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VALSPECIAL INFÖR VAL TILL KOMMUN- OCH LANDSTINGSFULLMÄKTIGE OCH TILL RIKSDAGEN.

HÄR KAN
DU RÖSTA

FLER RÖSTAR
I NYKVARN

RÖSTA
I FÖRTID

HJÄLP
ATT RÖSTA

I det här specialnumret av Tutan kan du läsa om hur du röstar i höstens tre val.
Mer information hittar du på www.val.se eller www.nykvarn.se/val2018

VAL-TUTAN 2018 – NYKVARNS KOMMUN

Olika sätt att rösta
• I din vallokal på valdagen.
• I förtid från den 22 augusti i valfri
röstningslokal i Sverige.
• Från utlandet via brevröst eller på
ambassad eller konsulat (läs mer
på www.val.se).
• Med bud eller ambulerande
röstmottagare (gäller enbart
vissa väljare).

Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
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HÄR RÖSTAR DU
PÅ VALDAGEN
n På valdagen den 9 september är

vallokalerna öppna kl. 08.00–20.00.
Taxinge: Taxinge förskola, Nygård.
Turinge: Qulturum Sländan,
Kommunhuset, Centrumvägen 26.
Gammeltorp-Hökmossen: Matsalen,
Björkestaskolan, Tjusarstigen 39.
Stensborg-Brokvarn: Lugnets äldre
boende, Skogsvägen 6.
Lillhaga-Sandtorp: Matsalen,
Lillhagaskolan, Lillhagavägen 2.
Kontrollera på ditt röstkort vilken val
lokal du får rösta i.

Förtidsrösta i
Nykvarn
n Om du inte har möjlighet att rösta

i din vallokal den 9 september kan
du från och med den 22 augusti ut
nyttja möjligheten att förtidsrösta.
I Nykvarn förtidsröstar du i Qulturum
Sländan, i kommunhuset, på
följande tider:
• Måndagar kl. 08.00–19.00
• Tisdagar och onsdagar
kl. 08.00–17.00
• Torsdagar kl. 08.00–19.00
• Fredagar kl. 08.00–17.00
• Lördagar kl. 11.00–14.00
Kom ihåg att ta med röstkort och
id-handling!

Den 9 september är det val i Sverige.
Vi röstar i tre olika val – till kommun, landsting och
riksdag. I Nykvarn har 7 940 personer rätt att rösta
om vilka av de 124 anmälda kandidaterna som ska få de
31 platserna i kommunfullmäktige. Vilka politiker och
partier ska få vara kvar? Vilka ska få mest inflytande?
Passa på och utnyttja din chans att påverka.
n VALET 2018.

Ta chansen att påverka
Vem får rösta?
Det gäller olika regler för de olika valen
den 9 september. Gemensamt för alla är att
du måste ha fyllt 18 år senast på valdagen.
För att få rösta i riksdagsvalet måste
du vara svensk medborgare och vara eller
ha varit folkbokförd i Sverige. Svenska
medborgare som utvandrat måste alltså
någon gång ha varit folkbokförda i Sverige
för att få rösta i riksdagsvalet.
För att kunna rösta i kommun- och
landstingsvalen ska du vara:
• svensk medborgare och folkbokförd i
kommunen/landstinget, eller

• EU-medborgare, medborgare i
Island eller Norge och folkbokförd i
kommunen och landstinget, eller
• medborgare i annat land och folk
bokförd i Sverige i tre år – samt folk
bokförd i kommunen och landstinget.

Röstkort
Alla som har rätt att rösta får ett röst
kort med posten. Det ska ha nått alla
röstberättigade i Sverige den 22 augusti,
samma dag som förtidsröstningen börjar. På
röstkortet står det vilka val du har rätt att
rösta i och i vilken vallokal du får rösta på
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89,4%

Fler röstar i
Nykvarn
n Vid förra valet, 2014, var val
deltagandet i Nykvarn högre än i övriga
landet. Här röstade 89,4 procent av de
röstberättigade i riksdagsvalet (85,8 i
landet) och 86,4 procent i kommunvalet
(82,8 i landet).

Förtidsröstning
Bortrest den 9 september? Om du inte
vill eller kan rösta i vallokalen i ditt eget
valdistrikt på valdagen kan du rösta
i förtid från och med den 22 augusti.
Förtidsröstning görs i särskilda röst
lokaler och du kan välja vilken lokal du
vill i Sverige. I Nykvarn kan du förtidsrösta i Qulturum Sländan, i kommun
huset (se separat ruta för mer info).
När du förtidsröstar måste du ta
med både röstkort och id-handling.
Om du inte har någon id-handling
kan du låta en annan person intyga
din identitet. Den personen måste visa
sin id-handling. Om du inte har ditt
röstkort med dig, kan ett dubblett
röstkort skrivas ut i kundcenter i
kommunhuset/biblioteket.
Tänk på att du kanske måste ta
med valsedlar om du förtidsröstar på
annan plats än din hemkommun. Inför
valet publicerar Valmyndigheten alla
röstningslokalers namn, adress och
öppettider på www.val.se

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

valdagen. Röstkortet krävs om du ska
förtidsrösta eftersom det ska skickas till
ditt valdistrikt där rösten sedan räknas.
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Det kan också skrivas ut i
kundcenter i kommunhuset.
Kontakta Valmyndigheten på
tel. 020-825 825, valet@val.se
eller Nykvarns kommuns kundcenter,
tel. 08-555 010 00.

