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Enköpings kommun
 


Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2021-03
inom Kommunledningsförvaltningen


 
Urval: Alla visstid, månadsavlönade


 
Identitet Anställning
____________________________________________________________________________________________


 
   1 TLINDGRE.210322 Lindgren Samuel, Ekonomiass


010416 Organisation: Ekonomi o kvalitetsavd
Allm. visstidsanställning, 2021-03-23 - 2021-06-30
Deltid (75,00%), Lön: 19 875 kr/mån, Löneläge: 2021, (H-lön: 26 500  kr/mån)
Utfärdat av: Hans Nyström, Ekonomichef


 
   2 HAHOGBER.210319 Möller Cajsa, Tf Näringslivschef


730629 Organisation: Kommunledningsförvaltningen
Vikariat, 2021-04-05 - 2021-08-31, Vik för: Vakant tjänst
Heltid, Lön: 56 200 kr/mån, Löneläge: 2021
Utfärdat av: Hannu Högberg, Stabschef


 
   3 VANDERSS.210308 Alrifaiy Ubadah, It-Tekniker


980708 Organisation: IT- och Digitaliseringsavd
Allm. visstidsanställning, 2021-04-01 - 2021-05-31
Deltid (40,00%), Lön: 9 160 kr/mån, Löneläge: 2021, (H-lön: 22 900  kr/mån)
Utfärdat av: Viktoria Andersson, IT-Supportchef
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2021-03-31 KS2021/248 
  


 


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


Mottagare 


Komplettering av inriktningsbeslut med anledning av 
pandemilagen 


Beslut 
Att tidigare fattad inriktning (KS2021/29) kompletteras enligt ärendebeskrivningen 


Beskrivning av ärendet 
Tidigare fattad inriktning (KS2021/29) kompletteras härmed med förtydligande om 


faktorer att väga in vid analys av möjlighet att öppna kommunala verksamheter för 


allmänheten.  


Inriktningen (KS2021/29) fastslår att publika kommunala verksamheter ska anpassa ”sina 


verksamheter till den så kallade pandemilagen, även om verksamheterna som sådant 


inte omfattas direkt av lagen”.  


Komplettering  


Enköpings kommun har som ambition att upprätthålla så god service som möjligt givet 


omständigheterna. Verksamheter som håller öppet ska göra så på ett smittsäkert sätt. 


Till stöd i det arbetet ska verksamheterna utgå från pandemilagens krav på lokaler och 


verksamhetens förutsättningar.  


Utöver smittsäkerheten i själva verksamheten ska verksamhetsansvarig också bedöma 


vilken öppethållandet kan ha på övriga samhället. Exempel på faktorer som också ska 


beaktas är Regionens och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, såsom:  


• Undvik onödigt resande 


• Undvik nya kontakter 


• Håll avstånd   


Bedömningen som ligger bakom ett beslut att hålla öppet ska dokumentera i en 


riskanalys som också identifierar hur ett förändrat smittläge eller ändrade föreskrifter kan 


komma att ändra rådande beslut.  


Verksamheten ansvarar för att löpande följa upp och utvärdera möjligheten till 


öppethållande och ska kommunicera med allmänheten att öppethållandet är beroende 
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på såväl skötsamheten vid besök i verksamheterna som på det allmänna smittläget samt 


andra myndigheters råd och rekommendationer. 


 


På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 
 
Beslutet tas med stöd av  
 
Beslutet tas med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning (KS2020/230) G.2 
 
 
Kopia till: 
 





		Komplettering av inriktningsbeslut med anledning av pandemilagen

		Beslut

		Beskrivning av ärendet

		Komplettering








Sida 1  


 


 
Låntagaren och  Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Långivaren”) har ingått ett låneavtal (”Låneavtalet”) i enlighet med 


nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som 


”Lånedokumentationen”).  


  


Låntagare: AB ENKÖPINGS HYRESBOSTÄDER                                                         


Organisationsnr: 556054-7050                     


Adress: Box 3051 


745 03  ENKÖPING   


  


Lånenummer: 134141  


Lånebelopp: SEK 100 000 000  


  


Utbetalningsdag: 2021-04-15  


Återbetalningsdag: 2026-02-04  


  


Ränta: Fast ränta 0,44% 


  


Räntebetalning: 2021-08-04 och därefter kvartalsvis i efterskott. 


