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Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut till
kommunstyrelsen
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ta del av informationen.

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut har fattats och redovisas till kommunstyrelsen:
-

Anställningar hos kommunledningsförvaltningen, visstid från och med

-

2022-04-22 till och med 2022-05-31
Anställningar hos kommunledningsförvaltningen, tillsvidare från och med

-

2022-04-22 till och med 2022-05-31
Beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling, fattat av

-

kommunjurist Maria Ekblad, 2022-05-18
Beslut att delvis avslå begäran om utlämnande av allmän handling, fattat

-

av kommunjurist Maria Ekblad, 2022-06-01
FKU Fordon, fattat av trygghet- och säkerhetschef Marcus Wennerström,

-

2022-04-29
Finansiell fordonsleasing, fattat av tillförordnad kommundirektör Hannu

-

Högberg, 2022-06-09
FKU Fordon VO, fattat av trygghet- och säkerhetschef Marcus
Wennerström, 2022-05-31

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-13
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Enköpings kommun
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2022-05
inom Kommunledningsförvaltningen
Urval: Alla visstid, månadsavlönade
Identitet
Anställning
____________________________________________________________________________________________
1 HAHOGBER.220504
650302

Gustafsson Rose-Marie, Tf Förhandlingschef
Organisation: Kommunledningsförvaltningen
Allm. visstidsanställning, 2022-06-01 - 2022-06-12
Heltid, Lön: 53 100 kr/mån, Löneläge: 2022
Utfärdat av: Hannu Högberg, Tf Kommundirektör

2 HAHOGBER.220504
690219

Ahlström Jonas, Tf Hr-Chef
Organisation: Kommunledningsförvaltningen
Vikariat, 2022-06-01 - 2022-06-12, Vik för: HR-chef
Heltid, Lön: 63 200 kr/mån, Löneläge: 2022
Utfärdat av: Hannu Högberg, Tf Kommundirektör

3 LAIEKLU.220506
850326

Danielsson Emma, Inköpsassistent
Organisation: Inköpsavdelningen
Vikariat, 2022-05-09 - 2022-08-10, Vik för: Camilla Egerstrand Toresäter
Heltid, Lön: 31 000 kr/mån, Löneläge: 2022
Utfärdat av: Laila Eklund, Inköpschef

4 MARCWENN.220510 Skog Per, Säkerhetsstrateg
570326
Organisation: Trygghet och Säkerhet
Allm. visstidsanställning, 2022-09-01 - 2023-03-31
Deltid (50,00%), Lön: 22 900 kr/mån, Löneläge: 2022, (H-lön: 45 800 kr/mån)
Utfärdat av: Marcus Wennerström, Trygghets- & säkerhetsche

Enköpings kommun
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2022-05
inom Kommunledningsförvaltningen
Urval: Tillsvidare
Identitet
Anställning
____________________________________________________________________________________________
1 LAIEKLU.220517
820615

Fransenius Alan, Teamledare
Organisation: Inköpsavdelningen
Tillsvidare, From: 2022-05-17
Heltid, Lön: 50 000 kr/mån, Löneläge: 2022
Utfärdat av: Laila Eklund, Inköpschef

2 LAIEKLU.220517
920523

Bergh Viktoria, Inköpscontroller
Organisation: Inköpsavdelningen
Tillsvidare, From: 2022-05-17
Heltid, Lön: 41 500 kr/mån, Löneläge: 2022
Utfärdat av: Laila Eklund, Inköpschef

3 TLINDGRE.220523
711008

Sköld Åsa, Ekonom
Organisation: Ekonomi o kvalitetsavd
Tillsvidare, From: 2022-08-25
Heltid, Lön: 42 000 kr/mån, Löneläge: 2022
Utfärdat av: Thina Lindgren, Enhetschef

Beslut

Ärendenummer

2022-05-18

KS2022/455

Kommunledningsförvaltningen
Maria Ekblad
Kommunjurist
maria.ekblad@enkoping.se

Beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän
handling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. avslå begäran att lämna ut mejlkonversation
och
under perioden 19–28 april 2022, eftersom de
begärda mejlen enligt 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) inte är
allmänna handlingar.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Efter att ha tagit del av en mejllogg begärde
den 4 maj 2022
att få ta del av 49 stycken mejl som skickats till eller från förtroendevalde
är

