Att rösta med bud
Söndagen den 11 september 2022 är det val i Sverige
till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.
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.

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 lokal
för förtidsröstning.
Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller
kriminalvårdsanstalt.
Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan budrösta med hjälp
av brevbäraren.

Rösträtt och röstkort
På ditt röstkort står din rösträtt, det vill säga vilka val du får rösta i.
Om du inte har ditt röstkort eller är osäker på din rösträtt kan du
kontakta kommunens valnämnd eller Valupplysningen.
Om budet ska lämna din röst i en röstningslokal för förtidsröstning
måste hen ta med ditt röstkort.

Gör i ordning budrösten tidigast den 18 augusti
Rösten får göras i ordning tidigast den 18 augusti och
senast på valdagen.
Du behöver ett vittne – vem kan vara vittne?
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.
Du behöver ett bud - vem kan vara bud?
Budet måste vara minst 18 år. Dessa personer får vara bud:
• 	 din anhörig (make/maka/sambo, barn, barnbarn, förälder och syskon
eller makes/makas/sambos barn, barnbarn förälder och syskon)
•

din vårdare eller någon som brukar hjälpa dig med personliga ärenden

•

anställda på ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt

• 	 en lantbrevbärare kan vara bud om du bor utmed en lantbrevbärarlinje.
Brevbäraren har material för röstning och har information om hur man
röstar med bud.

RÖSTKORT
DEN 11 SEPTEMBER 2022 HAR DU RÖSTRÄTT VID VAL TILL:
Riksdagen
Valkrets: Västra Götalands läns norra
Kommunfullmäktige i Alingsås kommun
Valkrets: Alingsås
Regionfullmäktige i Västra Götalands region
Valkrets: Älvsborgs norra/V Götalands norra

Sven Berggren
c/o Persson
Stora Skevi
Aspholmsvägen 32
441 50 ALINGSÅS

Kommunal folkomröstning
Alingsås kommun
DIN VALLOKAL

DITT NUMMER I RÖSTLÄNGDEN

Stadsskogenskolan
Klassrummet
Stadsskogsgatan 20

14

Öppet på valdagen 11 september
kl. 8.00–12.00, 13.00–20.00

89

0716

1234

Simmenäs/Anten/Kvarnabo 16
Valnämnden i Alingsås kommun
Box 480
SE-441 93 ALINGSÅS

DU TILLHÖR VALDISTRIKT
Simmenäs/Anten/Kvarnabo 16

11 SEP

RÖSTA PÅ VALDAGEN I DIN VALLOKAL
På valdagen den 11 september kan du rösta i din vallokal.
Adress och öppettider ser du här ovanför.

24 AUG
–11 SEP

Från den 24 augusti
till och med valdagen
den 11 september
kan du förtidsrösta
i din egen kommun
eller i en annan
kommun.

Se alla lokaler och öppettider på www.val.se.
Exempel på röstningslokaler i din kommun:

Ta med detta
röstkort.

Norra medborgarkontor
Slottsvägen 89

Västra medborgarkontor
Västra torg 101
Östra medborgarkontor
Storgatan 57

Södra medborgarkontor
Diamantgatan 23

24 AUG
–11 SEP

HJÄLP MED ATT RÖSTA
Om du inte kan ta dig till en röstningslokal på grund av till exempel
ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom kan du rösta med bud.
Läs mer på www.val.se.
Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, eller om du behöver
hjälp med att göra i ordning din röst, kan din kommun ordna att röstmottagare kommer hem till dig. Kontakta din kommun.

val.se

www.val.se
Allt du behöver veta för att rösta.
Där finns information på lättläst svenska,
teckenspråk och flera andra språk.

FÖRTIDSRÖSTA

RÖSTA FRÅN UTLANDET
Du kan brevrösta från utlandet eller förtidsrösta på många ambassader
och konsulat. För att brevrösta behöver du brevröstningsmaterial.
På www.val.se hittar du all information.

