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Val av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott (KSAU)
Kansliet har fått in följande förslag:

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen väljer följande till kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott för mandatperioden 2019-2022.
Ledamöter
Lennart Kalderén (M)
Mia Franzén (L)
Arne Närström (S)
Ersättare
Rickard Livén (M)
Ankie Bosander (C)
Patrik Robbertte (S)
2. Kommunstyrelsen väljer Lennart Kalderén (M) till ordförande och Mia Franzén (L) till
vice ordförande.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ XX
Val av kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU)
Kansliet har fått in följande förslag:

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen väljer följande till kommunstyrelsens tekniska utskott
för mandatperioden 2019-2022.

Ledamöter
Lennart Kalderén (M)
Björn Kvist (M)
Petter Liljeblad (L)
Arne Närström (S)
Kjell Häggkvist (S)
Ersättare
Björn Odelius (M)
Raili Nilsson (C)
Patrik Robbertte (S)
2. Kommunstyrelsen väljer Lennart Kalderén (M) till ordförande och Petter Liljeblad
(L) till vice ordförande.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

Firmatecknare för Salems kommun
<BeslutsText>

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Mia Franzén (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson eller
ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson, i förening med ekonom Asad Khan.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall
för denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens
vägnar underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.
4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv
Jönsson, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom
Sonja Moré, ekonom Rosie Jidbacken och ekonom Birgitta Nilsson att två i förening
eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak,
Ria Alkhouri, Ada Muñoz, Marie-Louise Olheim, och Johan Porsin att med
elektronisk signatur underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M
9843), bankärenden, värdehandlingar o dyl.
5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Sandra Momic, verksamhetschef
Thory Mollberg, verksamhetschef Carina Strandberg, verksamhetschef Eva
Christensson, enhetschef Emma Nordvall att två i förening eller en av dessa i
förening med endera av följande personer: assistent Anita Geber,
avgiftshandläggare Nina Pettersson, nämndsekreterare Coumba Sobel Fall,
administratör Marina Furukvist, och assistent Åsa Hultberg.
6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur
kommunledningsgruppen för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats
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Bergström har som firmatecknare för kommunen.
7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.
8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena
Levin, Asad Khan, Sonja Moré, Rosie Jidbacken, Birgitta Nilsson eller Marie-Louise
Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.
9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.
10. Kommunstyrelsen bemyndigar Annika Rådbjer, Mia Kotala och Maria Halef två i
förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil för
lönekörning.
11. Kommunstyrelsen bemyndigar Annika Rådbjer, Maria Halef och Mia Kotala som
behöriga företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå på
Skatteverkets hemsida.
12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På
grund av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringarna
jämfört med tidigare beslut är markerade med kursiv text för det som ska tillföras. Punkt 10
har tillkommit då arbetsgivardeklarationer numera lämnas till Skatteverket på individnivå.
Skatteverket har även ändrat sätt för inlämning av moms- och AGA-deklarationer fr o m
2019. Ändringen återfinns i punkterna 5, 8, 10 och 11.
</BeslutsText>
Mats Bergström
Kommundirektör

Delges
Ekonomi
Lön
Socialnämnden

Linnea Edström
Kommunsekreterare

