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2022-09-27 KS2022/774 

 

  

 

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 
170 000 000  Omsättning  2022-10-24 

Beskrivning av ärendet 
Lånet är en omsättning av befintligt lån. Lånenummer KI149319 med startdatum 
2022-10-24 och slutdatum 2028-05-12. 

Beslutet tas med stöd av punkten 5.4 i kommunstyrelsens delegationsordning (Dnr 
KS2022/377, beslutad den 24 maj 2022).  

 

På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 
 
 
Beslutet tas med stöd av  
 
Kopia till: 
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Kommunledningsförvaltningen 
Sonja Danielsson 
Controller 
sonja.danielsson@enkoping.se 

Mottagare 
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  2022-09-05 

Beskrivning av ärendet 
Lånet är en omsättning av befintligt lån. Lånenummer KI149097 med startdatum 
2022-09-05 och slutdatum 2028-05-12. 

Beslutet tas med stöd av punkten 5.4 i kommunstyrelsens delegationsordning (Dnr 
KS2022/377, beslutad den 24 maj 2022). 

 

På kommunstyrelsens vägnar 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 
 
Beslutet tas med stöd av  
 
Kopia till: 
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2022-10-14 KS2022/431 

 

  

 

Kommunledningsförvaltningen 
Maria Ekblad 
maria.ekblad@enkoping.se 
 

 

Beslut om kommundirektörens beslutsattest 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. utse kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren att utan begränsning 
från och med 14 oktober 2022 och till och med aktuell anställning avslutas 
vara ordinarie beslutsattestant för kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt attestreglementet för Enköpings kommun (KS2011/452) ska 
kommunstyrelsen och respektive nämnd utse beslutsattestanter. Utan 
begränsningar omfattar attesträtten samtliga transaktioner i enlighet med gällande 
attestreglemente.  

Kommunstyrelsen har fakturor som förfaller innan nästa sammanträde och som 
ingen annan än kommundirektören kan attestera. Beslutet är därmed så 
brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. 

 

 

På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
 
 
Peter Book 
Kommunstyrelsens ordförande  
Enköpings kommun 
 
Beslutet tas med stöd av p. 1.1 i kommunstyrelsens delegationsordning 
 
 
Kopia till: 
Ekonomiavdelningen 
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