Ta med id-handling
Om du inte har någon id-handling
kan en annan person intyga din identitet.
Den personen måste visa sin id-handling.
Om röstkortet inte stämmer
Din rösträtt fastställs 30 dagar före
valdagen och grundar sig på uppgifterna
i folkbokföringen. Om dina uppgifter har
ändrats senast den 12 augusti kan du
senast den 30 augusti begära rättelse
hos:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Tel: 031-00 00 00
Frågor om röstning i din kommun
Valnämnden i Alingsås kommun
Tel: 0322-000 00
www.alingsas.se

Valsedlar
I materialet finns blanka valsedlar, en för varje val. Gul för val
till riksdagen, vit för val till kommunfullmäktige och blå för val till
regionfullmäktige. På dem kan du skriva namnet på det parti som
du vill rösta på för respektive val som du har rösträtt i.
Du kan också personrösta genom att skriva partinamn och
namnet på den kandidat du vill rösta på. Mer information om
personröstning, partier och kandidater finns på www.val.se

Material du behöver
• 	
•
•
•

Valkuvert och blanka valsedlar (finns i materialet)
Ytterkuvert för budröst (finns i materialet)
Röstkort (behövs om du ska förtidsrösta)
Id-handling (behövs om du inte är känd för budet)

Gör så här
Instruktioner finns också på ytterkuvertet för budröst.
Det är viktigt att budrösten görs i ordning på rätt sätt.
VAL TILL RIKSDA

GEN

1. Gör i ordning din röst genom att i avskildhet skriva namnet på
det parti du vill rösta på, på respektive valsedel. Du kan också
personrösta genom att skriva partinamn och namnet på den
kandidat du vill rösta på.

VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE

IGE

UNFULLMÄKT

VAL TILL KOMM

90000

Lägg endast en valsedel i varje valkuvert. Stäng kuverten genom
att klistra igen eller vika in fliken. Detta kan du göra utan att
vittnet är närvarande.

90000

90000

2. I närvaro av ett vittne och budet, lägg dina valkuvert i
ytterkuvertet för budröst. Klistra igen ytterkuvertet.
Om lantbrevbäraren är bud behöver hen inte vara närvarande
när du gör i ordning rösten. I ytterkuvertet ska du endast lägga
ner valkuverten, inte röstkortet.

VALKUVER
T

VALKUVERT
VALKUVERT

Anvisni
ng
På detta kuve a r
Väljaren ska rt får inte göras någo
n anteckning
själv lägga
Endast en
in sin valse
eller någo
valsedel ska
t märke.
del i detta
A n v i sValse
kuvert.
läggas in i
n i n deln
gar
kuvertet.
På detta kuvert fårfår inte vikas.
inte göras någon antecknin
Väljaren ska själv lägga
g eller något märke.
in sin valsedel i detta
Endast en valsedel
ska läggas in i kuvertet. kuvert.
A n v i sValsedeln
n i n g a r får inte
vikas.
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.

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.

Ytterkuvert för budröst
Så här röstar du:
1

2

Valmyndigheten 768 utg 8b

Har du frågor?
Besök www.val.se eller ring Valupplysningen på telefon 020-825 825.

Lägg ner valkuverten i det här kuvertet
och klistra igen det. Ditt vittne och ditt
bud ska se på när du gör det.
Om budet är lantbrevbärare behöver hen inte vara
med när rösten läggs ner i kuvertet.

3

4

Vittnet intygar

• Jag intygar att väljaren själv gjort i ordning sina valkuvert,
lagt ner dem i detta kuvert och klistrat igen det inom tillåten tid.
• Jag intygar att väljaren undertecknat intyget vid punkt 3.
• Jag känner inte till något som säger emot de uppgifter som
väljaren lämnat.
• Jag är 18 år eller äldre.
Vittnet och budet får inte vara samma person.
Vittnets namnteckning

Intyga själv

• Jag kan på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning
inte ta mig till en röstningslokal eller vallokal, eller så röstar jag
med lantbrevbärare eller på häkte/kriminalvårdsanstalt.

Namnförtydligande (texta)

• Jag intygar att jag själv har gjort i ordning mina valkuvert.

Vittnets adress

• Jag har inom tillåten tid gjort i ordning mina valkuvert.
• Jag har i närvaro av vittnet och budet lagt mina valkuvert i detta
kuvert och klistrat igen det.

Personnummer
År

Mån

Dag

Nr

Väljarens namnteckning

Valmyndigheten 402 utg 5

5. Nu kan budet ta din budröst till din vallokal eller till en lokal för
förtidsröstning. Där måste budet kunna styrka sin identitet.
Budet behöver ta med sig ditt röstkort om hen ska lämna din
röst i en lokal för förtidsröstning.

Lägg ner en valsedel per valkuvert.

Namnförtydligande (texta)

År

Mån

Dag

Nr

Vänd

