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VALNÄMNDENS 
FÖRVALTNING 
Moa Andersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-19 

DNR VN 1/2022 110    
Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Ersättning till röstmottagare RKR val 2022 

Sammanfattning 
Ersättningen till de röstmottagare som tjänstgör i samband med val i Herrljunga kommun 
fastställs enlig Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda 
i Herrljunga kommun. Ersättningen till röstmottagare är densamma som ersättningen till 
förtroendevalda och baseras på riksdagens grundarvode. Riksdagens grundarvode (månad) 
per januari 2022 uppgår till 71 500 kr. Enligt reglementet uppgår ersättningen för första 
timmen till 0,031% av riksdagens grundarvode, 222 kr och 0,012% av riksdagens 
grundarvode per påbörjad halvtimme, 86 kr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-19 
Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga 
kommun 
Riksdagens grundarvode 

Förslag till beslut 
• Ersättningen för röstmottagare uppgår till 222 kr för första timmen och därefter 86

kronor per påbörjad halvtimme enligt fastställt reglemente om arvoden, ersättningar
och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun

• Röstmottagarna ska ha rätt till avdrag för resor till och från röstnings- och
vallokalerna.

• Röstmottagarna ska omfattats av den kommunala försäkringen.

Moa Andersson 
Nämndsamordnare 

Expedieras till:  Lönenheten 

Ärende 2

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/ledamoternas-arvoden-och-villkor/ledamoternas-arvoden/


I ; HERRLJUNGA KOMMUN VALNÄMNDEN 
Ronnie Rexwall 

Ordförandebeslut om behörigheter till Valid 

Sammanfattning 

Ordförandebeslut 

2022-01-10 

DNR VN 2/2021 101 
Sid 1 av 2 

Länsstyrelsen ger åtkomst och behörigheter till valmyndighetens nya system för val Valid 
för dem som ska vara behörighetsadministratörer och inskrivare för kommunens räkning. 
Därefter kan dessa administratörer hantera behörighetsroller för övriga inom kommunen. 
Länsstyrelsen kräver beslut från respektive kommuns valnämnd för att skapa dessa 
behörighetsadministratörer i Valid. 

Kommunerna kommer att ges tillgång till Valid från och med den 12 januari och ska då 
bland annat granska namn och koder för sina valdistrikt. Granskningen måste vara 
genomförd innan den 19 januari. Då valnämnden sammanträder först den 26 januari fattas 
ett ordförandebeslut i ärendet enligt 6 kap § 39 Kommunallagen (2017:725). 

Delegationsbeslut 
• Följande personer i Herrljunga kommun ska vara behörighetsadministratörer och

inskrivare i Valid:
- Moa Andersson, valadministratör
- Linnea Nilsson, valadministratör
- Ronnie Rexwall, ordförande valnämnden

R-�
Ronnie Rexwall 
Ordförande valnämnden 

Expedieras till: Länsstyrelsen Västra Götaland 
För kännedom Valnämnden 
till: 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga 
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33 

2022-01-10 Herrljunga 

Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se 

Delegeringsbeslut 1



I ; HERRLJUNGA KOMMUN VALNÄMNDEN 
Ronnie Rexwall 

Hur man överklagar beslutet 

Ordförandebeslut 

2022-01-10 
DNR VN 2/2021 101 

Sid 2 av 2 

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten i Jönköping inom tre veckor från det att du 
tog del av beslutet. Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Herrljunga kommun, 
Box 201, 524 23 Herrljunga, men överklagandet ska ställas till förvaltningsrätten i 
Jönköping. Kommunen gör en bedömning av om överklagan inkommit i rätt tid. Om ditt 
överklagande har inkommit i rätt tid skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten 
tillsammans med övriga handlingar i ärendet. 

Överklagandet ska vara skriftligt och ha inkommit till Herrljunga kommun senast tre 
veckor räknat från dagen då du fick tog del av beslutet. 

Överklagandet ska innehålla följande: 
• Vilket beslut som ditt överklagande gäller,
• Hur du vill att beslutet ska ändras,
• Vilka omständigheter du stöder ditt överklagande på,
• De handlingar du anser stödjer ditt överklagande, och
• Ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och din e-postadress

Överklagandet bör vara undertecknat av dig. Om du anlitar ombud kan istället ombudet 
underteckna överklagandet. 1 så fall ska fullmakt i original bifogas. Vid frågor om 
överklagandet hänvisas du till förvaltningsrätten i Jönköping. 

Delegeringsbeslut 1
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