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Information om valet 2018
I denna tidning får du information inför valet den 9 september. Här kan
du läsa om de olika valdistrikten, vallokaler tider för förtidsröstning och hur
du gör om du behöver budrösta. Du hittar även kontaktuppgifter till valkansliet.
Information om valet är även tillgänglig på www.vannas.se/val.
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Den 9 september är det allmänna val!
Vid valet den 9 september 2018 väljer
du som är röstberättigad representanter
till Riksdagen, kommunfullmäktige och
till landstingsfullmäktige.
Röstkort skickas till alla röstberättigade mellan 16-22 augusti. Du kan ha
rösträtt i val till kommunfullmäktige
och landstingsfullmäktige även om du
inte har rösträtt till Riksdagen. (Du
kan också ha rösträtt till Riksdagen,
men inte till kommun- och landstingsfullmäktige, detta gäller endast om du
är svensk medborgare men inte bor
i Sverige).
Information om rösträtten

Rösträtt i valet till kommun- och
landstingsfullmäktige har du som:
•

är folkbokförd i en kommun
i Sverige

•

fyller 18 år senast på valdagen

•

är medborgare i Sverige eller i någon annan av EU:s medlemsstater,
Island eller Norge

•

är medborgare i annat land än
ovan och har varit folkbokförd i
Sverige tre år i följd före valdagen.
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Uppfylls detta har du rösträtt till
kommunfullmäktige i den kommun
där du är folkbokförd samt till landstingsfullmäktige i det landsting som
kommunen tillhör.
(Du som är folkbokförd i Vännäs
kommun och uppfyller ovanstående
krav har rösträtt till valet av kommunfullmäktige i Vännäs kommun samt
till landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting.
Rösträtt i valet till Riksdagen
har du som:
•

fyller 18 år senast på valdagen

•

är svensk medborgare och är
folkbokförd, eller någon gång har
varit folkbokförd, i Sverige.

Om du uppfyller kraven för att
vara röstberättigad i ett av eller alla
tre valen men inte har fått något
röstkort senast den 24 augusti,
kontakta valkansliet i Vännäs
kommun, via telefon 0935-141 45.
Valdistrikten

vallokal du ska rösta i. Denna vallokal
är öppen på valdagen söndagen den
9 september 2018, kl 08.00 – 20.00.
För att kunna rösta i vallokalen behöver du ta med dig en giltig legitimation, men inte röstkort.
Har du ingen giltig legitimation kan
du ta med dig någon som känner
dig väl och kan intyga din identitet.
Denna person behöver då visa en giltig
legitimation.
Vallokaler

Det finns tre vallokaler på olika
ställen i kommunen. Vilken vallokal
du tillhör beror på var i kommunen du
bor. Du kan bara rösta i den vallokal
du tillhör. Har du tappat bort ditt
röstkort och inte vet vilket valdistrikt/
vilken vallokal du ska rösta i, kontakta
valkansliet.
Valkansliet

Valkansliet är öppet alla vardagar
fram till valet samt även på valdagen,
Du kontaktar valkansliet på
tel: 0935- 141 45.

På ditt röstkort står det vilket valdistrikt du tillhör samt vilken
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Valdistrikt
& vallokaler
•

Tillhör du valdistrikt Vännäs
Västra eller Vännäs Södra
är din vallokal Vännäs bibliotek – Lilla salongen (vid
Vegaskolan)

•

Tillhör du valdistrikt Vännäs
Centrala är din vallokal
Vännäs gamla Hälsocentral,
vid nuvarande Folktandvården – samlingssalen.

•

Tillhör du valdistrikt Vännäsby eller Östra Byaområdet
är din vallokal Vännäsby
skola – huvudentrén.

Observera att det är nya
vallokaler i Vännäs bibliotek
och att det är två valdistrikt i
samma lokal.
Vallokalen är öppen kl. 08.00 –
20.00 på valdagen. Kom i tid
innan vallokalen stänger!
Parkeringar för dig med
handikapparkeringstillstånd
Vid samtliga vallokaler finns det
möjlighet till handikapparkering.
Dessa parkeringsplatser är endast för dem som har handikapparkeringstillstånd.
Det är inte tillåtet att parkera
utanför ordinarie parkeringsplatser. Valnämnden ansvarar
inte för eventuella parkeringsböter som du kan få på grund
av felparkering.

Förstagångsväljare
För dig som inte har röstat tidigare
och undrar hur det går till finns det
information på valmyndighetens
hemsida www.val.se. Där finns även
information på olika språk.

Vid förtidsröstning måste giltig
legitimation och röstkort tas med.
Har du ingen giltig legitimation kan
du ta med dig någon som känner
dig väl och kan intyga din identitet.
Denna person behöver då visa en
giltig legitimation.

I förtidsröstningslokalerna samt i
vallokalerna på valdagen finns det
ytterligare information om hur det går
till att rösta.

Om du har tappat bort ditt röstkort
kan du höra av dig till valkansliet som
kan skriva ut ett nytt röstkort till dig.

Valförrättarna och röstmottagarna
finns i lokalen för din skull och kan
svara på frågor om hur det går till att
rösta. Du kan även kontakta valkansliet på tel. 0935-141 45 om du har
frågor om valet.

Om du har tappat bort ditt röstkort

I röstningslokalen finns det inte alltid
möjlighet att skriva ut ett nytt röstkort
så tänk på att höra av dig i god tid
innan du ska rösta. Det är inte möjligt
att förtidsrösta utan röstkort.
Förtidsröstning erbjuds på:

Förtidsröstning

•

Vännäs bibliotek – Lilla salongen
Vegagatan 10, Vännäs

Förtidsröstning erbjuds från och med
den 22 augusti. Alla röstberättigade
väljare får förtidsrösta. Du kan förtidsrösta i en annan kommun än din
hemkommun om du vill. Din förtidsröst kommer sedan att transporteras
av valnämnden till din vallokal.

•

Vännäsby bibliotek, Umevägen
194, Vännäsby

•

Kommunhuset/Medborgarhuset,
Östra Järnvägsgatan 1, Vännäs
(endast på valdagen 9 september)

Det är möjligt att ångra din förtidsröst genom att gå till din vallokal
och rösta på valdagen. Valdagens röst
räknas då.
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Vännäs
ons 22 augusti

Vännäsby

Kommunhuset

kl. 16 – 19

tor 23 augusti

kl. 16 – 20

fre 24 augusti

kl. 11 – 13

lör 25 augusti

kl. 11 – 13

sön 26 augusti

kl. 11 – 13

mån 27 augusti

kl. 10 – 13

tis 28 augusti

kl. 16 – 20

ons 29 augusti
tors 30 augusti

kl. 16 – 20

fre 31 augusti

kl. 10 – 13

lör 1 september

kl. 10 – 13

sön 2 september

kl. 10 – 13

mån 3 september

kl. 11 – 15

tis 4 september

kl. 16 – 20

ons 5 september

I tabellen hittar du tider och datum
för förtidsröstning. På valdagen den
9 september erbjuds förtidsröstning
i Medborgarhuset, Östra Järnvägsgatan 1, mellan kl. 08.00 – 20.00.

kl. 16 – 19

Denna röstning är i första hand
till för de som inte kan ta sig till sin
ordinarie vallokal, om den till exempel finns i en annan kommun.

kl. 11 – 14

Lokaler för förtidsröstning:
•
•
•

kl. 16 – 20

fre 7 september

kl. 11 – 15

lör 8 september

kl. 10 – 14

sön 9 september
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Vännäs bibliotek, lilla salongen
Vännäsby bibliotek
Kommunhuset, i entrén

Notera att tiderna för förtidsröstning
inte följer bibliotekens öppettider.
Biblioteket kan vara öppet längre
eller kortare än vad förtidsröstningen
håller öppet.

kl. 11 – 14
kl. 16 – 19

tor 6 september

Förtidsröstning,
tid & lokaler

Ordinarie bibliotekspersonal kan inte
ta emot din förtidsröst. Personalen
kan inte heller svara på dina frågor
om valet.
kl. 8 – 20 (valdagen)
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Budröstning
Väljare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte
har möjlighet att ta sig till sin vallokal
eller till röstlokal för förtidsröstning
kan rösta med bud.
Vem kan vara bud?

