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Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut har fattats och redovisas till kommunstyrelsen:
-

Beslut om teckningsrätt för ekonomiska transaktioner samt

-

penningöverföring, fattat av ekonomichef Daniel Nilsson den 13 januari
2022.
Beslut om nytt lån för Enköpings kommun, fattat av ekonomichef Daniel

-

Nilsson den 20 januari 2022.
Beslut om omsättning av lån för Enköpings kommun, fattat av ekonomichef

-

Daniel Nilsson den 20 januari 2022.
Beslut om avyttring av fordon, fattat av trygg- och säkerhetschef Marcus

-

Wennerström den 18 februari 2022.
Beslut om kontrollbesiktning av tunga fordon/lätta fordon, fattat av

-

inköpschef Laila Eklund och förvaltningschef Rickard Westning den 24
januari 2022.
Beslut om CMS plattform för webb och intranät, fattat av inköpschef den 13

-

oktober 2021.
Beslut om saas-plattform, fattat av ekonomichef Daniel Nilsson den 8

-

oktober 2021.
Beslut om konsultstöd för upphandling av ekonomichef, fattat av
ekonomichef Daniel Nilsson den 11 oktober 2021.

-

Beslut om system för hantering av friskvårdsbidrag, fattat av HR-chef

-

Håkan Sandberg den 8 november 2021.
Beslut om julgåvor, fattat av inköpschef Laila Eklund den 12 november

-

2021.
Beslut om mobila personlarm (avbrytande), fattat av inköpschef Laila

-

Eklund 22 december 2022.
Beslut om telefonhytter, fattat av stabschef Hannu Högberg den 24
november 2021.
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-

Beslut om digital fordonsförvaltning, fattat av trygg- och säkerhetschef

-

Marcus Wennerström den 14 oktober 2021.
Beslut om PM3 licens, fattat av digitaliseringschef Magnus Nideborn den 6

-

oktober 2021.
Beslut om kommundirektörens beslutanderätt under ledighet, beslutat av

-

kommundirektör Ulrika K Jansson den 9 mars 2022.
Beslut om att ingå borgen för AB Enköpings hyresbostäder omsättning lån,

-

fattat av ekonomichef Daniel Nilsson, den 1 mars 2022.
Beslut om inriktningsbeslut angående samlad hantering för Enköpings

-

kommun utifrån den säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina, fattat av
kommundirektör Ulrika K Jansson den 1 mars 2022.
Beslut angående ansökan från Enköpings kommuns

-

kompetensutvecklingsfond, fattat av HR-chef Jonas Ahlström den 22
januari 2022.
Beslut angående ansökan från Enköpings kommuns

-

kompetensutvecklingsfond, fattat av HR-chef Jonas Ahlström den 18
januari 2022.
Anställningslistor för anställning inom KLF 2022-01 och 2022-02.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-11
Beslut, teckningsrätt för ekonomiska transaktioner, penningöverföring, 2022-01-13
Beslut, nytt lång Enköpings kommun, 2022-01-20
Beslut, omsättning av lån Enköpings kommun, 2022-01-20
Lista, anmälan av beslut från upphandling, 2022-03-10
Lista, anmälan av beslut från upphandling, 2022-03-10
Beslut, delegation av kommundirektören beslutanderätt under ledighet, 2022-03-09
Beslut, ingå borgen för AB Enköpings hyresbostäder, 2022-03-01
Inriktningsbeslut samlad hantering för Enköpings kommun, 2022-03-01
Bilaga, inriktningsbeslut samlad hantering
Beslut, ansökan Enköpings kommun, 2022-01-22
Beslut, ansökan Enköpings kommun, 2022-01-18
Anställningar inom KLF, 2022-03-14

Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson
0171-626289
daniel.nilsson@enkoping.se

Beslut

Ärendenummer

2022-01-13

KS2022/66

Mottagare

Delegationsbeslut - Teckningsrätt för ekonomiska
transaktioner samt penningöverföring
Beslut
Teckningsrätten för ekonomiska transaktioner samt penningöverföring revideras.

