmäktige och vit för kommunfullmäktige)
→ Du tar valsedlar. Kryssa endast EN person, eller lämna utan kryss.
→ Stoppa varje valsedel i ett valkuvert utan att vika.
→ Du går till röstmottagare med dina valkuvert och id-handling. Du blir avprickad i
listan och lägger ner dina kuvert i valurnorna.

Så fungerar
det demokratiska
systemet i Sverige.

Vi har representativ
demokrati. Det betyder
att vi väljer partier och
politiker som ska
representera vad vi tycker.

All offentlig makt i
Sverige utgår från folket
och riksdagen är folkets
främsta företrädare.
- Grundlagen

tillsammans de personer som sitter i riksdagen. För att ett parti ska få vara
→ Vimedväljer
i riksdagen måste det få mer än 4 procent av rösterna.
→ Det eller de partier som får mest röster vinner valet och bildar en regering.
→ Det eller de partier som bildar regering utser ministrar och utformar departementen.

Departementen fungerar som enheter och samlar politiken kring olika sakfrågor, t.ex
har Utbildningsdepartementet ansvar för arbetet med skolpolitiken. Departementen
ansvarar också för myndigheterna.
Myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket arbetar för
alla som bor i Sverige.

→ Vi har val vart fjärde år till riksdagen, regionerna och kommunerna.

JAG RÖSTAR
FÖR
GÖTEBORG

Hemsidor
om du vill veta mer
Nationell information:
www.regeringen.se
www.riksdagen.se
www.val.se
www.ur.se

Du bestämmer
själv vilket parti och
vilken politiker du
röstar på.

www.svt.se
www.sr.se
www.8sidor.se

Riksdagens partier:
www.vansterpartiet.se
www.socialdemokraterna.se
www.mp.se
www.sd.se
www.liberalerna.se
www.centerpartiet.se
www.moderaterna.se
www.kristdemokraterna.se

Alla kommuner, regioner och myndigheter har också hemsidor. Där kan du hitta
mer information.

