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Alla röster i ett val är lika viktiga, 
och alla giltiga röster måste räknas.

Vissa personer behöver hjälp med att rösta.  
De får ta med sig en annan person bakom valskärmen.

Det är vanligt  
att personer med kognitiv funktions nedsättning  
inte röstar.  
En anledning är att personerna är oroliga för  
hur de ska bli bemötta  
när de kommer till vallokalen.

Därför har vi skrivit den här informationen  
som handlar om vad som gäller  
för de personer som behöver hjälp i vallokalen  
eller som röstar med bud.

Information till röstmottagare
om att få hjälp med att rösta.



Vem får rösta?
Personer får rösta även om de har en god man eller förvaltare. 
Tidigare fanns det något som hette 
att en person var omyndig förklarad av domstol.
Det finns inte längre, 
det  av skaffades inför valet år 1991.

Hjälp att rösta i vallokal
De personer som inte själva kan lägga valsedeln i valkuvertet 
kan få hjälp när de ska rösta. 
En av röstmottagarna eller någon som väljaren har med sig, 
får följa med bakom valskärmen och hjälpa till.

För synskadade personer finns det 
särskilda kuvert som inne håller valsedlar 
med partiets namn i punktskrift på kuvertet.
När väljaren valt parti 
ska  val sedeln tas ur punktskrifts kuvertet 
och  läggas i ett valkuvert.

Information till dig 
om att rösta med bud
Om du inte själv kan komma till din vallokal 
kan du rösta med bud. 
Det betyder att en person hjälper dig att rösta 
genom att ta din röst till vallokalen. 
Du måste själv göra i ordning din röst. 
Ett vittne måste vara med när du gör i ordning rösten.

När du röstar med bud behöver du särskilda kuvert. 
Du får kuverten av din kommun eller av Valmyndigheten.

Bara vissa personer får rösta med bud
Du får bara rösta med bud om du är sjuk, 
har en funktionsnedsättning eller är gammal. 

Många olika personer kan vara bud
Du kan be din make, maka, partner, sambo 
eller någon annan du litar på att hjälpa dig.
Det kan vara en person som ger dig vård eller stöd. 
Om du inte känner någon som kan vara ditt bud  
kan du få hjälp hos din kommun.

Budet kan rösta i förtid eller på valdagen
Budet tar det särskilda kuvertet och lämnar det 
i din vallokal på valdagen 
eller i en lokal där man kan förtidsrösta. 

Din kommun har information om 
vilka lokaler som finns för att förtidsrösta 
och när de har öppet. 

Budet ska visa legitimation 
när han eller hon lämnar in din röst. 
Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning 
ska han eller hon också ha med ditt röstkort.