Beskrivning av ärendet
De tjänstepersoner i Enköpings kommun som har rätt att utföra betalningar från
kommunens bankkonton framgår av nedanstående förteckning. På grund av
personalförändringar behöver förteckningen revideras löpande.
1. Personerna i punkt 8, bemyndigas att, två i förening eller var för sig i
förening med någon person i punkt 9, verkställa underskrift för
transaktioner på bank- och plusgirokonton, kontantuttag får dock aldrig
göras till ett större belopp än 100 000 kronor.
2. Personerna i punkt 8 och 9, bemyndigas att, var för sig utföra
penningöverföring mellan Enköpings kommuns bankkonton.
3. Personerna i punkt 8, bemyndigas att, två i förening eller var för sig i
förening med någon person i punkt 9, utföra penningöverföring från
Enköpings kommuns bankkonto till affärsmotpart via telefon eller via
upphandlad banks internetlösning.
4. Personerna i punkt 9 bemyndigas att, två i förening utföra
penningöverföring avseende utbetalningsfiler skapade i ekonomisystemet,
från Enköpings kommuns bankkonton.
5. Personerna i punkt 10 bemyndigas att, två i förening eller var för sig i
förening med någon person i punkt 8 eller 9 utföra penningöverföring
avseende lönefiler skapade i lönesystemet, från Enköpings kommuns
bankkonton.
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6. Personerna i punkt 11 bemyndigas att, i förening med någon person i
punkt 12, utföra penningöverföring avseende inackorderings- och
resekostnader, från Enköpings kommuns bankkonton.
7. Personerna i punkt 13 bemyndigas att, två i förening, utföra
penningöverföring avseende Procapita, från Enköpings kommuns
bankkonto/plusgiro 330417-7.
8. Daniel Nilsson, tf ekonomichef, KLF
Sonja Danielsson, controller, KLF
Charlotte Lindqvist, ekonomihandläggare, KLF
9. Anna-Karin Eriksson, ekonomiassistent, KLF
Ann-Christin Westlund, ekonomiassistent, KLF
Lena Eriksson, ekonomiassistent, KLF
Eva Nykvist, ekonomiassistent, KLF
Anna-Carin Ström, ekonomiassistent, KLF
Lill-Marie Bernström, ekonomiassistent, KLF
Elvira Rikelius, redovisningsassistent, KLF
10. Malin Flodin, systemförvaltare lönesystem, KLF
Gabriella Wickholm, systemförvaltare lönesystem, KLF
Veronica Brolén-Andersson, lönespecialist, KLF
11. Ulrika Björn, administrativ chef, UF
Birgitta Karlsson, controller/ekonom, UF
Anna Marin, controller UF
Linda Lindahl, förvaltningschef, UF
12. Monica Stenmark, kvalitetscontroller, UF
Carolina Blomberg Karlsson, handläggare, UF
Ingela Ernlund, handläggare, UF
Karolina Holmqvist, handläggare, UF
13. Lili-Anne Neumann, ekonomiassistent, SF
Yvonne Söderberg, ekonomiassistent, SF
Nisrin Doghaili, ekonom, SF
Carina Eriksson, assistent, SF
Martina Jansson, assistent, SF
Anette Maretics, assistens, SF
Anna Ryding, utvecklare, SF
Kenny Jonsson, Administrativ chef, SF
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Elisabeth Lindgren, systemförvaltare, SF
14. Främmande checkar samt erhållna bankgiroutbetalningsunderlag,
postväxlar, postanvisningar och utbetalningskort får inte uttas kontant eller
användas som betalningsmedel, utan ska sättas in på kommunens bankeller plusgirokonto.
15. Delegationsbeslut från 3 oktober 2021, KS2021/680 upphävs.

På kommunstyrelsens vägnar

Daniel Nilsson
Tf ekonomichef
Enköpings kommun
Beslutet tas med stöd av punkt A1 i kommunstyrelsens delegationsordning
beslutad den 25 maj 2021, dnr KS2021/381.

Kopia till:

Kommunledningsförvaltningen
Sonja Danielsson
Controller
sonja.danielsson@enkoping.se

Beslut

Ärendenummer

2022-01-20

KS2022/59

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut - Nytt lån Enköpings kommun
Beslut
Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad om
upptagande av nytt lån på 200 000 000 kronor, på villkor enligt offert från
Kommuninvest i Sverige AB, för Enköpings kommun.
Belopp (kr)

Nytt lån/omsättning

200 000 000

Nytt lån

Beskrivning av ärendet
Beslutet är fattat i linje med gällande finanspolicy och det nya lånet är till för att
möta de pågående investeringar som genomförs i kommunen.
Lånenummer KI142120 med startdatum 2021-01-20 och slutdatum 2027-06-15.
Beslutet tas med stöd av punkten A.7 i kommunstyrelsens delegationsordning
(Dnr KS2020/230, beslutad den 1 maj 2020) och kommundirektörens
vidaredelegation (Dnr KS2020/231, beslutad den 1 maj 2020).

