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VN § 1  

 
Ändring av dagordningen  

 
Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att följande ärende läggs till dagordningen: 

• Val av behöriga att kvittera ut försändelser med röster från PostNord  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Valnämndens beslut 

1. Följande ärende läggs till sist i dagordningen: 
- Val av behöriga att kvittera ut försändelser med röster från PostNord  

______ 
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VN § 2    
 
Information från Länsstyrelsens informationsdag 21 januari 

 
Sammanfattning 
Ordföranden informerar om den informationsdag som Länsstyrelsen höll den 21 
januari samt de lagändringar som genomförts inför årets val. I år kommer 
valmyndigheten ha ett ökat fokus på säkerhet. Till nästa sammanträde kommer 
kommunens säkerhetschef att kallas för att informera om olika säkerhetsaspekter 
gällande valet. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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VN § 3 DNR VN 1/2022 110 
 
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 (år) per januari 2022 uppgår till 858 000 
kr. Enligt reglementet uppgår ersättningen för första timmen till 0,031% av 
riksdagens grundarvode, 266 kr och 0,012% av riksdagens grundarvode per 
påbörjad halvtimme, 103 kr.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-19  
Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i 
Herrljunga kommun  
Riksdagens grundarvode per januari 2022 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens 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. 
  
Ronnie Rexwall (Kv) föreslår en ändring i form av att ersättningen för 
röstmottagare uppgår till 266 kr för första timmen och därefter 103 kronor per 
påbörjad halvtimme enligt fastställt reglemente om arvoden, ersättningar och 
bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Ordföranden frågar om ordförandens ändringsförslag antas och finner att så sker. 
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Fortsättning VN § 3 

 
Valnämndens beslut 

1. Ersättningen för röstmottagare uppgår till 266 kr för första timmen och 
därefter 103 kronor per påbörjad halvtimme enligt fastställt reglemente 
om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i 
Herrljunga kommun 

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

3. Röstmottagarna ska omfattats av den kommunala försäkringen. 
______ 
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VN § 4 
 
Delegeringsbeslut 

   
Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet 

 
 
 
 
 
 

 
Valnämndens beslut 
Samtliga delegeringsbeslut läggs till handlingarna 
______ 
 

 NR  Delegeringsbeslut DNR 
     
 1  Ordförandebeslut om behörigheter till 

Valid  
VN 2/2021 101 
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VN § 5 DNR VN 1/2022 110 
 
Val av behöriga att kvittera ut försändelser med röster från 
PostNord  
 
Sammanfattning 
Valnämnden ska på begäran av valansvarig hos PostNord utse personer med 
behörighet att kvittera ut försändelser med förtidsröster hos PostNord.  
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Ronnie Rexwall (KV), Moa Andersson (nämndsamordnare) och Linnea 
Nilsson (nämndsamordnare) ges behörighet att kvittera ut försändelser 
med röster från PostNord. 

  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Valnämndens beslut 

1. Ronnie Rexwall (KV), Moa Andersson (nämndsamordnare) och Linnea 
Nilsson (nämndsamordnare) ges behörighet att kvittera ut försändelser 
med röster från PostNord. 

______ 
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