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Plats och tid:

Bergaholm, kommunhuset, Måndagen den 7 mars 2022 kl. 19:00 - 19:33

Beslutande:

Rickard Livén (M), ordförande
Elisabeth Bovin Exner(M)
Björn Kvist (M)
Björn Odelius (M)
Raili Nilsson (C)
Petter Liljeblad (L), 1:e vice ordförande
Arne Närström (S), 2:e vice ordförande
Tommy Eklund (S), ersätter Björn Wivallius (S)
Berit Heidenfors (S)
Mats Nittve (R), ersätter Anders Klerkefors (R)
Conny Wessberg (SD), ersätter Mona-Lisa Larsson (-)

Ersättare:

Farzana Khan (M), Stefan Almå (M), Maria Zitting Nilsson (C), Johanna Liljedahl
(L), Åsa Dahl (L), Gunilla Kallio (S), Kjell Häggkvist (S)

Övriga deltagande:

Kommundirektör Mats Bergström, kommunsekreterare Elina Peronius, HR-chef
Ulf Haraldsson, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, miljö- och
samhällsbyggnadschef Christina Lood, IT-chef Michael Bornefalk, socialchef Jenny
Thorsell, fritidskonsulent Annika Holmertz, barn- och utbildningschef Katarina
Swedling och planeringsstrateg Alina Ruda t.o.m. § 22

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Arne Närström (S)

Underskrifter:

Sekreterare
Elina Peronius

Kansliet, 2022-03-10, kl. 15:00
…………………………

Ordförande
Rickard Livén (M)

……………………..

Justerande
Arne Närström (S)

…………………………

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen
2022-03-07

Datum för anslagets
uppsättande:

2022-03-10

Förvaringsplats
för protokollet:

Kansliet

Underskrift:

Överklagande tiden går ut:
2022-03-31
Datum för anslagets
nedtagande: 2022-04-01

…………………………
Elina Peronius

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 20

KS/2022:20

Anmälningsärenden
-

Beslut Botkyrka kommun KS 2022-02-07 § 20 Yttrande över uppdrag om översyn av
Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsordning
Krisledningsnämndens minnesanteckningar 2021-12-06
Krisledningsnämndens minnesanteckningar 2021-12-07
Kommunstyrelsens arbetsutskotts minnesanteckningar 2022-02-21
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-01-31 (sekretess)
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-02-17
Brev till Nytorpsskolan

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 21

KS/2022:141

Delegationsbeslut
-

Avtal, uppdrag och ersättning för kommunjägare i Salems kommun, 2021-11-17
Avtal, uppdrag och ersättning för kommunjägare i Salems kommun, 2022-02-03
Ordförandebeslut: Intentionsavtal mellan Salems kommun och Vestigahus Tallåsen AB
Ordförandebeslut: Gemensam flaggning av svenska och ukrainska flaggorna

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

___________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 22

KS/2022:104

Ansökan om medlemskap i Klimatkommunerna
Klimatkommunerna är en förening som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. I Salems
kommuns klimatinitiativ är en av aktiviteterna att undersöka möjligheterna att gå med i
Klimatkommunerna. Förvaltningen har utrett detta och föreslår att kommunen genomför
Klimatkommunernas medlemstest och därefter ansöker om att få vara observatörskommun
under ett år.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20.

Yrkanden
Raili Nilsson (C), Mats Nittve (R), Petter Liljeblad (L), Arne Närström (S) och Conny Wessberg
(SD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen genomför Klimatkommunernas medlemstest och
ansöker om ett års observatörsskap i Klimatkommunerna.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 23

KS/2022:56

Arvode till röstmottagare vid 2022 års allmänna val
Valnämnden har tidigare fastställt arvoden för de allmänna valen ett val i taget. Såldes
beslutade valnämnden senast om arvoden för 2019 års val till Europaparlamentet.
Ersättningen har tidigare val justerats utifrån KPI (Konsumentprisindex). För att kunna
fortsätta att rekrytera kompetenta röstmottagare har arvodesnivåerna setts över och höjts
utifrån bland annat andra kommuners arvoden i regionen och KPI.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utifrån den nya arvodesberäkningen för röstmottagare bevilja
totalt 125 tkr ur KS till förfogande för att täcka den merkostnad som uppstår.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 24

