Söndagen den 12 januari är det
kommunal folkomröstning i
Helsingborg
Du kan rösta JA eller NEJ till frågan om Helsingborg stad ska sälja det kommunala
energibolaget Öresundskraft.
Du kan rösta i en röstlokal. För att rösta sätter du kryss i rutan för Ja eller Nej på den röstsedel
du får av röstmottagaren. Sen stoppar du ner röstsedeln i ett valkuvert, klistrar igen kuvertet och
lämnar det till röstmottagaren som sitter och tar emot röster. Du har rösträtt i den kommunala
folkomröstningen om du:
• Har fyllt 18 år.
• Bor i Helsingborgs kommun.
• Är medborgare i Sverige, något EU-land, eller Island eller Norge.
• Om du är medborgare i något annat land än EU-länder, Island eller Norge har du också rösträtt.
Men då måste du ha bott i Sverige 3 år.

Rösta på omröstningsdagen den 12 januari

Om du har rösträtt kommer du att få ett röstkort hem i brevlådan. Det skickas ut mellan den
20 och 27 december. På röstkortet står det adress till den lokal du ska gå till för att rösta på
omröstningsdagen den 12 januari. Lokalen har öppet mellan 8 och 20.

Rösta i förtid

Du kan också rösta i förtid i någon av de lokaler som står på röstkortet. Vilka de är och
öppettiderna står också på röstkortet.

Legitimation

För att rösta behöver du en giltig legitimation, t ex körkort, pass eller skatteverkets legitimation.
Om du inte har legitimation kan en person som känner dig intyga vem du är, men den personen
måste ha legitimation.

Rösta med bud

Om du inte själv kan komma till en röstlokal kan du rösta med bud.
Det betyder att en person hjälper dig att rösta genom att ta din röst till röstlokalen. Du måste
själv göra i ordning din röst. Ett vittne måste vara med när rösten görs i ordning.
Du får bara rösta med bud om du är sjuk, har en funktionsnedsättning eller hög ålder. Du kan be
din make, maka, partner, sambo eller någon annan du litar på att hjälpa dig. När du röstar med
bud behöver du ett särskilt kuvert. Det kan du få av Helsingborg kontaktcenter, tel 042-10 50 00.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte har någon person som kan vara bud, kan du få hjälp av valnämndens
ambulerande röstmottagare, du kan boka ambulerande röstmottagare hos
Helsingborg kontaktcenter, tel 042-10 50 00.

