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Pernilla Madesäter 
0171-62 54 89 
pernilla.madesater@enkoping.se 

Valnämnden 

Behörighet att kvittera ut förtidsröster 

Förslag till valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att:  

1. Behörigheter att kvittera ut förtidsröster från Post Nord AB ges till utvalda 
medarbetare på kommunledningsförvaltningen, ordförande och vice 
ordförande i valnämnden mellan den 24 augusti – 14 september 2022, 
enligt förteckning daterad 2022-06-02.  
 

2. Behörighet att kvittera ut förtidsröster på valdagen den 11 september 2022 
ges till ordförande och vice ordförande i valdistrikten.  

Beskrivning av ärendet 
De ordinarie behörighetshandlingarna som Enköpings kommun har med PostNord 
för att kvittera ut försändelser gäller inte för värde innehållande röster vid val.  

Förtidsröster som kommer in till kommunen från PostNord under perioden -24 
augusti – 14 september 2022 måste kvitteras ut av behörig personal. Förtidsröster 
som levereras av PostNord till vallokalerna på valdagen den 11 september 2022 
måste kunna kvitteras ut av ordförande och vice ordförande i respektive vallokal. 
Samtliga som tar emot förtidsröster måste kunna legitimera sig. 

Ordförande för valnämnden utser på delegation ordförande och vice ordförande i 
valdistrikten. Listan kommer efter färdigställande lämnas över till PostNord AB.  

Mottagande av förtidsröster sker i enlighet med valmyndighetens 
rekommendationer. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser.  

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-31 
Förteckning, 2022-06-02 
 
 
 
Åsa Olsson 
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Pernilla Madesäter 
Valsamordnare 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Valsamordnare 
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Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun  Linbanegatan  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  kommunledningskontoret@enkoping.se 

 

Kommunledningsförvaltningen 
Pernilla Madesäter 
0171-625489 
pernilla.madesater@enkoping.se 

Valnämnden 

Personal på kommunledningsförvaltningen som är behöriga att 
kvittera ut förtidsröster från Post Nord AB  

2022-09-11 – 2022-09-14 

 
Funktion 
Registrator 
Teamledare Kontorsstöd 
Registrator 
Administrativ assistent 
Kommunsekreterare 
Kontorsassistent 
Valsamordnare 
Kansli- och utredningschef 

 

 

Valnämndens representanter som är behöriga att kvittera ut 
förtidsröster från Post Nord AB 2022-09-11 – 2022-09-14 

 

Funktion 
Ordförande valnämnden 
Vice ordförande, valnämnden 

 

 

Valnämnden, 2022-06-02 
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