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Val av republikens president 2018 
 

Anmälningsanvisningar för hemmaröstning i Kyrkslätt 
 
Allmänt 
 

En röstberättigad, vars hemkommun enligt rösträttsregistret är Kyrkslätt och vars 
rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga 
svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta 
hemma.  
 
En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i 
samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning, får rösta i samband med 
hemmaröstningen, om personens hemkommun enligt rösträttsregistret är Kyrkslätt. I 
samband med hemmaröstningen kan då förutsättningarna uppfylls också en avlösare 
som avses i 4 a § i lagen om stöd för närståendevård rösta.  
 
Om väljaren flyttat till en annan kommun efter 8.12.2017, kan personen inte rösta 
hemma i presidentvalet 2018.  
 
Den som önskar förhandsrösta hemma ska anmäla detta till centralvalnämnden i 
Kyrkslätt. Anmälan kan på väljarens vägnar också göras av någon som han eller hon 
utsett. Om en närståendevårdare som bor i samma hushåll tänker rösta i samband med 
hemmaröstningen, ska detta nämnas i anmälan.  
 
Anmälan ska göras skriftligt eller per telefon senast tisdagen 16.1.2018 före kl. 16.00. De 
behövliga kontaktuppgifterna finns i slutet av brevet. Anmälan är ikraft också för den 
andra valomgången.  Vid det eventuella andra valet ska man anmäla sig till 
hemmaröstning senast tisdag 30.1.2018 före kl. 16.00. 
 
Närståendevårdaren eller avlösaren kan inte anmäla enbart sig själv. Man kan 
emellertid göra så att t.ex. närståendevårdaren anmäler den som är berättigad till 
hemmaröstning på dennes vägnar och samtidigt meddelar att han/hon röstar på samma 
gång i egenskap av närståendevårdare eller avlösare. Då anmäler närståendevårdaren 
den vårdbehövande och meddelar samtidigt att han/hon röstar på samma gång i 
egenskap av närståendevårdare.  
 

Anmälan till hemmaröstning i praktiken 
 

Man kan anmäla sig skriftligt eller per telefon. En skriftlig anmälan kan antingen 
formuleras fritt eller helst göras på en särskild blankett för hemmaröstning. Om du gör 
en fritt formulerad skriftlig anmälan eller anmäler dig per telefon, ska samma uppgifter 
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meddelas som ombes i blanketten. Anmälaren undertecknar den skriftliga anmälan. Om 
anmälan görs på väljarens vägnar av någon som denna utsett, ska även denna 
underteckna anmälan.   
 

Följande uppgifter bör ingå i begäran: 
 

- väljarens fullständiga namn, personbeteckning, adress, hemkommun och telefonnummer, 
samt om anmälan görs av en av väljaren utsedd person, även dennas namn och adress och 
telefonnummer 
 

- väljarens meddelande om att hans/hennes rörelse- eller funktionsförmåga är i den mån 
begränsad, att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller 
förhandsröstningsstället och att han/hon därför önskar förhandsrösta hemma 
 

- om väljaren själv kan svara för att det vid hemmaröstningen närvarar en av väljaren 
utsedd person så som avses i 54 § i vallagen (förutom valförrättaren och väljaren en 
person som fyllt 18 år) 
 

- väljarens närståendevårdares fullständiga namn, personbeteckning och telefonnummer 
samt uppgift om giltighetstiden för avtalet om närståendevård ifall också 
närståendevårdaren vill rösta vid hemmaröstningen (närståendevårdaren meddelar). 
Motsvarande uppgifter också om avlösaren och om giltighetstiden för avtalet om 
avlösarservice (endast avlösaren meddelar). 

 
Blanketten för röstning i hemmet fås på kommunens servicekontor, Ervastvägen 2, under tjänstetid. 
Den finns också på kommunens webbplats. 
 
 
 
 
 
 
Skicka blanketten eller en fritt formulerad skriftlig anmälan: 

 
- Per brevpost på följande adress, varmed du själv betalar portot 

 
Kyrkslätts kommun, centralvalnämnden 
Ulla Gahmberg 
PB 20 
02401 Kyrkslätt 
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- Per brevpost på följande adress, varmed kommunen betalar portot 
 

Kyrkslätts kommun 
Info 1009/Ulla Gahmberg 
Kod 5005274 
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE 

 
 
Eller gör en anmälan per telefon till numren:  
 

Gunnel Ekström, tfn 040 758 3646 tai 
Ulla Gahmberg, tfn 040 528 4959 

 
Obs! Anmälan ska göras senast 16.1.2018 före kl. 16.00. 
  

Efter att Ni lämnat anmälan kontaktar centralvalnämnden Er för att komma överens om 
röstningstidpunkten. Hemmaröstningen förrättas under förhandsröstningsperioden  
17.1 - 23.1.2018 (eller 31.1-  6.2.2018) kl. 9 - 20.  
 
Om du inte anmält dig till den första valomgången men önskar rösta hemma enbart i 
den eventuella andra valomgången, ska du anmäla dig till det senast tisdag 30.1.2018 kl. 
16. 
 
 

Ytterligare information 
 
Ytterligare information ges av Kyrkslätts centralvalnämnd, tfn 040 528 4959. 

 
 
 
 


