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Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har beslutanderätt överlåtits till
arbetsutskottet, personalutskottet, ordföranden och tjänstemän.
Följande beslut fattade på delegation redovisas på kommunstyrelsens
sammanträde:


Ärende KS2021/26 - Beslut ansökan Enköpings kommuns
kompetensutvecklingsfond, beslutat av HR-chef den 15 november 2021.



Ärende KS2021/305 – Beslut om svar till förvaltningsrätten i mål nr 715621, beslutat av kommundirektören den 12 november 2021.



Ärende KS2021/719 – Delegation av kommundirektörens beslutanderätt,
beslutat av kommundirektören den 19 oktober 2021.
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Beslut

Ärendenummer

2021-11-12

KS2021/305

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

Beslut om svar till förvaltningsrätten i mål nr 7156-21
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna kommunstyrelsens svar till förvaltningsrätten i
mål nr 7156-21, daterat 2021-11-12.

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 nu ansökt om
överprövning av upphandlingen och vill att upphandlingen ska rättas på så sätt att
Hello Ebbots anbud förkastas. Förvaltningsrätten har förelagt kommunstyrelsen att
senast den 15 november 2021 lämna ett svar till domstolen.
Kommunstyrelsen motsätter sig Softronics yrkande. Kommunstyrelsen anser att
Hello Ebbots anbud uppfyller de obligatoriska kvalificeringskrav som uppställts i
upphandlingsdokumentet och därför inte ska förkastas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens svar till förvaltningsrätten i mål nr 7156-21, 2021-11-12

På kommunstyrelsens vägnar

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun
Beslutet tas med stöd av punkt C.10 i kommunstyrelsen delegationsordning
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KS2021/449

Delegation av kommundirektörens beslutanderätt
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
Vecka 44

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 K Jansson
Kommundirektör

Beslutet tas med stöd av avsnitt 4 kommunstyrelsens delegationsordning KS
2020/231

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Linbanegatan

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
kommunledningskontoret@enkoping.se

