Rösta i valet
Var med och påverka Huddinge och Sverige!
Även du som inte är svensk medborgare
kan ha rätt att rösta.

Påverka Huddinge och Sverige
Det här krävs för att du ska få rösta.
Rösta i kommunval
Du får rösta i kommunval om du
• fyllt 18 år senast på valdagen 11 september
• är folkbokförd i Huddinge kommun
• är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge.
Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i
Sverige i tre år före valdagen.
Rösta i regionval
Du får rösta i regionval om du
• fyllt 18 år senast på valdagen 11 september
• är folkbokförd i Region Stockholm
• är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge.
Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i
Sverige i tre år före valdagen.
Rösta i riksdagsval
Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:
• fyllt 18 år senast på valdagen 11 september
• är svensk medborgare
• är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige.

• Röstkorten skickas till din folkbokföringsadress innan valet.
• Röstmottagarna ser till att allt går rätt till vid valet. Du behöver inte
rösta på samma parti i de olika valen.
• Du röstar på valdagen i din vallokal (står på röstkortet).
• Du kan också förtidsrösta, med röstkort i annan lokal.
• Du kan inte rösta via webb eller sms.
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Vilka bestämmer och vad
ansvarar de för?
Kommunen styrs av politiker som valts direkt av dig som är
kommuninvånare. Det mesta av det du betalar i skatt går till
kommunens verksamhet.
Kommunen ansvarar för den största delen av samhällets
service som finns där du bor. Enligt lag ska detta finnas i din
kommun:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förskola och fritidshem
Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
Kommunal vuxenutbildning
Svenska för invandrare
Socialtjänst
Omsorg för äldre och för personer med
funktionsnedsättningar
Mottagande av nyanlända
Stadsplanering och byggfrågor
Genom att rösta i
Hälso- och miljöskydd
kommunalvalet är du
Renhållning och avfallshantering
delaktig och påverkar
Räddningstjänst
din framtid i Huddinge.
Vatten och avlopp
Bibliotek

Kommunen tar också hand om andra verksamheter. Till exempel
öppen förskola, kulturskola, kultur och fritid, parkskötsel och
skogs- och naturvård. Detta beslutar de valda politikerna om.
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Så här röstar du
Valdag är 11 september men du kan förtidsrösta från
och med den 24 augusti 2022. Röstningslokaler finns
nära där du bor. Så här gör du när du ska rösta:
• I vallokalen finns kuvert och valsedlar. Det finns valsedlar för de olika valen och för de olika partierna.
Du tar valsedlar ensam. Platsen för valsedlar är numera skyddad från
insyn så ingen ser vad du väljer.
• Gå in bakom en skärm och lägg en valsedel i varje kuvert och klistra
igen dem. Du ska vara ensam bakom skärmen. Ingen får vara med dig
och bestämma hur du ska rösta. Om du på grund av funktionsnedsättning eller liknande behöver hjälp kan du begära att få det.
• Gå fram till röstmottagarna och visa ditt röstkort och legitimation.
Röstmottagaren stoppar dina kuvert i rätt valurna medan du tittar på.
Läs mer på vår webbplats: huddinge.se/val
Det finns även information på andra språk än svenska här:
huddinge.se/val-sprak
På Valmyndighetens webbplats finns information om valet. Det finns
även på olika språk och lättläst svenska: val.se
Du kan även ringa på telefon 010-57 57 000

Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök Kommunalvägen 28
08-535 300 00
www.huddinge.se

