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Beslutande organ

Valnämnden

VAL § 45 Behörighet att utfärda dubblettröstkort
vid valet 2022
Diarienummer VAL 2022/60
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att tilldela följande personer behörighet att utfärda
dubblettröstkort vid valet 2022.
Kurth Amrén
Ann-Marie Wiklund
Siv Gelin
Gerda Söderberg
Kerstin Göransson
Inger Eriksson
Magnus Ahnfelt
Thea Höglund
Emma Svenningson
Mimmi Jonsson
Jimmy Björklund
Sammanfattning av ärendet

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.
Från Valmyndigheten kommer väljarna kunna beställa dubblettröstkort via
formulär på Valmyndighetens webbplats och via Valupplysningen. Platser och
tider för möjligheten att skriva ut dubblettröstkort i kommunen bör planeras på
ett sådant sätt att servicenivån blir god. Det är lämpligt att kommunen ordnar
utskrift av dubblettröstkort i anslutning till röstningslokaler för förtidsröstning.
Dubblettröstkorten kan både skickas via e-post för egen utskrift av väljaren eller
fysiskt via vanlig post till valfri adress som väljaren uppger. Länsstyrelserna är de
enda i det egna länet som kan skriva ut dubblettröstkort till röstberättigade med
folkbokföringssekretess.
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Underlag för beslut

Valnämndens beslut 2018-06-18, § 14
Kommunens handbok för valet 2022 sida 30,101–102
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att tilldela följande personer behörighet att utfärda
dubblettröstkort vid valet 2022.
Kurth Amrén
Ann-Marie Wiklund
Siv Gelin
Gerda Söderberg
Kerstin Göransson
Inger Eriksson
Margareta Petrusson
Monica Ajax
Magnus Ahnfelt
Thea Höglund
Emma Svenningson
Jim Salomonsson
Jimmy Björklund
Beredande handläggare

Jimmy Björklund
Beslut skickas till

Jimmy Björklund
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