Väljarens anhörig eller vårdare kan
vara bud. Väljare som är intagna i
häkte eller på kriminalvårdsanstalt
(vid särskilda skäl) har även rätt att
rösta med bud. Budet kan då även
vara en anställd vid häkte/kriminalvårdsanstalt.
Lämna in budröster

I Medborgarhuset, i förtidsröstningslokalerna samt i lokalerna på valdagen
finns budröstningsmaterial att hämta.
Budet lämnar in rösten antingen i
förtidsröstningslokal eller i väljarens
ordinarie vallokal på valdagen.
Budrösta med latbrevbäraren

Väljare som har lantbrevbärare kan
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alltid använda brevbäraren som bud
även utan ovan beskrivna anledningar. Lantbrevbärare har eget material
med sig.

Hämta budröstningsmaterial
För att budrösta behövs ett särskilt
budröstningskuvert som hämtas i
Medborgarhuset eller i röstnings-/
vallokalen.
I det färdiga budröstningsmaterialet
finns blanka röstsedlar som väljaren
kan skriva ett partinamn på. Vill väljaren ha färdiga partivalsedlar måste
personen som hämtar budröstningsmaterialet ta med dessa.
I förtidsröstningslokalerna samt i vallokalerna på valdagen finns dessutom
partivalsedlar med personnamn på för
de som vill personkryssa. Dessa finns
för partier som har lämnat in sådana
till vallokalerna.

Budet ska legitimeras

När budet lämnar in rösten kommer
budets identitet att kontrolleras, så det
är noga att budet har med sig legitimation. Om budrösten lämnas i en förtidsröstningslokal måste väljarens (inte
budets) röstkort dessutom tas med.
Om budrösten lämnas i väljarens
ordinarie vallokal på valdagen den 9
september behöver inte röstkort tas
med. Budet ska alltid vara beredd att
visa legitimation.

Ambulerande
röstningslokaler
För väljare som har rätt att budrösta
men inte kan eller vill anlita annat bud
kan kommunen erbjuda ambulerande
röstmottagare som kommer hem
till väljaren och hämtar väljarens röst.
Den ambulerande röstmottagaren tar
även med sig röstningsmaterial
till väljaren.
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Beställ tid för ambulerande
röstmottagare

Kontakta valkansliet på telefonnummer 0935-141 45 för att komma
överens om en tid när det den ambulerande röstmottagaren ska komma.
Det går att göra under hela valperioden, från den 22 augusti till och med
valdagen den 9 september.
Du som vill ha hjälp av den ambulerande röstmottagaren behöver inte
vänta till valdagen den 9 september
för att få rösta. Kom ihåg att röstkort
behövs om du vill lämna din röst
innan den 9 september (det räknas
då som en förtidsröst).

Dublettröstkort
Alla röstberättigade väljare ska få
röstkort hemskickade till sin folkbokföringsadress mellanden 16-22 augusti.
Har du inte fått ditt röstkort?

Har du inte fått ditt röstkort eller om
du har tappat bort det, kan valkansliet
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skriva ut ett nytt röstkort. Valkansliet
kan skriva ut röstkort till alla röstberättigade personer, inte enbart till de
som är folkbokförda inom kommunen.
Kontakta valkansliet på 0935-141 45
för att få ett dubblettröstkort. Antingen kan röstkortet skickas till din
folkbokföringsadress, eller så kan det
hämtas på kommunhuset. Ta med
legitimation.

Skyddad identitet
För personer med skyddad identitet
ansvarar Länsstyrelsen för dubblettröstkorten. Vill du ha mer information
om detta samt kontaktuppgifter till
ansvarig person hos Länsstyrelsen,
kontakta valkansliet på Vännäs
kommun.

För mer
information
Valmyndigheten
För mer information om valet till
Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, se gärna valmyndighetens hemsida www.val.se.
Valkansliet
För frågor om valet i Vännäs
kommun, kontakta valkansliet
på telefon: 0935-141 45
eller skicka e-post till oss på:
vannas.kommun@vannas.se,
skriv ”VAL” i ämnesraden.
Vännäs kommuns hemsida
Information om valet hittar du
även på www.vannas.se/val.

Följ gärna kommunen i någon
av våra sociala kanaler!
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