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Söndagen den 7 april 2019 är det omval till kommunfull-
mäktige i Falun. 
 
Denna information vänder sig till dig som vistas utomlands och
vill brevrösta. Att rösta med brev innebär att du förtidsröstar
genom att skicka din röst från utlandet innan valet. Du får skicka
brevrösten tidigast 45 dagar innan valdagen dvs. den 21 februari 
2019. Rösten ska skickas så att den är framme i tid till rösträk-
ningen.

Med hjälp av väljarens identitet skickas brevrösten till den vallokal 
i Sverige som väljaren tillhör. I vallokalen skiljs röstkortet från 
valkuvertet, som sedan läggs i valurnan tillsammans med andra 
röster, på samma sätt som om väljaren var i vallokalen och röstade.

Rösträtt och röstkort
Om du har rösträtt finns du med i röstlängden och får ett röstkort
med posten. Röstkortet ska skickas tillsammans med din brevröst. 
Instruktion för hur du gör i ordning din brevröst finns på nästa 
sida. Där finns också information om hur du ska göra om du inte 
har tillgång till ditt röstkort. Instruktionen finns även på det gula 
kuvertet märkt ”ytterkuvert för brevröst”.

Vittnen behövs
För att kunna brevrösta behöver du två vittnen. Den som har 
fyllt 18 år kan vara vittne. Vittnena behöver inte vara svenska 
medborgare. 
 
Vittnena ska se när du lägger ner ditt valkuvert i ytterkuvertet 
för brevröst och ska sedan intyga att brevrösten gjorts i ordning 
på rätt sätt genom att fylla i sina uppgifter på ytterkuvertet. Om 
vittnena inte har svenska personnummer kan de i stället skriva sina 
födelsedatum.

Valsedlar
I brevröstningsmaterialet finns en blank vit valsedel för val till 
kommunfullmäktige. På den kan du skriva namnet på det parti du 
vill rösta på. 
 
Om du vill personrösta måste du ha en namnvalsedel med partiets 
kandidater. Namnvalsedlar kan beställas från respektive parti. På 
vår webbplats www.val.se finns mer information.

Omval 

Innehåller ditt

RÖSTKORT
till omval i Falu kommun 7 april 2019

 Valmyndigheten
 107 91 Stockholm

Berggren, Sven
STORA VÄGEN 18 C
441 14 Alingsås



Gör så här: 
Instruktion finns också på ytterkuvertet för brevröst. Det är
viktigt att brevrösten görs i ordning på rätt sätt.

Gör i ordning din röst genom att i avskildhet 
lägga valsedeln i valkuvertet. Stäng kuvertet. 1

Lägg ner valkuvertet i det gula kuvertet märkt
ytterkuvert för brevröst. Två vittnen ska se på
när du lägger ner ditt valkuvert i ytterkuvertet 
för brevröst. Klistra igen ytterkuvertet.

2

Fyll i dina personuppgifter på framsidan av
ytterkuvertet.

Vittnena ska fylla i sina uppgifter på baksidan av 
ytterkuvertet. 
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Om du har ett röstkort:  
Placera röstkortet framför ytterkuvertet i 
omslagskuvertet så att adressen till valnämnden i 
Falu kommun syns i fönstret på omslagskuvertet.

Om du saknar röstkort:
Placera ytterkuvertet så att Valmyndighetens 
adress på ytterkuvertet syns i omslagskuvertets 
fönster. 

Klistra igen omslagskuvertet och frankera det.

5

Tänk på miljön!
Allt vårt informationsmaterial trycks på återvunnet papper. 
När du inte behöver materialet mer, lämna det i pappersåtervinningen.
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A n v i s n i n g a r
På detta kuvert får inte göras någon anteckning eller något märke.
Väljaren ska själv lägga in sin valsedel i detta kuvert.
Endast en valsedel ska läggas in i kuvertet.
Valsedeln får inte vikas.

VALKUVERT

Skicka din brevröst från utlandet tidigast den 21 
februari 2019. Brevrösten måste vara framme i 
tid till rösträkningen. Rösten blir ogiltig om den 
skickas från Sverige. 

6

VALMYNDIGHETEN

www.val.se
telefon från utlandet: +46 (0) 10-57 57 000

Hägersten 14 Midsommarkransen S

Valnämnden i Stockholms kommun
SE-123 45 STOCKHOLM
Sweden – Suède

Väljaren gör i ordning sin röst (endast 
en valsedel per valkuvert).

