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Mottagare

Valnämnd

Behörighet att utfärda dubblettröstkort för valet
2022
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att tilldela följande personer behörighet att utfärda
dubblettröstkort vid valet 2022.
Kurth Amrén
Ann-Marie Wiklund
Bertil Rehn
Ingrid Wiksten
Solveig Sandström
Ulla Sjöstedt
Hans-Erik Färdig
Gunilla Edlund
Birgitta Strid
Gerda Söderberg
Kerstin Flood
Gunnar Flood
Inger Eriksson
Maj Jemtbring
Birgit Wall
Magnus Ahnfelt
Thea Höglund
Emma Svenningson
Mimmi Jonsson
Jimmy Björklund
Valnämndens tidigare beslut 2022-06-28 § 79 upphör därmed att gälla

Sammanfattning av ärendet

Sedan valnämndens beslut 2022-06-28, § 79, så har det tillkommit ny information
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som gör att valnämnden behöver utse fler personer som kan få behörighet i att
skriva ut dubblettröstkort. Inför valet 2022 så krävs det att röstmottagaren har ett
Mobilt BankID för att kunna utföra sitt jobb med att skriva ut dubblettröstkort.
Valnämnden föreslås därför fatta ett nytt beslut i vilka personer det är som bör få
behörighet i att utfärda dubblettröstkort vid valet 2022. Detta förutsatt att
personerna genomgått relevant utbildning för uppdraget.
Om en väljare i röstlängden inte fått eller inte har kvar sitt röstkort kan ett nytt
röstkort, ett så kallat dubblettröstkort, skrivas ut från Valid. Ett röstkort är
obligatoriskt för att kunna förtidsrösta. Dubblettröstkortet är märkt med
”Röstkort - Dubblett” och är en enkelsidig A4 i svartvitt. I övrigt innehåller det
samma uppgifter och information som det vanliga röstkortet. Väljaren kan
kontakta en kommun, Valmyndigheten, en länsstyrelse eller en utlandsmyndighet
för att få ett dubblettröstkort.
Konsekvenser för barn

Möjligheten i att kunna demokratiskt välja förtroendevalda anses vara av stor
betydelse för barn. Beslutet anses dock inte påverka barn i någon negativ riktning
utifrån de demokratiska grundvärdena. Att möjliggöra för barns föräldrar att
kunna demokratiskt påverka anses gynna barn positivt.
Underlag för beslut

Valnämndens beslut 2022-06-28, § 79
Kommunens handbok för valet 2022 sida 30,101–102
Beredande handläggare

Jimmy Björklund
Valhandläggare
Valnämnden
Beslut skickas till

Jimmy Björklund

