ANMÄLAN OM HEMMARÖSTNING I FÖRSAMLINGSVALET 2018
Blanketten lämnas in till församlingens valnämnd.
TILL VALNÄMNDEN
Jag vill förhandsrösta hemma eftersom min rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att jag inte
utan oskäliga svårigheter kan ta mig till röstnings- eller förhandsröstningsstället.
Fylls i av den
Efternamnet på den som önskar rösta hemma
som gör
anmälan
Förnamn
Personbeteckning
(kan vara den
röstande eller en
annan person)

Adress

Telefon

E-postadress

Församling
Kan den röstande se till att en person som fyllt 18 år är närvarande vid hemmaröstningen?
ja
nej
En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) röstar
också i samband med hemmaröstningen.
Närståendevårdarens fullständiga namn, personbeteckning och telefonnummer

Anmälan gjord på den röstandes vägnar av (namn, adress, telefon)

Datum

Valförrättarens
anteckningar

Underskrift av den röstande eller den som lämnat anmälan

Anmälan har tagits emot
skriftligt
per telefon

Datum

Datum och klockslag för hemmaröstningen

Till uppgiften förordnad valförrättare

Den röstande har underrättats om röstningen
skriftligt
per telefon
Namnet på den som närvarar vid röstningen

Datum

Meddelandet har getts av

Födelsedatum

Mera information:

Röstningen förrättad, datum och klockslag

Information och anvisningar på omstående sida

Valförrättare

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM HEMMARÖSTNING
Vem får förhandsrösta hemma?
Hemmaröstningen är avsedd för en röstberättigad person vars rörelse- eller funktionsförmåga
är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller
förhandsröstningsstället. I sådana fall får man rösta hemma på förhand. Hemmaröstning förrättas bara i den röstandes hemförsamling.
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 närståendevårdaren finns upptagen i förteckningen över röstberättigade i samma församling.

Hur anmäler man sig till hemmaröstning?
Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in till församlingens pastorsexpedition eller kansli.
Anmälan görs antingen skriftligt eller per telefon. Blanketter fås hos församlingen. Övre delen
av blanketten ska fyllas i omsorgsfullt och undertecknas.
Anmälan kan också göras på den röstandes vägnar av någon annan, t.ex. en nära anhörig.
När övre delen av blanketten har fyllts i, lämnas blanketten till valnämnden via församlingens
pastorsexpedition eller kansli till exempel per post. Anmälan, skriftligt eller per telefon, ska ha
nått pastorsexpeditionen eller församlingens kansli i god tid, senast 2.11.2018 före kl. 16.

När förrättas hemmaröstningen?
Hemmaröstning förrättas 6–9.11.2018 kl. 9–20 och 10.11.2018 kl. 9–16. Tidpunkten då valförrättaren besöker den röstande för att förrätta röstningen meddelas den röstande skriftligt eller
per telefon på förhand med minst två timmars noggrannhet.
Hur förrättas hemmaröstningen?
Hemmaröstningen avviker från den vanliga förhandsröstningen genom att det utöver valförrättaren och den röstande ska finnas en av den röstande utsedd eller godkänd person som har
fyllt 18 år närvarande.
Den röstande har rätt att använda ett biträde vid röstningsförrättningen, vilket också kan vara
den person som den röstande utsett eller godkänt att vara närvarande vid röstningen, dock inte
en person som kandiderar i valet eller kandidatens make eller maka, barn, syskon eller förälder.
Den röstande antecknar numret på kandidaten i valet till kyrkofullmäktige på den vita röstsedeln
och numret på kandidaten i valet till församlingsrådet i en församling som hör till en kyrklig samfällighet på den orange röstsedeln så att valhemligheten bevaras. Röstsedlarna för båda valen
läggs in i samma valkuvert. Den röstande fyller i följebrevet och adresserar det till församlingens valnämnd. Den person som kallats att närvara tecknar sitt namn på följebrevet. Valförrättaren intygar på följebrevet att röstningen har skett på det sätt som bestäms i valordningen
för kyrkan. Slutligen läggs följebrevet och valkuverten i ett ytterkuvert som valförrättaren vidarebefordrar till församlingens valnämnd.

