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Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Redovisning av delegationsbeslut till valnämnden, 31 
mars 2022 

Förslag till valnämndens beslut 
Valnämnden tar del av informationen.  

Sammanfattning  
Följande delegationsbeslut har fattats och redovisas till valnämnden:  

- Beslut om deltagande på valkonferens, fattat av stabschef KLF Hannu 
Höberg den 15 mars 2022.  

- Beslut om deltagande på valkonferens, fattat av valnämndens ordförande 
Pia-Lena Fromell den 15 mars 2022.  

Beslutsunderlag 
Beslut, deltagande på valkonferens, 2022-03-22  
Beslut, deltagande på valkonferens, 2022-03-22 
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Johanna Sköld 
Kommunsekreterare 
johanna.skold@enkoping.se 

 

Valet 2022 - valkonferens Länsstyrelsens Uppsala län 

Beslut 
Valnämndens vice ordförande Torbjörn Andersson (S) och ledamot Karin Nilsson 
(S) får delta på valkonferensen i Uppsala, där valnämnden står för deltagaravgift, 
resa, boende, arvode samt vid behov förlorad arbetsförtjänst.  

Beslutet tas med stöd av valnämndens delegationsordning punkt D.1.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt valnämndens delegationsordning punkt D.1 kan valnämndens ordförande 
besluta om förtroendevalda i valnämnden vill delta på kurser/konferenser, resor 
och logi.  

Vice ordförande Torbjörn Andersson (S) och Karin Nilsson (S) har meddelat att de 
vill delta på valkonferensen den 9-10 maj 2022 som Länsstyrelsen i Uppsala län 
bjudit in till. 

Konferensen syftar till att öka kunskapen om valets genomförande. Konferensen är 
ett internat som pågår under två dagar, där förberedelser innan valdagen, vad som 
måste göras under valdagen samt vad som händer efter valdagen gås igenom. 
Målgruppen för konferensen är valhandläggare, ledamöter och ersättare i 
valnämnden.  

 
 
 
 
Pia-Lena Fromell (M) 
Valnämndens ordförande  
 
Beslutet tas med stöd av valnämndens delegationsordning punkt D.1.  
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Johanna Sköld 
Kommunsekreterare  
johanna.skold@enkoping.se 

 

Valet 2022 - valkonferens Länsstyrelsens Uppsala län 

Beslut 
Valnämndens ordförande Pia-Lena Fromell (M) får delta på valkonferensen i 
Uppsala, där kommunen står för deltagaravgift, resa, boende, arvode samt vid 
behov förlorad arbetsförtjänst. 

Beslutet tas med stöd av valnämndens delegationsordning punkt D.2.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt valnämndens delegationsordning punkt D.2 kan stabschefen besluta om 
valnämndens ordförande vill delta på kurser/konferenser, resor och logi.  

Valnämndens ordförande Pia-Lena Fromell (M) har meddelat att hon vill delta på 
valkonferensen den 9-10 maj 2022 som Länsstyrelsen i Uppsala län bjudit in till. 

Konferensen syftar till att öka kunskapen om valets genomförande. Konferensen är 
ett internat som pågår under två dagar, där förberedelser innan valdagen, vad som 
måste göras under valdagen samt vad som händer efter valdagen gås igenom. 
Målgruppen för konferensen är valhandläggare, ledamöter och ersättare i 
valnämnden.  

 
 
 
 
Hannu Högberg  
Stabschef KLF 
 
Beslutet tas med stöd av valnämndens delegationsordning punkt D.2.  
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