På kommunstyrelsens vägnar

Daniel Nilsson
Tf ekonomichef
Enköping kommun
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Kommunledningsförvaltningen
Sonja Danielsson
Controller
sonja.danielsson@enkoping.se

Beslut

Ärendenummer

2022-01-20

KS2022/58

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut - Omsättning av lån Enköpings
kommun
Beslut
Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad om
upptagande av nytt lån på 150 000 000 kronor, på villkor enligt offert från
Kommuninvest i Sverige AB, för Enköpings kommun.
Belopp (kr)

Nytt lån/omsättning

150 000 000

Omsättning lån

Beskrivning av ärendet
Beslutet är fattat i linje med gällande finanspolicy och det nya lånet är till för att
möta de pågående investeringar som genomförs i kommunen.
Lånenummer KI142153 med startdatum 2021-02-15 och slutdatum 2024-06-19.
Beslutet tas med stöd av punkten A.7 i kommunstyrelsens delegationsordning
(Dnr KS2020/230, beslutad den 1 maj 2020) och kommundirektörens
vidaredelegation (Dnr KS2020/231, beslutad den 1 maj 2020).

På kommunstyrelsens vägnar

Daniel Nilsson
Tf ekonomichef
Enköpings kommun
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Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation Dnr: KS2020/230

Beslutets Dnr Beslutsfattare
KS2022/4
Marcus Wennerström
KS2021/860
Rickard Westning / Laila Eklund

Tilldelningsbeslut/beslut om
avbrytande
2022-02-18
2022-01-24

: KS2020/230

Beslutet avser
Avyttring av fordon
Kontrollbesiktning tunga fordon/lätta fordon

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

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

Beslutets Dnr
KS2021/199
KS2021/364

Beslutsfattare
Laila eklund
Daniel Nilsson

KS2021/587
KS2021/396
KS2021/626
KS2021/255
KS2021/676
KS2021/679
KS2021/694

Daniel Nilsson
Håkan Sandberg
Laila eklund
Laila eklund
Hannu Högberg
Marcus Wennerström
Magnus Nideborn

Tilldelningsbeslut/beslut om
avbrytande
2021-10-13
2021-10-08
2021-10-11
2021-11-08
2021-11-12
2021-12-22
2021-11-24
2021-10-14
2021-10-06

Beslutet avser
CMS plattform för webb och intranät
Saas-plattform
Konsultstöd för upphandling av
ekonomisystem
System för hantering av friskvårdsbidrag
Julgåvor
Mobila personlarm (avbrytande)
Telefonhytter

Digital fordonsförvaltning
PM3 licens

B.1-B.6
B.3
B2
B1
B1
B.3
B.5
B.1
B.1
B.1

- ENKÖPINGS
KOMMUN
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KS2021/449

Delegation av kommundirektörens beslutanderätt under
ledighet
Kommundirektörens beslutanderätt enligt kommunstyrelsen
delegationsordning KS2020/231 delegeras i enlighet med 7 kap. 6 §
kommunallagen till följande delegater under nedan angivna tidsperiod
Namn
Hannu Högberg

Funktion
Stabschef

Tidsperiod
23 - 31 mars 2022

I denna delegation beslutas även om att ersättning vid vikariat på
kommundirektörstjänst ska betalas ut. Ersättningen betalas ut vid vikariat som är
minst en vecka.
Ersättningen per vecka är 3000 kronor vilket betalas ut som ett lönetillägg till
ordinarie lön
Ulrika KJansson
Kommundirektör
Beslutet tas med stöd av avsnitt 4 kommunstyrelsens delegationsordning KS
2020/231

Postadress

Besöksadress

Enköpings kommun
745 80 Enköping

Linbanegatan

Telefon (växel)

Plusgiro

0171-6250 00

Webbadress

7 07 27-3

www.enkoping.se

Telefax

Org.nr

212000-0282

E-post

kommunledningskontoret@enkoping.se

Kommunledningsförvaltningen
Sonja Danielsson
Controller
sonja.danielsson@enkoping.se

Beslut

Ärendenummer

2022-03-01

KS2022/191

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut ingå borgen för AB Enköpings
hyresbostäder 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 AB Enköpings hyresbostäder för
nedanstående lån.
Belopp (kr)

