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Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut 2022
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen tar del av följande delegationsbeslut:
- Beslut om kommunens ställningstagande gällande nya gränsdragningar i
valdistriktens utformning, fattat av kommunstyrelsens ordförande 2021-11- 25,
ärendenummer KS2021/582
- Beslut om yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 7156- 21, fattat av
kommundirektör 2021-11-19, ärendenummer KS2021/305
- Beslut om beviljat bidrag för firande av farsdag på finska föreningen Sampo, fattat
av samordnare för finskt förvaltningsområde, 2021-11-30, ärendenummer
KS2022/71
- Beslut om beviljat bidrag för firande av Finlands självständighetsdag på finska
föreningen Sampo, fattat av samordnare för finskt förvaltningsområde, 2021-12-15,
ärendenummer KS2022/71
- Beslut om beviljat bidrag för firande av barnens lilla julfest, fattat av samordnare
för finskt förvaltningsområde, 2021-12-15, ärendenummer KS2022/71
- Beslut att ingå borgen för Enköpings kommuns moderbolag AB – omsättning lån,
fattat av tf ekonomichef 2021-11-01, ärendenummer KS2021/775

1 (1)

Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson
Tf ekonomichef
daniel.nilsson@enkoping.se

Beslut

Ärendenummer

2021-08-24

KS2021/775

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut ingå borgen för Enköpings
kommuns moderbolag AB – omsättning lån
Beslut
Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad, inom
ramen för kommunstyrelsens beslut att ingå borgen för helägda kommunala bolag,
att Enköpings kommun ingår borgen för Enköpings kommuns moderbolag AB för
nedanstående lån.
Belopp (kr)

Nytt lån/omsättning

Beslutsdatum

100 000 000

Omsättning

2021-11-01

Beskrivning av ärendet
Lånet är en omsättning av befintligt lån. Lånenummer KI140468 med startdatum
2021-11-09 och slutdatum 2025-09-15.

Beslutet tas med stöd av punkten A.8 i kommunstyrelsens delegationsordning (Dnr
KS2020/230, beslutad den 1 maj 2020) och kommundirektörens vidaredelegation
(Dnr KS 2020/231, beslutad den 1 maj 2020).

På kommunstyrelsens vägnar

Daniel Nilsson
Tf ekonomichef
Enköpings kommun
Kopia till:
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Tarja C Björkenö
Samordnare för finskt förvaltningsområde
Kommunledningskontoret
Kungsgatan 42
745 80 Enköping

Ärendenummer
KS

Beslut
Att bevilja bidrag till finska föreningens Sampos för evenemanget Barnens Lilla julfest
med julsånger, lek och gemenskap för sverigefinska barn,
På Kommunala finska samrådet den 211118 informerades om att finska föreningen
inkommit med ansökan och kommer att stödjas för denna aktivitet.
Beslutet fattas på delegation enligt kommunstyrelsens beslut 2013-08-27
KS2013/334

Motivering
Minoritetslagen 4 § Det allmänna/kommunen har ett särskilt ansvar att främja de
nationella minoriteternas språk och kultur . Kommunen ska med aktiva åtgärder och
handlingar stödja och främja språk och kultur.
Ett gott initiativ av finska föreningen Sampo att samla sverigefinska barn och föräldrar till
Lilla jul/pikkujoulu ,en finsk kulturaktivitet med lång historia i Enköping.

Sökande
Enköpings finska förening Sampo

Sökt aktivitet
Barnens Lilla julfest 211204

Sökt belopp 2300
Beviljat belopp 2300

Datum 2021-12-15

Namn
Tarja C Björkenö
Samordnare för finskt FO

Tarja C Björkenö
Samordnare för finskt förvaltningsområde
Kommunledningskontoret
Kungsgatan 42
745 80 Enköping

Ärendenummer
KS

Beslut
Att bevilja bidrag till Enköpings finska föreningen Sampos firande av Finlands
självständighetsdag 6 december 2021
På Kommunala finska samrådet den 211118 informerades om att finska föreningen
inkommit med ansökan och kommer att stödjas för denna aktivitet.
Beslutet fattas på delegation enligt kommunstyrelsens beslut 2013-08-27
KS2013/334

Motivering
Minoritetslagen 4 § Det allmänna/kommunen har ett särskilt ansvar att främja de
nationella minoriteternas språk och kultur . Kommunen ska med aktiva åtgärder och
handlingar stödja och främja språk och kultur.
Ett gott initiativ av finska föreningen att tillsammans fira med alla i Enköping och
framförallt Enköpings sverigefinska invånare Finlands självständighetsdag med sång,
kaffe och tårta.

Sökande
Enköpings finska förening Sampo

Sökt aktivitet
Finlands självständighetsdag 6 december 2021 firas på
Enköpings finska föreningen Sampo

Sökt belopp 1600 kronor
Beviljat belopp 1600 kronor

Datum 21-12-15

Namn
Tarja C Björkenö
Samordnare för finskt FO

Kommunledningsförvaltningen
Maria Ekblad
0171-62 58 95
maria.ekblad@enkoping.se

Beslut

Ärendenummer

2021-11-19

KS2021/305

Mottagare

Beslut om yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 715621
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna kommunstyrelsens yttrande till
förvaltningsrätten i mål nr 7156-21, daterat 2021-11-19.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen genomför en upphandling av chatbot och den 1 november 2021
meddelades ett tilldelningsbeslut där Hello Ebbot AB:s (Hello Ebbot) anbud antogs.
Den andra anbudsgivaren, Softronic AB (Softronic), har ansökt om överprövning
och kommunstyrelsen har tidigare lämnat svar i målet. Med anledning av Softronic
senaste yttrande har kommunstyrelsen fått tillfälle att yttra sig. Kommunstyrelsen
yttrande ska komma in till domstolen senast den 25 november 2021.
Kommunstyrelsen vidhåller vad som tidigare anförts och anser fortfarande att Hello
Ebbots anbud uppfyller de obligatoriska kvalificeringskrav som uppställts i
upphandlingsdokumentet och därför inte ska förkastas.

På kommunstyrelsens vägnar

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun
Beslutet tas med stöd av punkt C.10 i kommunstyrelsen delegationsordning
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Kommunledningsförvaltningen
Johanna Sköld

Beslut

Ärendenummer

2021-11-25

KS2021/582

Länsstyrelsen i Uppsala län
Arne Åhman

Johanna.skold@enkoping.se

Beslut om kommunens ställningstagande gällande nya
gränsdragningar i valdistriktens utformning
Beslut
Enköpings kommun har inga synpunkter på länsstyrelsens ändringar i
valdistriktens gränsdragningar.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Enköpings kommun har den 18 oktober 2021, § 143, fattat
beslut om förslag till valdistrikt och skickat till Länsstyrelsen i Uppsala län för
fastställande.
Länsstyrelsen i Uppsala län inkom den 23 november 2021 med smärre
förändringar i gränsdragningen i valdistriktets utformning och efterfrågar nu
Enköpings kommuns synpunkter på förändringarna.

På kommunstyrelsens vägnar

Peter Book
Kommunstyrelsens ordförande
Enköpings kommun

Beslutet tas med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, C.8.
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