 


 


 


 
 


 


Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen  tecknas härigenom 


borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. 


Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar ENKÖPINGS KOMMUN  som borgensman att 


de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen.  


 


Genom undertecknandet av borgensåtagandet intygas att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt 


Lånedokumentationen ryms inom det/de av borgensmannen fattade borgensbeslutet/en, vilka Långivaren har 


tagit del av. Genom undertecknandet bekräftas även rätten att teckna borgensåtagandet för borgensmannens 


räkning. 


 


Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år {{*pd_es_:string(maxlen=15)}}, paragraf 


{{*pp_es_:string(maxlen=15)}}. 
 


 
 


 


Datum.........................................................  


ENKÖPINGS KOMMUN  


 


 


.................................................................... .................................................................... 
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Enköpings kommun
 


Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2021-03
inom Kommunledningsförvaltningen


 
Urval: Tillsvidare


 
Identitet Anställning
____________________________________________________________________________________________


 
   1 TLINDGRE.210322 Bernström Lill-Marie, Ekonomiass


731015 Organisation: Ekonomi o kvalitetsavd
Tillsvidare, From: 2021-06-15
Heltid, Lön: 32 800 kr/mån, Löneläge: 2021
Utfärdat av: Thina Lindgren, Enhetschef


 
   2 CTORESAT.210325 Bagge Joakim, Systemadministratör


850426 Organisation: Kommunikationsavd
Tillsvidare, From: 2021-06-01
Heltid, Lön: 35 000 kr/mån, Löneläge: 2021
Utfärdat av: Cecilia Toresäter, Kommunikationschef


 
   3 CTORESAT.210326 Asp Hanna, Kommunvägledare


890509 Organisation: Kommunikationsavd
Tillsvidare, From: 2021-06-01
Heltid, Lön: 28 200 kr/mån, Löneläge: 2021
Utfärdat av: Cecilia Toresäter, Kommunikationschef


 
   4 PEKEGREN.210315 Eriksson Maria, Kommunjurist


900310 Organisation: Kansli- och utredningsavd
Tillsvidare, From: 2021-06-01
Heltid, Lön: 46 500 kr/mån, Löneläge: 2021
Utfärdat av: Per Ekegren, Kansli- o utredningschef


 
   5 MARCWENN.210331 Swedenhammar Marika, Beredskapsstrateg


940223 Organisation: Kommunledningsförvaltningen
Tillsvidare, From: 2021-05-10
Heltid, Lön: 36 000 kr/mån, Löneläge: 2021
Utfärdat av: Marcus Wennerström, Tf Enhetschef
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2021-04-13 KS2021/131 
  


 


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


Mottagare 


Remiss - Försäkringskassans och 
Pensionsmyndighetens hemställan avseende 114 kap. 
socialförsäkringsbalken 


Beslut 
Att inte yttra sig på remissen 


Beskrivning av ärendet 
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har skickat en remiss på deras 
gemensamma hemställan avseende 114 kap socialförsäkringsbalken. I Enköpings 
kommun har Kommunledningsförvaltningen och Socialförvaltningen tittat på 
remissen men inte konstaterat något som Enköpings kommun bör yttra sig kring.  


På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 
 
Beslutet tas med stöd av Kommunstyrelsens delegationsordning C.8c 
 
Kopia till: 
 
Kommunstyrelsen 
Pensionsmyndigheten 
Försäkringskassan 





		Remiss - Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan avseende 114 kap. socialförsäkringsbalken

		Beslut

		Beskrivning av ärendet
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2021-03-29 KS2021/221 
  


 


Kommunledningsförvaltningen 
Malin Kvist  
0171-625873 
malin.kvist@enkoping.se 


Mottagare 


Beslut att avstå att svara på remiss av betänkande 
SOU 2021:10, Radiologiska skador - skadestånd, 
säkerheter, skadereglering från utredningen om 
skadereglering vid en radiologisk olycka 


Beslut 
Enköpings kommun avstår från att svara på remissen.  


