
Att rösta med bud  

Söndagen den 15 maj hålls en kommunal 

folkomröstning om driften av Hemstranden/Kotiranta 

i Haparanda 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 röstningslokalen eller till en lokal för förtidsröstning.  

Rösträtt och röstkort 

På ditt röstkort står var du kan rösta på omröstningsdagen 

eller i förväg. Om du inte har ditt röstkort kan du kontakta 

kommunen. Om budet ska lämna din röst i en röstningslokal 

för förtidsröstning måste budet ta med ditt röstkort. 

Gör i ordning budrösten tidigast den 5 maj 

Rösten får göras i ordning tidigast den 5 maj och senast på 

omröstningsdagen.  

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 en lokal 

för röstning. 

Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller 

kriminalvårdsanstalt.  

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: 

• 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. 

 

 

 

 



Röstsedlar 

I materialet finns en röstsedel med de två olika alternativen  

samt en blank röstsedel.  

Gör så här: 

Dessa instruktioner finns också på ytterkuvertet för budröst. 

Det är viktigt att budrösten görs i ordning på rätt sätt.  

1. Gör i ordning din röst genom att i avskildhet lägga 

röstsedeln i valkuvertet. Stäng kuvertet. 

 

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 

ytterkuvertet för budröst.  

 

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 röstningslokal på 

omröstningsdagen eller till en röstningslokal för 

förtidsröstning. Där måste budet kunna styrka sin 

identitet. Budet behöver ta med sig ditt röstkort om han 

eller hon ska lämna din röst i en röstningslokal för 

förtidsröstning.  

 

Har du frågor? 

Material till budröstningen kan beställas igenom att kontakta 

kommunen på telefon 073-083 6206 eller  

skicka e-post till val@haparanda.se 

Det kan även hämtas i de lokaler där man kan rösta.  
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