KS/2022:138

Åtgärder i sjön Flaten
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2020-11-18 § 104 att hemställa hos bygg- och
miljönämnden att uppdra åt bygg- och miljöenheten att utreda vilka åtgärder som kan vidtas
gällande sjöväxter för att främja sjön Flatens långsiktiga utveckling. En utredningen är utförd
av AFRY (ÅF - Infrastructure AB). Resultatet framgår i rapport som redovisades i KSAU den 15
november 2021 och beskrivs närmare i bilagd tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämndens
beslut 2021-12-07 § 66. Bygg- och miljöenheten framhåller följande prioriteringar bland
åtgärdsförslagen:
1. att under 2022 utföra provfiske, kartlägga vattenväxtutbredning samt analysera
fosforhalter i tillflöden och i sjön efter ett provtagningsschema. Kartläggningen av
vattenväxtutbredningen och analys av fosfor bör fortgå 2023.
2. att MSB får i uppdrag att utreda och förbereda anläggande av dagvattendammar i Flatens
tillflöden för att minska den externa tillförseln av fosfor. Detta bör påbörjas först efter att
fosforhalterna av tillflöden och i sjön är analyserade 2023.
3. att utfiskning av vitfisk ska ske 2023 alternativt 2024 om resultaten av provfisket från 2022
kommer fram till att utfiskning av vitfisk är ett bra alternativ för att minska
näringsproblematiken.
4. att kommunen tar ställning till om den interna belastningen ska åtgärdas i enlighet med
utredningens förslag, vilket kan ske först om den externa belastningen minskas genom
anläggande av dagvattendammar. Dettas skulle kunna påbörjas tidigast 2024.
Några av de åtgärder som beskrivs är mer begränsade i sin omfattning med tillhörande
kostnad och kan därför genomföras i närtid. Andra är mer omfattande och kräver separata
budgetbeslut för finansiering. Kommunstyrelsen föreslås därför att i detta läge besluta om
finansiering om åtgärder i en mer begränsad omfattning.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L), Mats Nittve (R), Raili Nilsson (C), Björn Kvist (M), Conny Wessberg (SD) och
Tommy Eklund (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av åtgärdsförslagen i sjön Flaten.
2. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2022 överföra medel från KS till förfogande, till
bygg- och miljönämnden, med belopp motsvarande 150 tkr. Detta för aktiviteter
såsom provfiske av vitfisk, övervakning av vattenväxtutbredningen samt övervakning
av fosforhalterna i tillflöden och i sjön Flaten.

_____________________
Delges:
Bygg- och miljönämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 25

KS/2022:124

Medel avseende kommunekolog ur KS till förfogande
Bygg- och miljönämnden har gjort en behovsutredning och där framkommer att nämnden
inte har tillräckligt med resurser för att kunna hantera kommande års ärendemängd.
Nämnden har behov av utökade resurser motsvarande en kommunekolog med ansvar för
bland annat vatten- och naturvårdsfrågor. Detta behov har fullmäktige avsatt medel för under
budgetarbetet för år 2022-2024 under KS till förfogande motsvarande 750 tkr. Dessa medel
föreslås nu tillföras bygg- och miljönämnden.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24.

Yrkanden
Mats Nittve (R), Raili Nilsson (C), Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till
beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela bygg- och miljönämnden 550 000 kronor ur medel till
förfogande avseende år 2022 och 750 000 kronor för åren 2023 och 2024 för anställning av en
kommunekolog.
_____________________
Delges:
Bygg- och miljönämnden
Ekonomienheten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 26

KS/2022:86

Köp av K-huset på Rönninge gymnasium för att säkerställa
förskolekapaciteten
För att kunna genomföra de renoveringsprojekt av förskolor som planeras i fastighetsstrategin
krävs ett tillskott av förskoleplatser i kommunen. Barn- och utbildningsförvaltningen och
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt undersökt ett antal alternativ och
kommit fram till den gemensamma slutsatsen att ett köp och återställande av paviljongen
K-huset, som idag hyrs till en hög kostnad, är den lämpligaste lösningen. Detta skulle enligt
nuvarande befolkningsprognos säkra förskolekapaciteten fram till år 2029 förutsatt att de
förskolor som planeras uppföras av privata aktörer blir klara enligt tidsplan.
Ärendet behandlades i kommunstyrelsens tekniska utskott 2022-02-17 § 2 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterat 2022-02-03.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L), Björn Odelius (M), Conny Wessberg (SD), Björn Kvist (M), Tommy Eklund
(S), Mats Nittve (R) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att påbörja förhandlingar med avsikten att köpa paviljongbyggnaden K-huset på
Rönninge gymnasium och återställa denna till förskola.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela 16 miljoner kr från
investeringsprojekt Södra Hallsta till ett investeringsprojekt för köp och ombyggnad
av K-huset på Rönninge gymnasium till förskola.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra ytterligare 14 miljoner kr till
ett investeringsprojekt för köp och ombyggnad av K-huset vid Rönninge gymnasium
till förskola.