Nytt lån/omsättning

Beslutsdatum

125 000 000

Omsättning

2022-02-02

Beskrivning av ärendet
Lånet är en omsättning av befintligt lån. Lånenummer KI142606 med startdatum
2022-02-15 och slutdatum 2026-06-10.
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
Ekonomichef
Enköpings kommun
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Beslut

Ärendenummer

2022-03-01

KS2022/199

Mottagare
Ulrika K Jansson
Ulrika.k.jansson@enkoping.se

Inriktningsbeslut samlad hantering för Enköpings
kommun utifrån den säkerhetspolitiska utvecklingen i
Ukraina
Beslut
Kommundirektören beslutar att aktivera en inriktnings- och samordningsfunktion.
Ansvarig för att hålla samman arbetet är Trygghets- och säkerhetschef Marcus
Wennerström. Uppdraget gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)
Utifrån läget kommer en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) att upprättas.
Tanken är att skapa en kanal för att informera brett över kommunens verksamheter
utifrån utvecklingen. Inriktnings- och samordningsfunktionens arbete koordineras
av kommunens Trygghets- och säkerhetschef. Kopplat till ISF kommer även ett
ISF-stöd att upprättas. Initialt utgörs ISF-stödet av personal från KLF men även
andra förvaltningar och bolag kommer att inkluderas framåt för att få bredd på de
analyser som behöver göras.
Bilagd tabell innehåller en lista på uppgifter som initialt identifierats som viktiga för
att ytterligare förbereda organisationen på att hantera ett försämrat säkerhetsläge.
En mer utförlig logg kommer att upprättas på den gemensamma yta som ska tas
fram för att arbeta med händelsen.
För att möta behovet av information och kommunikation mellan de organisatoriska
delarna av kommunen kommer en stående tid skapas för
avstämning/informationsdelning. Inbjudna är förvaltningschefer, bolags-vd samt
räddningschef. Dessa äger rätten att inbjuda även andra personer/funktioner som
bör delta.
ISF fattar beslut genom samverkan. Varje deltagare deltar i mötet utifrån sitt
mandat och sin delegation.
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Gå igenom och uppdatera kontinuitetsplaner
Förvaltningar och bolag förväntas de närmaste veckorna att gå igenom befintliga
kontinuitetsplaner och risk- och sårbarhetsanalyser. Dessa ska
aktualitetskontrolleras och vid behov kompletteras med ny information. Till stöd i
det arbetet finns Beredskapsstrategerna vid KLF till hands för att kunna guida och
svara på frågor vid behov. Anmäl behovet till Trygghets- och säkerhetschef
(marcus.wennerstrom@enkoping.se)
Uppgiften förväntas vara genomförd och rapporterad senast 23/3 2022.

Kommunikation
Det finns en stor efterfrågan på intern och extern kommunikation kopplat till
händelsen och utvecklingen. I det finns behov av att kommunicera både internt och
externt. KLF kommunikation representeras i ISF-stödet för att hantera
kommunikativa frågor.
På kommunstyrelsens vägnar

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun
Beslutet tas med stöd av G.1 KS2021/381
Kopia till: KS, Förvaltningar, bolag, räddnignsförbund

Bilaga 1
Följande tabell innehåller de uppgifter som initialt har identifierats som behöver åtgärdas:
Vad

Vem

När

Hur

Boka inriktnings- och
samordningsfunktion

Marcus W

V9

Kalla
förvaltningschefer,
bolagschefer, chef
Räddningstjänst

Boka
samordningsmöten

Marcus W

V9

KD, stabschef KLF,
Trygghets- och
säkerhetschef,
kommunikationschef/kommunikatör

Geografisk inriktningsoch
samordningsfunktion

Marcus W

Längre fram/vid
behov

Möte med näringsliv
och föreningsliv i
Enköpings kommun
för att informera om
behov finns av detta.

