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Tjänsteskrivelse
Valkansliet
Marie Nikonoff

2019-02-05

Dnr VN 2019-26

Valnämnden

Utskrift av dubblettröstkort, platser och öppettider
Förslag till beslut
1. Utskrift av dubblettröstkort som expedieras från Stadshuset:
- Dubblettröstkort skrivs ut under ordinarie expeditionstid måndag till
fredag kl 8.00-17.00.
- På lördagen innan valdagen skrivs dubblettröstkort ut mellan kl 10.0016.00.
- På valdagen skrivs dubblettröstkort ut kl 08.00-21.30.
2. Dubblettröstkort skrivs även ut på samtliga förtidsröstningsställen under
respektive lokals ordinarie öppettider.
Ärende
Dubblettröstkort kan skrivas ut från och med den 29 april. Valnämnden bör
hålla öppet för utskrift av dubblettröstkort under ordinarie expeditionstid under
hela förtidsröstningsperioden.
Dubblettröstkort kan även skrivas ut på samtliga förtidsröstningslokaler under
ordinarie öppettid.
__________
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Bakgrund
Om en väljare inte har fått eller har tappat bort sitt röstkort kan ett nytt röstkort,
ett så kallat dubblettröstkort, skrivas ut från Valmyndighetens valdatasystem.
Lokaler och tider för utlämning av dubblettröstkort ska bestämmas så att
servicenivån blir god.
Väljaren kan kontakta en kommun, Valmyndigheten, en länsstyrelse eller en
utlandsmyndighet för att begära ett dubblettröstkort.
Dubblettröstkortet ser i princip likadant ut som ett röstkort och skrivs ut på
vanligt kopieringspapper i storlek A4.
Den som vill ha ett dubblettröstkort ska uppge personnummer och namn. Det
finns inget krav att personen måste kunna visa upp en id-handling. Det ställs
heller inget krav på id-handling om det är någon annan än väljaren som begär
ett dubblettröstkort, till exempel en närstående, god man eller förvaltare. Det
möter heller inget hinder att dubblettröstkortet på begäran skickas till en annan
adress än den som väljaren har enligt folkbokföringsregistret.
Dubblettröstkort kan skrivas ut i valdatasystemet från och med den 29 april och
fram till och med vallokalernas stängning på valdagen. Möjligheten till utskrift
är öppen i 30 minuter även efter vallokalernas stängning, eftersom det kan vara
köbildning vid de lokaler som har öppet för förtidsröstning sent på valdagen.
Röstkortet är inte någon värdehandling.
Valmyndigheten rekommenderar följande:
Från den 29 april då möjligheten
att skriva ut dubblettröstkort
öppnas
Helgen en vecka före valet

Lördagen före valdagen
På valdagen

Dubblettröstkort kan skrivas ut under
ordinarie expeditionstid hos
kommunen.
Möjlighet att få ut röstkort utskrivna
under den tid som lokalerna för
förtidsröstning har öppet och även
med tanke på eventuell
röstmottagning på t.ex. institutioner.
Möjlighet att få dubblettröstkort
under den tid som lokalerna för
förtidsröstning har öppet.
Möjlighet att få dubblettröstkort fram
till dess röstningen avslutas
(anm. minst en förtidsröstningslokal
ska vara öppen i kommunen under
samma tid vallokalerna har öppet, kl
08.00 – 21.00).
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Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker inom valnämndens budgetram.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Valkansliet

Frida Törnqvist

Beslutet skickas till:
Hemsidan
Kanslienheten
Receptionen
Kontrakt Linköping

