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Kommunstyrelsen

Ärende 1

§ XX

Val till 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.

Ordförandens förslag till 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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Kommunstyrelsen

Ärende 2

§ XX KS/2022:353

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.

Ordförandens förslag till 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.



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2022-09-28 

 7  av  11 

 Kommunstyrelsens tekniska utsko� 

 KSTU § 74  KS/2022:353 

 Underhåll, dränering av Salarp 
 Det finns e� akut behov av dränering av Salarps äldreboende (gamla delen). Vid kra�igt regn 
 läcker det in  mycket va�en i källaren som idag är omklädningsrum för personal. E� flertal 
 gånger har personalen behövt torka bort allt va�en på egen hand. För a� undvika 
 va�eninträngningar och fuktproblem under kommande vinter så bör en dränering ske nu i 
 höst 2022. Åtgärden omfa�ar cirka 300 meters schaktning för ny dränering och dagva�en 
 samt återställning av gångvägar, pla�- och gräsytor. 

 Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 19 september 2022. 

 Förvaltningens förslag �ll beslut 
 Kommunstyrelsens tekniska utsko� föreslår kommunstyrelsen  besluta a� ur KS  �ll 
 förfogande �lldela tre miljoner kronor för dränering av Salarps äldreboende som akut 
 underhåll. 

 Yrkande 
 Arne Närström (S) yrkar a� kommunstyrelsen tekniska utsko� förtydligar och beslutar enligt 
 följande: Kommunstyrelsens tekniska utsko� föreslår kommunstyrelsen  besluta a� ur KS 
 investeringsmedel �ll förfogande �lldela tre miljoner kronor för dränering av Salarps 
 äldreboende som akut underhåll. 

 Ordförande finner a� tekniska utsko�et beslutar i enlighet med  Arne Närströms (S)  yrkande. 

 Tekniska utsko�ets beslut 
 Kommunstyrelsens tekniska utsko� föreslår kommunstyrelsen  besluta a� ur KS 
 investeringsmedel �ll förfogande �lldela tre miljoner kronor för dränering av Salarps 
 äldreboende som akut underhåll. 
______________________ 

 Ekonomienheten 
 Socialförvaltningen 
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Sannae Sehmi
Teknisk förvaltare
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsens tekniska utskott

Underhåll, dränering av Salarp

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ur KS till
förfogande tilldela tre miljoner kronor för dränering av Salarps äldreboende som akut
underhåll.

Sammanfattning av ärendet
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 nu
i höst 2022. Åtgärden omfattar cirka 300 meters schaktning för ny dränering och
dagvatten samt återställning av gångvägar, platt- och gräsytor.

Ärendet/Bakgrund
Salarps äldreboende består av en gammal del, byggd 1966, och en ny del, byggd 2010.
Dräneringen berör den gamla delen som består av tre flyglar (se bilaga) och är delvis en
soutterängbyggnad. Dränering bör ske var 30:e år för att förlänga byggnadens livslängd
och för ett bra inomhusklimat. Gör man inte det så kommer fukten tränga in i byggnadens
stomme vilket ger upphov till kostsamma renoveringar och dålig inomhusmiljö för
människor som vistas i lokalerna.

Finansiering
Efter avstämning med ekonomichef föreslås att de tre miljoner kronor som finns i KS
medel till förfogande skulle kunna användas för detta akuta underhåll. Bedömningen är
att tre miljoner kronor ska täcka kostnaderna för åtgärden.

Erik Engström
Fastighetschef

Christina Lood
Förvaltningschef

Bilaga
Bilaga 1, skiss dränering

Delges
Ekonomienheten
Socialförvaltningen
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Markerat schakt för ny dränering och 
dagvatten ca 295m
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Kommunstyrelsen

Ärende 3

§ XX 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.

Ordförandens förslag till 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

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

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
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.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elina Peronius
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av firmatecknare för Salems kommun

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,

borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Rickard Livén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Petter Liljeblad (L) Raili Nilsson (C) i förening
med endera av följande personer: kommundirektör Mats Bergström,
ekonomichef Siv Jönsson Westerlund eller ekonom Lena Levin.

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, i enlighet med kommunens finanspolicy och fullmäktiges
låneram.

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
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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
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, Therese Wennergren 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.

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.

Mats Bergström
Kommundirektör

Elina Peronius
Kommunsekreterare
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