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Kommunstyrelsen

Plats och tid: Bergaholm, kommunhuset, måndagen den 9 januari 2023, kl. 19:00 - 19:27

Beslutande: Rickard Livén (M), ordförande
Elisabeth Bovin Exner(M)
Björn Odelius (M)
Erik Glimvik (M)
Raili Nilsson (C), 1:e vice ordförande
Johanna Liljedahl (L)
Arne Närström (S), 2:e vice ordförande
Andreas Dahl (S)
Berit Heidenfors (S)
Mats Nittve (R), ersätter Anders Klerkefors (R)
Christian Isaksson (SD)

Ersättare: Stefan Almå (M), Wictoria Berglund (C), Pernilla Schubert (KD), Annika Jennersjö
(KD), Åsa Dahl (L), Leutrim Kadriu (S), Lisa Källberg Vittikko (S), Kjell Häggkvist (S)

Övriga deltagande: Kommunsekreterare Elina Peronius

Utses att justera: Andreas Dahl (S)
Justeringens
plats och tid: Kansliet, 2023-01-11, kl. 8:15

Underskrifter: Sekreterare                        …………………………
Elina Peronius

Ordförande                          ……………………..
Rickard Livén (M)

Justerande                         …………………………
Andreas Dahl (S)

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-01-09

2 av 7

Kommunstyrelsen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdes-
datum: 2023-01-09

Datum för anslagets
uppsättande: 2023-01-11

Överklagande tiden går ut:
2023-02-01
Datum för anslagets
nedtagande: 2023-02-02

Förvaringsplats
för protokollet: Kansliet

Underskrift: …………………………
Elina Peronius

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Innehållsförteckning

§ 1 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

§ 2 Underhåll, dränering av Salarp

§ 3 Revidering av firmatecknare för Salems kommun

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 1 KS/2023:20

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det finnas ett arbetsutskott, tillika personalutskott.
Arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Bland utskottets ledamöter
väljer kommunstyrelsen en ordförande och en vice ordförande.

Kansliet har fått in förslag från partierna till posterna.

Yrkande

Raili Nilsson (C) och Erik Glimvik (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition

Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen väljer följande till kommunstyrelsens

arbetsutskott (KSAU) för mandatperioden 2023-2026:

Ledamöter:

Rickard Livén (M), Arne Närström (S) och Raili Nilsson (C)

Ersättare

Johanna Liljedahl (L), Berit Heidenfors (S), Pernilla Schubert (KD)

2. Kommunstyrelsens väljer Rickard Livén (M) till ordförande och Raili

Nilsson (C) till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 2 KS/2023:41

Underhåll, dränering av Salarp

Det finns ett akut behov av dränering av Salarps äldreboende (gamla delen). Vid kraftigt regn
läcker det in  mycket vatten i källaren som idag är omklädningsrum för personal. Ett flertal
gånger har personalen behövt torka bort allt vatten på egen hand. För att undvika
vatteninträngningar och fuktproblem under kommande vinter så bör en dränering ske hösten
2022. Åtgärden omfattar cirka 300 meters schaktning för ny dränering och dagvatten samt
återställning av gångvägar, platt- och gräsytor.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 28
september 2022 och beskrivs i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad den 19 september 2022.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ur KS investeringsmedel till förfogande tilldela tre miljoner
kronor för dränering av Salarps äldreboende som akut underhåll.

___________________

Delges:

Socialnämnden

Ekonomienheten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 3 KS/2022:31

Revidering av firmatecknare för Salems kommun

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.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende borgensåtagande utse
kommunstyrelsens ordförande Rickard Livén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Raili Nilsson (C) i förening med endera av följande
personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund
eller ekonom Lena Levin, i enlighet med kommunens finanspolicy och fullmäktiges
låneram.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån och
övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund, eller vid förfall för denne, kommundirektör Mats Bergström eller
ekonom Lena Levin.

3. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i förening med ekonom Asad Khan.

4. 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.

5. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Anna Liljegren,
ekonom Rosie Jidbacken, ekonom Josefin Nordin och ekonom Maria Johansson att
två i förening eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej
Kazmierczak, Ria Alkhouri, Sophie Andersson, Ida Duveskog och Sara Netzell att med
elektronisk signatur underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M
9843), bankärenden, värdehandlingar o dyl.

6. 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 Daniel Thor, utredare Richard
Damberg, verksamhetschef Carina Strandberg, myndighetschef Fuad Ganibegovic,  t.f.
enhetschef Eva Murtosaari, enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg,
enhetschef Karin Nordenmalm, enhetschef Carolina Borneland Severinsen,
gruppledare Rosie Khoury att två i förening eller en av dessa i förening med endera av
följande personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson,
assistent Maria Tahan, nämndsekreterare Emelin Atas, administratör Marina
Furukvist, och assistent Åsa Hultberg.

7. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen
för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats Bergström har som
firmatecknare för kommunen.

8. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.
9. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena

Levin, Asad Khan, Anna Liljegren, Rosie Jidbacken, Maria Johansson, Josefin Nordin
eller Sophie Andersson underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.

10. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Erik Engström att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson, Birgitta Eklund, Agneta Forsslund,
Maria Svartbäck, Janita Wassholm, Susanne Deijfen, Katarina Kjellner och Charlotta
Öhrvall två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil
för lönekörning.

12. Kommunstyrelsen bemyndigar Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria Svartbäck och
Katarina Kjellner som behöriga företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på
individnivå på Skatteverkets hemsida.

13. Kommunstyrelsen beslutar att utse Rickard Livén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

_____________________

Delges:
Samtliga förvaltningar
Ekonomienheten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.