_____________________
Delges:
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 27

KS/2021:419

Svar på motion om riktlinjer för belysning
Anders Klerkefors (R) har väckt en motion om riktlinjer för belysning i Salems kommun.
Partiet har tidigare (2017) lämnat in en motion angående detta och fick då svaret om att
riktlinjer höll på att arbetas fram.
Motionären menar att utformningen av vägbelysningen i kommunen ibland kan uppfattas
som spretig och inte helt genomtänkt och att riktlinjer för belysningen känns viktig nu när
kommunen ska bygga mycket.
Motionären yrkar att:
●
●
●

Riktlinjer för mål avseende öka trafiksäkerheten, minska brottsligheten, hjälpa till
med orienteringen, skapa god miljö och öka tillgängligheten med hjälp av belysning
utformas (VGU kap 14, stycke tre i “förvaltningens kommentar”).
Riktlinjer för belysningens utformning avseende armatur/ljuskällor, stolpar, stolpars
höjd, estetik, användning av LED, tändningstid och lampavstånd utformas (Teknisk
beskrivning).
Riktlinjer för underhåll, rondering, reparationer, felanmälan, besiktningsintervall och
energimätning utarbetas (Teknisk beskrivning).

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott 2022-02-17 § 13 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterat 2022-02-08.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen gällande riktlinjer för
belysning i Salems kommun besvarad baserat på tjänsteskrivelse daterad 2022-02-08.

_____________________
Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 28

KS/2022:122

Uppföljning av internkontroll 2021 för MSB
Under året har internkontroll utförts enligt internkontrollplanen för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2021. Vid uppföljningen framkommer att de flesta
kontrollområden har varit utan anmärkningar. Ett fåtal brister har upptäckts där förvaltningen
arbetar med åtgärder.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott 2022-03-07 § 15 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterat 2022-01-25.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen över genomförd internkontroll år 2021 för miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____________________
Delges:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 29

KS/2022:91

Internkontrollplan 2022 för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om
internkontrollplan för år 2022. Kontrollmomenten är samma som den kommungemensamma
internkontrollplanen för år 2022, men innehåller även en punkt om projekthantering, en
punkt om kundfakturering, samt en punkt om registerförteckning av personuppgifter.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde 2022-02-17 § 16
och beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-01-25.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2022 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterat
2022-01-25 med dnr 2022:91.

_____________________
Delges:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 30

KS/2022:136

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 4:e
kvartalet 2021 som ej verkställts
Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att rapportera
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till
personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg).
Ärendet har behandlats på socialnämndens sammanträdet 2022-02-07 § 11 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterad 2022-01-18.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande
beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2021 som ej verkställts.

_____________________
Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 31

KS/2022:113

Utredning gällande Salems kommuns inträde i
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)
Kommunens säkerhetssamordnare tillika försäkringsansvarig har fått i uppdrag att utreda
möjligheten för kommunen att gå med i Stockholmsregionens gemensamma
försäkringscaptive, Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF). Utredningen syftar till att ge en
rekommendation om det är lönsamt för kommunen att gå med i SRF eller om kommunen ska
fortsätta att upphandla försäkringsskyddet likt tidigare.
Säkerhetssamordnaren rekommenderar att kommunen går med i SRF under andra kvartalet
2022 och sedan successivt tecknar försäkringarna i SRF allt eftersom avtalsperioderna på
kommunens nuvarande försäkringar löper ut.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L) och Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Salems kommun går med som
delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF).
2. Kommunstyrelsen beslutar att betala 1 700 tkr (100 kr/inv) till den insats kommunen
behöver erlägga för att bli delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF).

_____________________
Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 32

KS/2022:150

Bonus för corona-insatser
Alliansen i Salems kommun vill visa sin uppskattning för medarbetarna och tacka dem för en
gedigen arbetsinsats under det gångna året. Bonusen består av en utbetalning på 3000 kr per
anställd samt en extra ledig dag som ska tas ut under detta år. Detta möjliggörs genom ökade
skatteintäkter vilket skapat ett mycket gott resultat för 2021.
Bonusen gäller alla månadsanställda och timanställda som arbetat mer än 90 dagar i
kommunen under 2021 och som fortfarande är anställda. Kostnaden för bonusen uppskattas
till ca 4,5 miljoner kronor. Bonusen betalas ut med marslönen.