Beskrivning av ärendet 
En remiss har av SOU2021:10 – Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter, 
skadereglering från utredningen om skadereglering vid en radiologisk olycka har 
inkommit den 22 mars 2022. Remissen är en inbjudan till Enköpings kommun att 
lämna synpunkter.  


 


På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
 
Ulrika K Jansson  
Kommundirektör  
Enköpings kommun 
 
Beslutet tas med stöd av  
Punkt C.8c i kommundirektörens vidaredelegationsordning (KS2021/231), beslutad  
2020-05-01 
 
 
Kopia till: 
 





		Beslut att avstå att svara på remiss av betänkande SOU 2021:10, Radiologiska skador - skadestånd, säkerheter, skadereglering från utredningen om skadereglering vid en radiologisk olycka

		Beslut

		Beskrivning av ärendet
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2021-03-29 KS2021/201 
  


 


Kommunledningsförvaltningen 
Ingvar Smedlund 
Ingvar.smedlund@enkoping.se 


Mottagare 


Remiss - Projekt rörande implementering av 
förändrade beredskapszoner 


Beslut 
Att svara på remissen enligt bilagt svarsbrev 


Beskrivning av ärendet 
10 mars inkom Länsstyrelsen Halland med en remissversion av 
projektrapporten ”Projekt rörande implementering av förändrade beredskapszoner, 
Planeringsunderlag för vidare arbete med beredskapsplanering”. Projektrapporten 
går igenom följderna av regeringsbeslutet om Förordning om ändring i 
förordningen (2003: 789) om skydd mot olyckor. Rapporten är ett samarbete 
mellan kärnkraftslänen i Sverige och utgår från Strålsäkerhetsmyndighetens 
rapport 2017:27 ”Översyn av beredskapszoner”. Rapporten är ett 
planeringsunderlag för arbete som kommer att behöva utföras för att anpassa 
beredskapen inom de nya beredskaps- och planeringszonerna kopplade till landets 
kärnkraftverk. 


 


 


På kommunstyrelsens vägnar 
C.8a Kommunstyrelsens delegationsordning 
 
 
Ingvar Smedlund 
Kommunstyrelsens ordförande 
Enköpings kommun 
 
Beslutet tas med stöd av  
 
Kopia till: 
 





		Remiss - Projekt rörande implementering av förändrade beredskapszoner

		Beslut

		Beskrivning av ärendet








 


 


 


Låntagaren och  Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Långivaren”) har denna dag ingått detta låneavtal (”Låneavtalet”) i 


enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade 


som ”Lånedokumentationen”).  


  


Låntagare: AB ENKÖPINGS HYRESBOSTÄDER                                                         


Organisationsnr: 556054-7050                     


Adress: Box 3051 


745 03  ENKÖPING   


  


Lånenummer: 134141  


Lånebelopp: SEK 100 000 000  


  


Utbetalningsdag: 2021-04-15  


Återbetalningsdag: 2026-02-04  


  


Ränta: Fast ränta 0,44% 


  


Räntebetalning: 2021-08-04 och därefter kvartalsvis i efterskott.   


 


 


 


 


Datum.........................................................  


AB ENKÖPINGS HYRESBOSTÄDER       


                                         


 
.................................................................... .................................................................... 


Underskrift / Namnförtydligande Underskrift / Namnförtydligande 
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2021-04-22 KS2021/44 


  
 


         


Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun     0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  kommunledningskontoret@enkoping.se 


 


Kommunledningsförvaltningen 
Emelie Voetmann 
0171-516252 
Emelie.voetmann@enkoping.se 


Kommunstyrelsen 


Redovisning av delegationsbeslut  


Förslag till beslut  


Kommunledningsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 


22 april 2021 anmäls och läggs till handlingarna  


Beskrivning av ärendet  


Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 


beslutanderätt till arbetsutskottet, personalutskottet, ordföranden och 


tjänstemän.  


Beslutanderätt kan också i vissa fall ha delegerats i separata 


kommunstyrelsebeslut.  


Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.  


Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:  


 


Personalärenden  


- Kommunledningsförvaltningens förteckningar över delegeringsbeslut i 


personalärenden under mars 2021.  


