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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats och redovisas till kommunstyrelsen:  

- Beslut att ingå borgen för Enköpings Hyresbostäder AB omsättning lån, 
fattat av ekonomichef Daniel Nilsson, 2022-03-29 

- Beslut att ingå borgen för Enköpings Hyresbostäder AB omsättning lån, 
fattat av ekonomichef Daniel Nilsson, 2022-03-29 

- Beslut om flaggning, fattat av kommundirektör Ulrika K Jansson, 2022-03-
02 

- Beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling, fattat av 
kommunjurist Maria Ekblad, 2022-03-22 

- Inriktningsbeslut med anledning av flyktingströmmen från Ukraina, fattat av 
kommundirektör Ulrika K Jansson, 2022-03-17 

- Beslut att avstå från att svara på remiss, vägledning för kraftigt modifierade 
vatten, fattat av Ulrika K Jansson, 2022-03-04 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-05 
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Kommunledningsförvaltningen 
Ulrika K Jansson 
Ulrika.k.jansson@enkoping.se 

Mottagare 

Inriktningsbeslut 2022-03-17 med anledning av 
flyktingströmmen från Ukraina 

Beslut 
Att inriktnings- och samordningsstödet ges i uppdrag att färdigställa 50 
boendeplatser på Åsundagården snarast möjligt 

 

Beskrivning av ärendet 
Flyktingströmmen från Ukraina tilltar kraftigt. I dagsläget (2022-03-15) använder sig 
Migrationsverket av de etablerade mottagningsorterna för att hitta boende till 
flyktingarna. Förmågan att utöka verksamheten där kommer är inte oändlig och 
därför ser vi att det inom kort också kommer att komma förfrågningar till Enköpings 
kommun om att husera flyktingar.  

Utifrån detta scenario bör vi snarast säkerställa att vi har en kapacitet att ta emot 
ett antal flyktingar. Arbetshypotesen är att dessa kan komma att behöva stanna 
hos oss ett längre slag, även om det i nuläget beskrivs som kortare akutboenden 
från Migrationsverkets sida.  

För att minska ledtider och förberedelsetid den dagen förfrågan kommer är det 
därför klokt att redan nu iordningsställa boendekapacitet i de boenden som vi har 
att tillgå.  

Eftersom vi ser att det kommer att handla om ett stort antal flyktingar bedömer vi 
det som rimligast att redan från början bygga upp förmågan på det största 
identifierade potentiella boendet – Åsundagården. 

Utgifter som görs för inköp ska bokföras med aktivitet 11500 och verksamhet 
60010 (tillsammans med ordinarie ansvarskod).   
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På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 
 
Beslutet tas med stöd av G.1 KS2021/381 
 
Kopia till: 
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Kommunledningsförvaltningen 

Maria Ekblad 

0171-625895 

maria.ekblad@enkoping.se 

Anette Östlund 

Beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän 
handling 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. avslå begäran om att lämna ut de handlingar som ligger till grund för 

konsultföretaget Great Consulting Nordic AB:s rapport om Enköpings 

kommun och idrottsföreningarna, eftersom de begärda handlingarna inte är 

allmänna. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Enköpings kommun har anlitat konsultföretaget Great Consulting Nordic AB för att 

kartlägga relationerna och kommunens service till Enköpings föreningar. Konsulten 

redovisade sitt arbete i en rapport som inkom till kommunen. Den 16 mars 2022 

begärde Anette Östlund att få ta del av de dokument som låg till grund för 

konsultens rapport, samt att få ett skriftligt beslut med besvärshänvisning vid ett 

eventuellt avslag. Kommundirektören gav Anette Östlund den 17 mars 2022 

besked om att de begärda handlingarna inte anses vara allmänna handlingar och 

att myndigheten kommer fatta ett överklagningsbart beslut. 

Enligt uppgift från konsultföretaget utgörs underlaget till rapporten av en 

sammanställning av 17 djupintervjuer med idrottsföreningarna samt en 

sammanställning av en enkätundersökning. Rådatan från djupintervjuerna har 

konsultföretaget raderat och sammanställningen av enkätundersökningen är 

baserad på en Webropolenkät som finns i konsultföretagets databas. 