Kommunikation
internt

Kommunikatör

V9

Information på
Komin, informera om
att kommunen
”arbetar” med frågan
och att det finns
kanaler med
information
nationellt (exvis
krisinfo)
Även chefskanalen
om det finns behov
av särskild
kommunikation till
chefer

Kommunikation
externt

Kommunikatör

V9

Identifiera och lägg
upp kommunikation
som behövs på
externa webben.
Denna uppgift
kommer troligen att

kontinuerligt behöva
genomföras löpande
framåt.
Kontinuitetsplanering
verksamheter

Respektive
verksamhet (med
stöd från Trygghetsoch
säkerhetsavdelning)

Uppdaterade planer
senast 23/3

Varje verksamhet
behöver
aktualitetskontrollera
sina verksamheters
beroenden och
sårbarheter samt
bedöma hur
utvecklingen kan
påverka dem.
Trygghets- och
säkerhetsavdelninge
n skickar ut
grundmaterial från
tidigare RSA arbete
samt inspel för att
lägga upp arbetet.
Deltar även med
aktivt stöd om så
efterfrågas.

Identifiera förmågor vi
behöver anskaffa

Arbetsgrupp

Efter
kontinuitetsplaner
är uppdaterade

Utifrån resultat i
kontinuitetsplanerin
g & befintliga planer
se över vad som kan
göras redan nu.

Skapa en arbetsgrupp

Marcus W

I samband med
kontinuitetsplanerin
g

Identifiera vilka
kompetenser som
behöver ingå i ett
initialt analysarbete
för att skapa en
kommunövergripand
e bild över vad som
behöver göras (samt
att då göra det).
Vem som bör ingå i
arbetsgruppen
kommer att
identifieras i

samband med
genomförandet av
kontinuitetsplanerin
g.
Kontinuitetsplan för
”kommunen”

Trygghets- och
säkerhetsavdelninge
n

Start/aktiveringskriteri
er för olika
prioriteringar

Trygghets- och
säkerhetsavdelninge
n (ISF/KD-beslut?)

Beredskapsplaceringar

HR

Efter

Plan för när och hur
aktiverar vi olika
prioriteringar i våra
verksamheter. (följd
av kontinuitetsplan
för ”kommunen”)
Förinformerade
verksamheter som är
resurser till andra
högre prioriterade
verksamheter. (följd
av kontinuitetsplan
för ”kommunen”)

Enköpings kommun
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2022-01
inom Kommunledningsförvaltningen
Urval: Tillsvidare
Identitet
Anställning
_____________________________________________________________________________________
1

ASAOLSS.220131
911128

Thorgren Clara, Hållbarhetsstrateg
Organisation: Kommunledningsförvaltningen
Tillsvidare, From: 2022-02-01
Heltid, Lön: 51 500 kr/mån, Löneläge: 2022
Utfärdat av: Åsa Olsson, Kansli- o utredningschef

2

MNIDEBOR.220112
590514

Azzi Marwan, It-avtalsstrateg
Organisation: IT Utveckling och Strategi
Tillsvidare, From: 2022-01-01
Heltid, Lön: 48 600 kr/mån, Löneläge: 2022
Utfärdat av: Magnus Nideborn, Digitaliseringschef

Enköpings kommun
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2022-02
inom Kommunledningsförvaltningen
Urval: Tillsvidare
Identitet
Anställning
_____________________________________________________________________________________
1

CTORESAT.220215
750111

Kandelin Eva, Kommunvägledare
Organisation: Kommunikationsavd
Tillsvidare, From: 2022-02-15
Heltid, Lön: 29 500 kr/mån, Löneläge: 2022
Utfärdat av: Cecilia Toresäter, Kommunikationschef

2

CTORESAT.220221
900726

Englund Erik, Kommunvägledare
Organisation: Kommunikationsavd
Tillsvidare, From: 2022-03-14
Heltid, Lön: 32 000 kr/mån, Löneläge: 2022
Utfärdat av: Cecilia Toresäter, Kommunikationschef

3

MARCWENN.220214 Andersson Monica, Administrativ Assist
601228
Organisation: Kommunledningsförvaltningen
Tillsvidare, From: 2021-06-01
Heltid, Lön: 30 100 kr/mån, Löneläge: 2021
Utfärdat av: Marcus Wennerström, Tf Enhetschef

4

MARCWENN.220214 Bock Ann-Margret, Administrativ Assist
641017
Organisation: Kommunledningsförvaltningen
Tillsvidare, From: 2021-06-01
Heltid, Lön: 30 500 kr/mån, Löneläge: 2021
Utfärdat av: Marcus Wennerström, tf Enhetschef

5

UJANSSON.220224
770325

Nilsson Daniel, Ekonomichef
Organisation: Kommunledningsförvaltningen
Tillsvidare, From: 2022-03-01
Heltid, Lön: 78 000 kr/mån, Löneläge: 2022
Utfärdat av: Ulrika K Jansson, Kommundirektör