Överklaga
n Misstänker du att det är något som

Vad händer efter
klockan 20 på
valdagen?
n När vallokalerna stängs kl. 20.00 börjar
rösterna räknas. Valet till riksdagen räknas
först, sedan valet till kommunfullmäktige
och sist valet till landstingsfullmäktige. Ett
preliminärt valresultat publiceras samma
natt på www.val.se. På måndagen börjar
länsstyrelsen sin räkning och den 13
september ska kommunernas valnämnder
ha räknat klart förtidsrösterna.

gått fel i till exempel rösträkningen eller
genomförandet av valet? Då kan du
överklaga resultatet till Valprövnings
nämnden, en myndighet som lyder
under riksdagen. Bara den som själv
har rösträtt kan överklaga. Valprövnings
nämnden kan upphäva val eller begära
att valet ska göras om.

Vaalitiedotusta
suomeksi
n Tämän Tutanin erikoisnumeron sisältö
julkaistaan myös suomenkielisenä tiivis
telmänä, joka on saatavana kunnantalon
asiakaskeskuksesta (Kundcenter).
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Frågor och
funderingar?
n Har du frågor eller funderingar
kring hur valet fungerar eller organi
seras i Nykvarn? Kontakta i så fall
kommunens valsamordnare Bengt
Persson på tel. 072-736 38 33
eller bengt.persson@nykvarn.se
Du hittar också information på
www.nykvarn.se/val2018

Hjälp med att rösta
n Du kan få hjälp att rösta om du har
svårt att klara dig i lokalen eller av
särskilda skäl inte kan ta dig till en valeller röstningslokal.

Hjälp i vallokal
Om du kommer till vallokalen men inte
kan göra i ordning din röst själv (till
exempel stoppa valsedeln i valkuvertet
eller sätta kryss för en kandidat) kan du
be någon i lokalen om hjälp. Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Du kan
också be funktionärerna om hjälp. De får
inte berätta för någon vad du har röstat
på. Om du inte kan ta dig in i en lokal
för röstmottagning, kan röstmottagarna
hämta upp rösten utanför lokalen.

Rösta med bud
Att rösta med bud betyder att någon
annan än du själv transporterar rösten
till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du har rätt att rösta med bud på
grund av sjukdom, funktionsnedsättning
och ålder och om du är intagen på häkte
eller kriminalvårdsanstalt. Om du bor
eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan
du också budrösta. Lantbrevbäraren
fungerar då som bud.
Du behöver ett särskilt material för att
kunna rösta med bud. Det kan beställas
från kommunen eller Valmyndigheten och
innehåller bland annat information om
hur du ska gå tillväga. Du måste också
se till att du har valsedlar – de finns på de
ställen som är öppna för förtidsröstning.

Vem som helst kan inte vara bud. Budet
ska vara minst 18 år och vara din make,
maka eller sambo. Det kan också vara
ditt, makens, makans eller sambons barn,
barnbarn, föräldrar eller syskon. Eller
någon som yrkesmässigt eller på liknande
sätt ger dig vård eller brukar hjälpa dig i
personliga angelägenheter. Det kan också
vara din lantbrevbärare, anställda vid
häkte eller kriminalvårdsanstalt eller en
ambulerande röstmottagare utsedd av
kommunens valnämnd.

Ambulerande röstmottagare
Om du av samma skäl som vid bud
röstning (sjukdom osv.) inte själv kan ta
dig till en röstningslokal och inte känner
någon som kan vara bud åt dig, kan din
kommun skicka en ambulerande röst
mottagare. Det är en person som kommer
till ditt hem, eller annan plats där du
finns, för att ta emot din röst. Din röst
ska göras i ordning på samma sätt som en
förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.
Kontakta kundcenter om du behöver
ambulerande röstmottagning, tel. 08-550
10 00. Följande tider är avsatta för ambulerande röstmottagning:
• Tisdag 28 augusti
kl. 18.00–20.00.
• Torsdag 30 augusti
kl. 14.00–16.00.
• Måndag 3 september
kl. 10.00–12.00.
• Onsdag 5 september
kl. 18.00–20.00.

Hantering av
personuppgifter
vid valet
n Vid valet hanteras en del av dina
personuppgifter av myndigheterna.
Ansvarig för denna behandling är
Valmyndigheten som har en val- och
folkomröstningsdatabas med upp
gifter om födelsetid, personnummer,
namn, adress, folkbokföringsort,
fastighetsbeteckning, valdistrikt,
medborgarskap samt tidpunkt för
invandring. Uppgifterna g
 allras
senast en månad efter det att valet
har vunnit laga kraft. Det händer
att Valmyndigheten också tar del av
känsliga personuppgifter, till exempel
politiska åsikter, religiös eller filosofisk
övertygelse, medlemskap i fack
förening, hälsa eller annat. Om du
har frågor kring dina personuppgifter
i samband med valet ska du vända
dig till Valmyndigheten. Du kan också
kontakta kommunens valnämnd.

Mer information om valet hittar du på www.nykvarn.se/val2018
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