Den 13 maj gav registrator
besked om att de begärda
handlingarna inte kunde lämnas ut eftersom de inte är allmänna.
begärde därefter, via mejl och i telefonsamtal, myndighetens prövning
gällande mejl till/från mejladressen
under perioden 19–28 april
2022. Övriga mejl som
begärt att ta del av omfattas därför inte
av detta avslagsbeslut.
Rättslig reglering
Enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) är en handling allmän om
den förvaras hos en myndighet och den är att anse som inkommen till eller
upprättad hos myndigheten.
Av 2 kap. 6 § TF framgår bl.a. att en handling anses inkommen till en myndighet
när den anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa.
Enligt 2 kap. 7 § TF gäller som huvudregel att en handling anses upprättad när den
har expedierats.
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I 2 kap. 8 § TF anges att brev eller annat meddelande som är ställt personligen till
den som innehar befattning vid en myndighet anses som allmän handling, om
handlingen gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten och
inte är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning.
Enligt 2 kap. 8 § TF ordalydelse gäller paragrafen endast inkomna handlingar med
personlig adressering. Av praxis framgår dock att bestämmelsen även är tillämpbar
på utgående meddelanden (se exempelvis kammarrätten i Stockholm 2008-02-25,
mål nr 497-08 och kammarrätten i Sundsvall 2009-04-30, mål nr 195-09).
Kommunstyrelsens bedömning
Mejl eller andra meddelanden som är ställt personligen till den som innehar
befattning vid en myndighet, anses som allmän handling, om handlingen gäller ett
ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten. Alla meddelanden som
har beröring med myndighetens verksamhet anses emellertid inte som allmänna
handlingar. Ett undantag från huvudregeln är meddelanden som är avsedda för
mottagaren endast som innehavare av en annan ställning än den han har hos
myndigheten. Sådana meddelanden blir inte allmänna handlingar. Undantaget
syftar bland annat till att en kommunal förtroendevald som partifunktionär ska
kunna motta meddelanden som är avsedda att påverka hans politiska handlande
utan att det är tillgängligt för någon annan, även om meddelandet rör ett ämne som
han har att befatta sig med som befattningshavare vid myndigheten (se prop.
1975/76 s. 127).
Mejlen som
begärt att ta del av rör bildandet av en
samfällighetsförening i ett av kommunens bostadsområden. Mejlen gäller en fråga
som ankommer på kommunen, men som inte är ett ärende i någon av de instanser
där
innehar en befattning. Mejlen har skickats till/från
enbart i egenskap av partipolitiker och syftar till att påverka
politiska
handlande. Mejlen omfattas således av undantaget i 2 kap. 8 § TF och är inte
allmänna handlingar.
begäran ska därför avslås.
Hur man överklagar
Om du är missnöjd med detta beslut kan du överklaga det hos Kammarrätten i
Stockholm.
Du skickar överklagandet till Enköpings kommun, kommunstyrelsen, på följande
adress:
Kommunstyrelsen
Enköpings kommun
745 80 Enköping
Du kan också mejla in ditt överklagande till kommunen@enkoping.se
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Överklagandet ska vara skriftligt och i överklagandet ska du ange vilket beslut som
överklagas och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras. Utöver detta ska
överklagandet innehålla uppgift om:
-

ditt personnummer eller organisationsnummer,
din postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan

-

adress där du kan anträffas för delgivning genom stämningsman,
telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer,

-

med undantag för nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang som
behöver uppges endast om rätten begär det,
e-postadress,
om du har ett ombud, dennes kontaktuppgifter,
vilka omständigheter du stödjer överklagandet på, och
eventuella handlingar som stödjer din uppfattning.

Enköpings kommun, kommunstyrelsen, ska ha fått överklagandet inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.

På kommunstyrelsens vägnar

Maria Ekblad
Kommunjurist
Enköpings kommun
Beslutet tas med stöd av p. C.6 i kommundirektörens vidaredelegation avseende
rätt att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar

Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation Dnr: KS2020/230

Beslutets Dnr
KS2022/134
KS2022/173
KS2022/414

Beslutsfattare
Marcus Wennerström
Hannu Högberg
Marcus Wennerström

Tilldelningsbeslut/
beslut om
avbrytande
2022-04-29
2022-06-09
2022-05-31

Beslutet avser
FKU Fordon
Finansiell fordonsleasing
FKU Fordon VO

B.1-B.6
B.2
B.4
B.2

