VALMYNDIGHETENS INFORMATIONSBLAD

Att rösta med bud
Söndagen den 7 april 2019 är det omval till kommunfullmäktige i
Falu kommun.
Denna information vänder sig till dig som vill rösta med bud. Att
rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst
till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.
Rösträtt och röstkort
På ditt röstkort står din rösträtt. Om du inte har ditt röstkort
eller är osäker på din rösträtt kan du kontakta Valmyndigheten. Om budet ska lämna din röst i en röstningslokal för
förtidsröstning måste hen ta med ditt röstkort.
Gör i ordning budrösten tidigast den 28 mars
Rösten får göras i ordning tidigast den 28 mars och senast
på valdagen.

Valmyndigheten
107 91 Stockholm

Berggren, Sven
STORA VÄGEN 18 C
441 14 Alingsås

Innehåller ditt

RÖSTKORT
till omval i Falu kommun 7 april 2019

Vem kan rösta med bud?
Du kan rösta med bud om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till din vallokal eller en
röstningslokal.
Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller
kriminalvårdsanstalt. Alla som vistas utmed en lantbrevbärarlinje i
Falu kommun kan budrösta med hjälp av brevbäraren.
Ett vittne behövs
För att rösta med bud behöver du ett vittne. Alla som är över 18 år
kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet.
Vem kan vara bud?
Budet måste vara minst 18 år. Dessa personer får vara bud:
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Omval

•

din make eller sambo samt din eller din sambos barn,
barnbarn, föräldrar eller syskon,

•

de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller
som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter,

•

anställda vid ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt,
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Valsedlar
I materialet finns en blank valsedel. På den kan du skriva namnet på
det parti som du vill rösta på.
Om du vill personrösta måste du ha en namnvalsedel med
partiets kandidater. Namnvalsedlar kan beställas från respektive parti.
På namnvalsedeln kryssar du för den person som du helst vill ska
bli vald.

90000

Parti Y

en lantbrevbärare kan vara bud om du vistas utmed en
lantbrevbärarlinje som passerar genom Falun. Lantbrevbäraren
har material för röstning och har information om hur man
röstar med bud.
IGE

•

VALKUVERT

Anvisningar
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.

Du får bara personrösta på (kryssa för) en kandidat. Om flera namn
på valsedeln har kryss räknas rösten endast som en röst på partiet.
Det går inte att påverka ordningen av kandidaterna genom att
stryka kandidatnamn.
Ytterkuvert för budröst
För att budrösta, följ stegen 1-6:

Gör så här:

1

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

2

Väljaren lägger inför två personer – ett
vittne och ett bud – ner valkuvertet/en i
det här ytterkuvertet och klistrar igen.

Är budet lantbrevbärare så behöver denne inte närvara när rösten läggs ner.

4

Vittnet intygar.

• Jag intygar att väljaren själv lagt sin röst i detta ytterkuvert
och klistrat igen det inom föreskriven tid.
• Jag intygar att väljaren undertecknat intyget vid punkt 3.
• Jag känner inte till något som strider mot de uppgifter som
väljaren lämnat.
• Jag är 18 år eller äldre.
Vittnet och budet får inte vara samma person.

3

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

Vittnets namnteckning

Namnförtydligande (texta)

väljaren röstar med lantbrevbärare eller på häkte/kriminalvårdsanstalt).

• Jag har själv lagt min röst i ett valkuvert och i närvaro av vittnet
och budet lagt rösten i detta ytterkuvert och klistrat igen det.
• Rösten har gjorts i ordning inom föreskriven tid.

Personnummer
År

Mån

Dag

Nr

Väljarens namnteckning
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Dessa instruktioner finns också på ytterkuvertet för budröst. Det är
viktigt att budrösten görs i ordning på rätt sätt.

Väljaren intygar.

• Jag kan på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte ta mig till en röstningslokal (gäller inte om

Namnförtydligande (texta)

Personnummer
År

Mån

Dag

Nr

Vänd

2. Lägg ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst och klistra
igen det. Du måste ha ett bud och ett vittne närvarande när du
lägger ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst.
Du ska inte lägga ner röstkortet i ytterkuvert för budröst. Om
lantbrevbäraren är bud behöver hen inte vara närvarande när
du gör i ordning rösten
3. Fyll i dina personuppgifter på ytterkuvertet.
4. Vittnet och budet ska intyga att röstningen gått till enligt
gällande regler genom att skriva under och fylla i sina personuppgifter på ytterkuvertet.
5. Nu kan budet ta din budröst till din vallokal eller till en
röstningslokal för förtidsröstning. Där måste budet kunna
styrka sin identitet. Budet behöver ta med sig ditt röstkort om
hen ska lämna din röst i en röstningslokal för förtidsröstning.

Har du frågor?
Kontakta kommunens valnämnd,
besök www.val.se eller ring
Valupplysningen på telefonnummer
020 -825 825.