Sammanställningen av enkätundersökningen inkom till kommunen den 18 januari 

2022. Sammanställningen, som är en inkommen allmän handling, har Anette 

Östlund erbjudits att ta del av och omfattas inte av detta avslagsbeslut. 
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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. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Om en myndighet anlitar ett fristående konsultföretag, utan att företaget kan sägas 

delta i myndighetens verksamhet, är utgångspunkten att handlingar som kommer 

in till eller upprättas av konsultföretaget inte blir allmänna eftersom de förvaras hos 

en utomstående, se bl.a. HFD 2017 ref. 15. Om myndigheten emellertid är 

involverad i eller har rätt till insyn i företagets arbete kan dock en tillämpning av de 

principer som kommit till uttryck i flera avgöranden av Högsta 

förvaltningsdomstolen leda till att sådana handlingar anses förvarade för 

myndighetens räkning och därmed blir allmänna, se bl.a. RÅ 84 2:49, RÅ 1989 ref. 

29 och RÅ 1996 ref. 25. 

Konsultföretaget har haft i uppdrag att kartlägga relationerna och kommunens 

service till Enköpings föreningar. Konsultföretaget har, för att kunna utföra sitt 

uppdrag, bland annat intervjuat anställda hos kommunen. Utöver det har 

kommunen inte varit involverad i företagets arbete i att ta fram rapporten och 

kommunen har inte heller haft någon rätt till insyn i det arbetet.  

Kommunstyrelsen gör bedömningen att kommunen inte haft inflytande och insyn i 

konsultföretagets arbete på ett sådant sätt att de aktuella handlingarna får anses 

inkomna till eller upprättade av företaget för kommunens räkning. Handlingarna 

kan därför inte anses vara förvarade för myndighetens räkning och är därmed 

inte allmänna handlingar. Handlingarna ska därför inte lämnas ut. 

Förutom den sammanställning av enkätundersökning som inkommit till 

kommunen har kommunen inte tagit del av övriga handlingar. De kan därför inte 

heller ses som allmänna handlingar på den grunden. 

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:  

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1949-0105_K2_P6
https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1949-0105_K2_P7
https://juno.nj.se/b/documents/abs/RR_1984_REF_0002_0049
https://juno.nj.se/b/documents/abs/RR_1989_REF_0029
https://juno.nj.se/b/documents/abs/RR_1989_REF_0029
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Kommunstyrelsen  

Enköpings kommun  

745 80 Enköping  

Du kan också mejla in ditt överklagande till kommunen@enkoping.se 

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 

 

 

mailto:kommunen@enkoping.se




Beslut Ärendenummer 1 (1) 

2022-03-29 KS2022/295 

 

  

 

Kommunledningsförvaltningen 
Sonja Danielsson 
Controller 
sonja.danielsson@enkoping.se 

Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Delegationsbeslut ingå borgen för Enköpings 
Hyresbostäder 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 AB Enköpings hyresbostäder för 
nedanstående lån.  

Belopp (kr)  Nytt lån/omsättning Beslutsdatum 
70 000 000  Omsättning  2022-03-08 

Beskrivning av ärendet 
Lånet är en omsättning av befintligt lån. Lånenummer KI143589 med startdatum 
2022-03-23 och slutdatum 2022-04-19. 

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 
 
 
Kopia till: 
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Kommunledningsförvaltningen 
Sonja Danielsson 
Controller 
sonja.danielsson@enkoping.se 

Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Delegationsbeslut ingå borgen för Enköpings 
Hyresbostäder 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 AB Enköpings hyresbostäder för 
nedanstående lån.  

Belopp (kr)  Nytt lån/omsättning Beslutsdatum 
120 000 000  Omsättning  2022-03-08 

Beskrivning av ärendet 
Lånet är en omsättning av befintligt lån. Lånenummer KI143591 med startdatum 
2022-04-19 och slutdatum 2027-06-15. 

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 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 
 
 
Kopia till: 
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