Väljaren lägger inför två vittnen ner 
valkuvertet/en i det här  
ytterkuvertet och klistrar igen.

Ytterkuvert för brevröst

För att brevrösta, följ stegen 1-7:

Väljaren intygar.

• Jag har i närvaro av två vittnen lagt min röst i detta ytterkuvert och 
klistrat igen det. Vittnena intygar på baksidan.

• Jag har tidigast 45 dagar före valdagen gjort i ordning rösten 
utomlands eller på fartyg i utrikes fart.

Väljarens namnteckning

Namnförtydligande (texta)

Fullständigt svenskt personnummer

Alla fält måste vara helt 
ifyllda – annars kan rösten 
bli underkänd!

År Mån Dag Nr

Valmyndigheten
Box 12191
SE-102 25 Stockholm
Sweden - Suède

The voter certifies. In the presence of  two witnesses I have placed my 
vote in this outer envelope and sealed it. The witnesses confirm this on 
the reverse side. I have at the earliest 45 days prior to election day made 
ready my vote abroad or on a vessel in foreign waters.

Attestation de l’électeur. Je certifie que j’ai déposé mon vote dans la 
présente enveloppe extérieure devant deux témoins et je l’ai cachetée. Les 
témoins le certifient au verso. J’ai préparé mon vote dans un délai de 45 
jours maximum avant la date des élections, me trouvant à l’étranger ou sur 
un navire circulant dans des eaux étrangères. 

El elector certifica. En presencia de dos testigos deposité mi voto en 
este sobre exterior, el cual he sellado. Los testigos certifican al dorso. 45 
días antes del día de la elección como máximo, he realizado mi votación 
en el exterior o en un barco en trayecto internacional.

Vänd
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Den 7 april 2019 har du rösträtt vid omval till:

RÖSTKORT

Ditt nummer i röstlängden:

Du tillhör valdistrikt:

Din vallokal är:

Om uppgifterna på röstkortet inte stämmer

Din rösträtt grundar sig på uppgifterna i 
folkbokföringen och fastställs 30 dagar före 
valdagen, dvs. den 8 mars. Om uppgifterna på
röstkortet inte stämmer kan du senast den 26 mars
begära rättelse i röstlängden hos:

Om du inte kan rösta på valdagen i din vallokal 
kan du i stället:  
- förtidsrösta i din egen eller annan kommun från 
och med 28 mars. I annan kommun sker förtids-
röstning i begränsad omfattning, se www.val.se

 
- rösta från utlandet via brevröst, 
- budrösta eller rösta med ambulerande röst- 
mottagare (endast vid t.ex. sjukdom).

Valsedlar finns på ställen där du kan rösta 

Där finns valsedlar för partier och valsedlar med
kandidatnamn. Det finns även blanka valsedlar som
du själv kan skriva partinamn på. Om du inte röstar i
Falun och vill personrösta behöver du själva ta med
dig valsedlar med kandidatnamn. Du kan läsa mer
om regler för att personrösta på www.val.se.

Ta med id-handling när du röstar

Om du inte har någon id-handling kan du be någon
du känner att intyga din identitet. Den person som
intygar måste visa sin id-handling.

Kontrollera öppettider innan du går och förtidsröstar.
Öppettiderna kan skilja sig åt, se www.val.se

Namn: Berggren, Sven

Simmenäs/Anten/Kvarnabo 16

Valnämnden i Alingsås kommun
Box 335
SE-441 00  Alingsås

14 89 0716 1234
Kvarnaboskolan
Konferensrum
Östanvägen 3
Öppet på valdagen 7 april
kl. 8-20

Förtidsröstningslokaler nära dig:
l Västra medborgarkontor

Västra torg 101 

l Västra bibliotek
Valvägen 2

l Östra medborgarkontor
Östra centrum 

l Östra bibliotek
Distriktsvägen 12

Tel: 023-000 00
Frågor om röstning i din kommun    

www.falun.se

Simmenäs/Anten/Kvarnabo 16

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Tel: 010-00 00 00

Kommunfullmäktige i Falun 
Valkrets: Falun 

Frankeras
OBS:

Får EJ postas 
i Sverige

OMSLAGSKUVERT
för brevröst
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Simmenäs/Anten/Kvarnabo 16
Valnämnden i Alingsås kommun
Box 335
Se-441 00 Alingsås