Beslut om teckningsrätt  


- Delegationsbeslut – Teckningsrätt för ekonomiska transaktioner samt 


penningöverföring, KS2021/291 


Beslut om lån  


- Delegationsbeslut ingå borgen för AB Enköpings Hyresbostäder – 


omsättning lån, KS2021/304 


Beslut om remisser 


- Remiss - Projekt rörande implementering av förändrade 


beredskapszoner, KS2021/201 
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- Beslut att avstå att svara på remiss av betänkande SOU 2021:10, 


Radiologiska skador - skadestånd, säkerheter, skadereglering från 


utredningen om skadereglering vid en radiologisk olycka, KS2021/221 


- Beslut att avstå att svara på remiss - Försäkringskassans och 


Pensionsmyndighetens hemställan avseende 114 kap. 


socialförsäkringsbalken, KS2021/131 


 


Beslut om inriktning 


- Komplettering av inriktningsbeslut med anledning av pandemilagen, 


KS2021/248 


Beslut om upphandling 


- Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation, KS2020/230 


 


Enligt uppdrag  


 


Emelie Voetmann 


Kommunsekreterare 


Enköpings kommun 


 





		Redovisning av delegationsbeslut

		Förslag till beslut

		Beskrivning av ärendet

		Personalärenden
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2021-04-14 KS2021/291 
  


 


Kommunledningsförvaltningen 
Hans Nyström 
0171-62 57 60 
hans.nystrom@enkoping.se 


 


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. Hans Nyström, ekonomichef, KLF 
Jessica Ekengren, controller , KLF 
Daniel Nilsson, controller, KLF  
 


9. Charlotte Lindqvist, ekonomiassistent, KLF 
Anna-Karin Eriksson, ekonomiassistent, KLF 
Ann-Christin Westlund, ekonomiassistent, KLF 
Lena Eriksson, ekonomiassistent, KLF  
Eva Nykvist, ekonomiassistent, KLF 
Anna-Carin Ström, ekonomiassistent, 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 
 


12. Monica Stenmark, kvalitetscontroller, UF 
Lill-Marie Bernström, ekonomiassistent, UF 
 


13. Lili-Anne Neumann, ekonomiassistent, SF 
Yvonne Söderberg, ekonomiassistent, SF 
Anna-Lena Larsson, controller/ekonom, SF 
Nisrin Doghaili, controller, SF 
Carina Eriksson, assistent, SF 
Martina Jansson, assistent, SF 
Anette Maretics, assistens, SF 
Anna Ryding, utvecklare, SF 
Elisabeth Kantôr, förvaltningschef, SF 
Elisabeth Lindgren, systemförvaltare, SF 
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14. Främmande checkar samt erhållna bankgiroutbetalningsunderlag, 
postväxlar, postanvisningar och utbetalningskort får inte uttas kontant eller 
användas som betalningsmedel, utan ska sättas in på kommunens bank- 
eller plusgirokonto. 
 


15. Delegationsbeslut från 9 juni 2020, KS2020/451 upphävs. 


 


På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
 
Hans Nyström 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 
 
Beslutet tas med stöd av punkt A1 i kommunstyrelsens delegationsordning 
beslutad den 21 april 2020, dnr KS2020/230. 
 





		Delegationsbeslut  Teckningsrätt för ekonomiska transaktioner samt penningöverföring

		Beslut

		Beskrivning av ärendet








 Beslut Ärendenummer 1 (1) 


2021-04-21 
 
KS2021/304 


  


 


Kommunledningsförvaltningen 
Hans Nyström 
Ekonomichef 
hans.nystrom@enkoping.se 


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 
100 000 000  Omsättning  2021-04-08 
 


Beskrivning av ärendet 
EHB har stora investerings- och renoveringsbehov, främst nyproduktion i 
Älvdansen och renovering i Romberga.  


Lånet är en omsättning av befintligt lån. Lånenummer KI134141 med startdatum 
2021-04-15 och slutdatum 2026-02-04. 


 


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 
 
 
Hans Nyström 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 
 
Kopia till: 
 





		Delegationsbeslut ingå borgen för AB Enköpings Hyresbostäder – omsättning lån

		Beslut

		Beskrivning av ärendet