Yrkanden
Mats Nittve (R), Raili Nilsson (C), Petter Liljeblad (L), Conny Wessberg (SD) yrkar bifall till
ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens alla månadsanställda och timanställda som
arbetat mer än 90 dagar i kommunen under 2021 och som fortfarande är anställda ska
tilldelas en bonus på 3000 kr per anställd samt en extra ledig dag som ska tas ut under detta
år.
_____________________
Delges:
HR-enheten (lön)

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 33

KS/2022:137

Hävande av huvudavtal mellan SRV Återvinning AB och
Scandinavian Biogas Fuels International AB
Kommunfullmäktige i Salems kommun beslöt 2013-12-19 § 55, liksom de andra
ägarkommunerna Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Botkyrka, att godkänna att SRV
Återvinning AB (SRV) och Scandinavian Biogas Fuels International AB (SB) bildade ett
gemensamt bolag, Scandinavian Biogas Recycling AB (SBR), som hyr och driver SRV:s
förbehandlingsanläggning i Sofielund. Från den 1 maj 2014 blev SRV ägare till 40 procent av
aktierna i SBR.
SBR:s anläggning har nu varit i bruk under sju år och verksamheten har enligt SRV inte gett
det resultat som förväntats. Efter en utvärdering föreslås en förändring av nuvarande
avtalsstruktur så att ägandet av SBR, samt det operativa samarbetet mellan parterna,
renodlas, vilket då kan möjliggöra SB-koncernens utökning av verksamheten för hantering av
biogas.
SRV Återvinning AB har i en skrivelse den 22 december 2021 hemställt till
kommunfullmäktige i Huddinge kommun att de godkänner att avtalet hävs, att samtliga aktier
överlåts, samt att kommunfullmäktige medger att kravet i § 12 i SBR:s bolagsordning om att
bolagsordningen inte får ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i SRV:s
ägarkommuner ska utgå ur bolagsordningen. SRV har sedan i ett e-postmeddelande den 1
februari 2022 skickat hemställan till kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner.
Bakgrunden till hemställan är enligt SRV att det ekonomiska utfallet av avtalspaketet inte
blivit vad SRV förväntat sig. Av denna anledning önskar bolaget att avtalet ska hävas och att
samtliga aktier i SBR överlåts till SBF. SRV och SB är numera överens om att huvudavtalet ska
hävas och att SBF ska förvärva SRV:s aktier i SBR. Syftet med försäljningen är att befria
kommunerna från framtida åtaganden beträffande omfattande investeringar.
Salems kommun har två förtroendevalda i SRV:s styrelse varav en ledamot som kan rösta vid
SRV:s bolagsstämma.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-02-24, reviderat 2022-03-07.

Yrkanden
Tommy Eklund (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige godkänna att SRV Återvinning AB
häver träffat huvudavtal med Scandinavian Biogas Fuels AB rörande ett gemensamt
bolag som ska hyra och driva SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds
återvinningsanläggning m.m.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att SRV Återvinning Ab
överlåter samtliga aktier i Scandinavian Biogas Recycling AB till Biogas Stockholm
Finans AB och att överlåtelsen sker till aktiernas nominella värde.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kravet i § 12 i Scandinavian
Biogas Recycling AB:s bolagsordning om att bolagsordningen inte får ändras utan
medgivande av kommunfullmäktige i SRV återvinning AB:s ägarkommuner medges
utgå ur bolagsordningen.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens ombud att vid SRV Återvinning AB:s
bolagsstämma år 2022 rösta för att huvudavtalet mellan SRV Återvinning och
Scandinavian Biogas Fuels International AB hävs samt att SRV Återvinning AB får
överlåta samtliga sin aktier i Scandinavian Biogas Recycling AB till Scandinavian Biogas
Sweden AB. Uppdraget är under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med beslutsförslag 1 och 2.

_____________________
Delges:
SRV Återvinning AB

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 34

KS/2022:31

Revidering av firmatecknare
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.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22.

Kommunstyrelsens 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), 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 kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, 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
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, Marie-Louise Olheim, Ida Duveskog och Sara Netzell 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 Daniel Thor, verksamhetschef Carina
Strandberg, myndighetschef Fuad Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall,
enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg, enhetschef Karin
Nordenmalm, 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, administratör
Lovisa Lidberg, 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 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.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena
Levin, Asad Khan, Anna Liljegren, Rosie Jidbacken, Maria Johansson, Josefin Nordin
eller Marie-Louise Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.
9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Erik Engström att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.
10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson, Birgitta Eklund, Agneta Forsslund,
Maria Svartbäck, Janita Wassholm, Therese Wennergren, Åse Finnman och Charlotta
Öhrvall två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil
för lönekörning.
11. Kommunstyrelsen bemyndigar Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria Svartbäck och
Åse Finnman som behöriga företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på
individnivå på Skatteverkets hemsida.
12. 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.

