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§ 66 Dnr 2021-00398 
 
 Val 2022 - Arvoden för valnämnden på valdagen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arvode till valnämndens ledamöter och ersättare på valdagen föreslås 
uppgå till 0,037 inkomstbasbelopp. Med 2022 års inkomstbasbelopp 
innebär det ett arvode på 2 627 kronor jämfört med 2500 kronor i 
samband med EU-valet år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från valnämnden den 24 februari 2022 § 3 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 20 december 
2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att: 
1. Arvodet till valnämndens ledamöter och ersättare fastställs till 0,037 
andelar av inkomstbasbeloppet för tjänstgöring under valdagen.  
 
2. Arvode för valnämndens tjänstgöring under valdag förs in i kommunens 
arvodesreglemente. 
 
 
Expedieras till 
Valnämnden 
 



 
Valnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-24 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 3 Dnr 2021-00398  
 
Val 2022 - Arvoden för valnämnden på valdagen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har den 25 november 2021 i § 22 behandlat frågan om 
arvoden inför valet 2022. En rättelse av beslutet behöver ske då det i 
beslutet avseende arvode till valnämndens ledamöter och ersättare under 
valdagen blev felskrivet.  
 
Arvode till valnämndens ledamöter och ersättare på valdagen föreslås 
uppgå till 0,037 inkomstbasbelopp. Med 2022 års inkomstbasbelopp 
innebär det ett arvode på 2 627 kronor jämfört med 2500 kronor i 
samband med EU-valet år 2019.   
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 20 december 
2021  
 

Valnämndens beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Arvodet till valnämndens ledamöter och ersättare fastställs till 0,037 
andelar av inkomstbasbeloppet för tjänstgöring under valdagen.  
2. Arvode för valnämndens tjänstgöring under valdag förs in i 
kommunens arvodesreglemente. 
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige  
 
 
 



 

 
 

 
Kommunstyrelsens ledningskontor 
Handläggare 

Karin Jirénius 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

2021-12-20 KS 2021-00398 

  

 
Valnämnden 
 
 
 

Arvode för valnämnden på valdagen 
Sammanfattning 
Valnämnden har den 25 november 2021 i § 22 behandlat frågan om 
arvoden inför valet 2022. En rättelse av beslutet behöver ske då det i 
beslutet avseende arvode till valnämndens ledamöter och ersättare under 
valdagen blev felskrivet.  
 
Arvode till valnämndens ledamöter och ersättare på valdagen föreslås 
uppgå till 0,037 inkomstbasbelopp. Med 2022 års inkomstbasbelopp 
innebär det ett arvode på 2 627 kronor jämfört med 2500 kronor i 
samband med EU-valet år 2019.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 20 december 
2021  
 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Arvodet till valnämndens ledamöter och ersättare fastställs till 
0,037 andelar av inkomstbasbeloppet för tjänstgöring under 
valdagen.  

2. Arvode för valnämndens tjänstgöring under valdag förs in i 
kommunens arvodesreglemente.  

 

Johan Harryson 
Kommundirektör 
 
   Karin Jirénius  

Utredare  
    
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Lönecentrum 


	13-1  Val 2022 - Arvoden för valnämnden på valdagen
	§ 3 Dnr 2021-00398   Val 2022 - Arvoden för valnämnden på valdagen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Valnämndens beslut


	13-2  Val 2022 - Arvoden för valnämnden på valdagen
	Arvode för valnämnden på valdagen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut


	Ärendeblad.pdf
	Ärende 12

	Ärendeblad.pdf
	KF Ärende 10

	Beslut-202100398-KS-§ 66.pdf
	§ 66 Dnr 2021-00398   Val 2022 - Arvoden för valnämnden på valdagen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut



