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Sammanträdesprotokoll för kommunstyrelsen 2023 
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Plats Kommunhuset, Stange, plan 2 

 
Utses att justera Gabriel Melki (S) och Stina Lundgren (M) 
Datum och tid för 
Justering: Torsdagen den 12 januari 2023 
Plats för Justering Digital signering 

 
    
Sekreterare:  § 1 - 20 
 Leila Koivumäki  
   
Ordförande:   
 Ebba Östlin (S)   
   
Justerare:   
 Gabriel Melki (S) Stina Lundgren (M) 
  

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.  

 
 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
 
Nämnd Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2023  2023-01-09  
Anslaget den Nedtas den 

2023-01-13 2023-02-06 
Förvaringsplats för protokollet  

Process: 1.1.2.1 - Hantera styrelseprocess med 
underprocesser  
Dnr: KS/2022:00712 
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Närvarolista  
Ledamöter 
Ebba Östlin (S), ordförande 
Gabriel Melki (S), 1:e vice ordförande 
Stina Lundgren (M), 2:e vice ordförande 
Marcus Ekman (S) 
Yasemin Ergül (S) 
Willy Viitala (M) 
Max Möllerström (SD) tjänstgörande ersättare för Martin Inglot (SD) 
Östen Granberg (SD) tjänstgörande ersättare för Anne Rosensvärd (SD) 
Anders Thorén (TUP) 
Carl Widercrantz (TUP) 
Mats Einarsson (V) 
Stefan Dayne (KD) 
Yusuf Aydin (KD) tjänstgörande ersättare för Dag Ahlse (C) 
Niklas Gladh (MP) 
Ing-Marie Viklund (L) 
 
Ersättare 
Tuva Lund (S) 
Robert Aslan (S) 
Selda Elcim (S) 
Gül Alci (M) 
Marie Spennare (M) 
Therese Lind (TUP) 
Per Börjel (TUP) 
Kerstin Amelin (V) 
Caroline Blom (KD) 
 
Övriga deltagare 
Leif Eriksson, kommundirektör 
Helena Karlsson, Biträdande kommundirektör 
Charlotta Brask, utvecklingsdirektör 
Håkan Hultgren, kommunsekreterare 
Leila Koivumäki, kommunsekreterare 
Nadina Rosengren, stabschef (S) 
Melissa Besara, politisk sekreterare (S) 
Annika Häggberg , politisk sekreterare (S) 
Benita Hägg, politisk sekreterare (C) 
Andreas Froby, politisk sekreterare (L) 
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Martin Levanto, politisk sekreterare (M) 
Lisa Hellsing, politisk sekreterare (MP) 
Dilki Jayasooriya, politisk sekreterare (V) 
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Innehållsförteckning  
 

 
Ärende för beslut   

Val av justerare § 1/2023 
Godkännande av dagordning § 2/2023 
Hälsoläget med fokus på ungas hälsa § 3/2023 
Beslutas av kommunfullmäktige  
Reglemente för kommunstyrelsen mandatperiod 2022-2026 § 4/2023 
VA-taxa 2023 § 5/2023 
Slutredovisning av uppdrag gällande Fältbussen § 6/2023 
Slutredovisning av uppdrag för samverkan 
avfallsbrottslighet 

§ 7/2023 

Ökning låne- och borgensram Södertörns Energi AB § 8/2023 
Beslutas av kommunstyrelsen  
Ansökan om medel från Svenska ESF-rådet § 9/2023 
Kulturstödsavtal Tumba bruksmuseum - Tilldelning av 
medel till Kultur- och fritidsnämnden 

§ 10/2023 

Ansökan om ny detaljplan för Botkyrka brandstation § 11/2023 
Ovillkorat aktieägartillskott Södra Porten AB § 12/2023 
Svar på remiss - Rekommendation, 
Samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan 
Stockholms län 

§ 13/2023 

Förstudie Södra Porten § 14/2023 
Firmatecknare 2023 § 15/2023 
Avsägelser och fyllnadsval 2023-01-09 § 16/2023 
Delegationsärenden 2023-01-09 § 17/2023 
Anmälningsärenden 2023-01-09 § 18/2023 
Kommunstyrelsens delegationsordning 2023 § 19/2023 
Information om kommunhuset § 20/2023 
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§ 1 
 

 

Val av justerare KS/2022:00807 
Beslut 
Gabriel Melki (S) och Stina Lundgren (M) väljs till justerare. 
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§ 2 
 

 

Godkännande av dagordning KS/2022:00808 
Beslut 
Dagordningen godkänns med tillägg övrig punkt - Information om 
kommunhuset. 
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§ 3 

Hälsoläget med fokus på ungas hälsa  
Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och noterar det till 
protokollet. 
 
Sammanfattning 
Selma Kalkan, utvecklingsledare, presenterar resultatet för hälsoutfall och 
faktorer som påverkar folkhälsan i Botkyrka. Genomgång av resultatet. 
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§ 4 

 

Reglemente för kommunstyrelsen mandatperiod 2022-2026 
KS/2022:00523 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente 

för kommunstyrelsen. 
 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att ta fram riktlinjer för sammanträde på distans för 
kommunstyrelsen och nämnderna. Riktlinjen ska beslutas senast 
2023-04-30. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 

Sammanfattning 
Kommunallag (2017:725) kapitel 6 reglerar styrelse och nämnders uppgifter 
samt att fullmäktige ska anta reglementen om verksamhet och arbetsformer. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2022 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att föreslå reglemente för kommunstyrelsen (dnr. KS/2021:00578).  
 
Det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen utgår från den skrift som 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram som underlag för lokala 
bedömningar och fastslår styrelsens uppgifter utöver det som föreskrivs i lag 
eller annan författning. Reglementet består av tre delar, där del A innehåller 
för kommunstyrelsen specifika bestämmelser och del B och C innehåller 
gemensamma bestämmelser och arbetsformer för kommunstyrelsen och 
nämnderna. 
 
Förändringarna jämfört med gällande reglemente består främst i att struktur 
och innehåll följer SKR:s skrift, att kommunstyrelsens uppgifter anges 
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utifrån kommunallagen och annan lagstiftning och att reglementet inte 
innehåller uppgifter som regleras i beslut och övriga styrdokument. Det 
föreslagna reglementet innebär ingen förändring av kommunstyrelsens 
uppgifter i sak jämfört med nuvarande reglemente. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-
12-07. 
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§ 5 
 

 

VA-taxa 2023 KS/2022:00639 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 
Kommunfullmäktige fastställer höjning av VA-taxan enligt förslaget och att 
taxan träder i kraft från och med 1 mars 2023. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 

Sammanfattning 
Botkyrka kommuns avgifter för vatten och avlopp (VA) tas ut för att täcka 
nödvändiga kostnader för VA-verksamheten. Avgifterna utgörs av 
brukningsavgifter och anslutningsavgifter. 
 
Revideringen innebär en höjning av brukningsavgifterna med 8 porocent 
och en höjning av anslutningsavgifterna med 5 procent. 
 
Teknik- och fastighetsnämnden har behandlat ärendet 2022-12-13, § 90. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2022-11-22. 
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§ 6 
 

 

Slutredovisning av uppdrag gällande Fältbussen 
KS/2022:00511 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten gällande Fältbussen. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att under 2022 utforma och 
driva ett pilotprojekt för att erbjuda Fältbussens verksamhet till fler målgrupper. 
Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden har en naturskola funnits sedan 1988 
som är utrustad med en buss, Fältbussen. Fältbussen är utformad som ett 
klassrum med sittplatser bak och bänkar fram. Den används främst för att åka ut 
med årskurs fem på exkursioner i naturen.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har även i sitt yttrande till budget och mål 
2023 med utblick 2024–2026 äskat förstärkning av medel till naturskolan 
Med ytterligare årsarbetskraft för att stärka upp bemanningen. 
 
I samband med budgetberedningen har dialog inletts med tekniska 
förvaltningen gällande de avtal och överenskommelser som föreligger samt de 
kostnader som påförs miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tekniska förvaltningen 
ska efter sin genomgång klargöra kostnader för fältbussen som miljö- och 
hälsoskyddsnämnden haft samt om avskrivning av fältbussen kan ske i 
samband med årsskiftet. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2022-12-12, § 65 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-
12-05. 
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§ 7 
 

 

Slutredovisning av uppdrag för samverkan 
avfallsbrottslighet KS/2022:00510 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten gällande pilotprojektet 
avseende uppdraget om avfallsbrottslighet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (tillsynsmyndigheten) har fått i uppdrag att 
tillsammans med kommunstyrelsen och övriga nämnder under 2022 utforma 
och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Uppdraget 
skulle genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter. Syftet 
med pilotprojektet var att initiera och driva ett samarbete som ger Botkyrka 
kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa 
aktörer.  
 
Pilotprojektet genomfördes under en dag i oktober tillsammans med 
Polismyndigheten, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och 
Arbetsförmedlingen. Arbetet med att följa avfallshanteringen har även 
fortsatt under de samverkanspass som genomförts med bland annat 
polismyndigheten.  
 
Miljöenheten har även deltagit vid det första sammankallade mötet hos 
Regeringskansliet i M 2022:04; En skärpt miljöstraffrätt och en stärkt 
miljöbrottsbekämpning, numera Miljöstraffrättsutredningen.  
 
Både miljöenheten och kommunledningsförvaltningen ser stor potential i att 
utveckla det brottsförebyggande arbetet inom kommunen i ett större 
perspektiv inom samhällsbyggnadsförvaltningen och i samverkan med 
övriga förvaltningar genom exempelvis mer uppsökande tillsyn. Att arbeta 
brottsförebyggande kan appliceras på flera områden inom 
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samhällsbyggnadsförvaltningens tillsynsområden. Exempelvis inom 
olovliga boende, förorening av mark, tobaksförsäljning, 
livsmedelsförsäljning och generellt inom alla de områden som miljöenheten 
och dels bygglov utövar tillsyn över. Det kan konstateras att arbetet kräver 
fler resurser och att en intern struktur inom både 
samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar utvecklas 
och etableras för ett tryggare Botkyrka.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärende 2022-12-12, § 65. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-
12-05. 
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§ 8 
 

 

Ökning låne- och borgensram Södertörns Energi AB 
KS/2022:00825 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Låne- och borgensramen för Södertörns Energi AB utökas med 87 miljoner 
kronor till totalt 522,5 miljoner kronor för 2023. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 

 

Sammanfattning 
Södertörns Energi AB har inkommit med ett äskande om en höjning av sin 
låne- och borgensram med totalt 174 miljoner kronor, då ett överdrag av 
nuvarande totala låne- och borgensram på 871 miljoner kronor bedöms 
behöva göras under våren 2023. 
 
För Botkyrka kommuns del, som har en ägarandel om 50 procent i 
Södertörns Energi AB, innebär det en utökning av låne- och borgensramen 
för bolaget med 87 miljoner kronor från 435,5 miljoner kronor till 522,5 
miljoner kronor. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-
12-22. 
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§ 9 
 

 

Ansökan om medel från Svenska ESF-rådet KS/2022:00705 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kultur- och fritidsnämndens ansökan om 
12 089 204 kronor till Svenska ESF-rådet för att motverka barnfattigdom i 
särskilt utsatta områden för 2023–2026. 
 

Särskilt yttrande 
Max Möllerström (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 1. 

 

Yrkande 
Robert Aslan (S) meddelar att om jag hade yrkanderätt så hade jag yrkat 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 

 

Sammanfattning 
Svenska ESF-rådet har utlyst medel för att motverka barnfattigdom i 
storstadsregionerna i områden som av polisen bedömts som särskilt utsatta. 
Botkyrka kommun är en av de fyra kommuner som projektet riktar sig till.  
Målgruppen för projektet är barn som lever i familjer som har en inkomst 
understigande 60 procent av medianinkomsten i landet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2022-12-05, § 78. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-
11-09. 
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§ 10 
 

 

Kulturstödsavtal Tumba bruksmuseum - Tilldelning av 
medel till Kultur- och fritidsnämnden KS/2022:00687 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden tilldelning om 2,2 

miljoner kronor från de medel kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen enligt särskild skrivning i mål och budget 2023 
(KS/2022:00237) har till sitt förfogande för att teckna ett tvåårigt avtal 
kulturstödsavtal med Tumba bruksmuseum.  
 

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer 
mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026. 

Särskilt yttrande 
Stina Lundgren (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 2. 
 
Yrkande 
Robert Aslan (S) meddelar att om jag hade yrkanderätt så hade jag yrkat 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 
Sammanfattning 
För att säkerställa att museets samlingar och verksamhet fortsatt 
tillgängliggörs för Botkyrkaborna tecknar Botkyrka kommun ett tillfälligt 
kulturstödsavtal med Tumba bruksmuseum där en summa om totatalt 2,2, 
miljoner kronor för åren 2023-2024 avsätts. Under 2023 utbetalas 1 miljon 
kronor under 2024 utbetalas 1,2 miljoner kronor, utifrån öronmärkta medel i 
mål och budget 2023. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2022-12-13, § 81. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-
12-13 
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§ 11 
 

 

Ansökan om ny detaljplan för Botkyrka brandstation 
KS/2022:00782 
Beslut 

1.Kommunstyrelsen godkänner ansökan om ny detaljplan för Tumba 7:189T 
och överlämnar ansökan till teknik- och fastighetsnämnden. 
 
2.Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 500 tkr avseende kostnader för 
framtagande av ny detaljplan. Tillskottet finansieras av medel till 
kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens förfogande. 

 

Yrkande 
Anders Thorén (TUP) lämnar protokollsanteckning och Marie Spennare (M) 
instämmer i den protokollsanteckningen. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 
Sammanfattning 
Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) bedriver utbildning och övning på 
övningsfältet Tuna gård som ligger i anslutning till Botkyrka brandstation. 
Anläggningen i Botkyrka har ett tillfälligt bygglov som går ut 2024-10-31. 
Ansökan om ny detaljplan avser i första hand att SBFF ska kunna fortsätta 
sin utbildnings- och övningsverksamhet efter det att det tillfälliga bygglovet 
går ut. Ny detaljplan möjliggör också en utökning av verksamheten enligt 
SBFF:s beskrivna behov. Kostnaden för framtagande av detaljplan 
uppskattas till 500 tkr och belastar kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
driftbudget föreslås utökas med 500 tkr och att tillskottet finansieras av 
medel till kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens förfogande. Ytterligare 
utredning och kostnadsbedömningar krävs inför ställningstagande om 
utbyggnad. Beslut om investeringar och tillkommande driftkostnader sker i 
den ordinarie budgetprocessen. 
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-
12-21. 

 
Protokollsanteckning 
Anders Thorén (TUP) lämnar följande protokollsanteckning till protokollet: 
Med tanke på att PFAS påträffats i Älvestabäcken, som ligger i närheten till 
brandstationens övningsplats vore det bra att säkerställa att övningsplatsen 
inte är eller har varit källan för denna förorening, innan detaljplanearbetet 
påbörjas. 
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§ 12 
 

 

Ovillkorat aktieägartillskott Södra Porten AB 
KS/2022:00783 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 300 tkr i ovillkorat aktieägartillskott 
till Södra Porten AB i syfte att medfinansiera förstudie avseende cirkularitet. 

 

Särskilt yttrande 
Mats Einarsson (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 3. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 

 

Sammanfattning 
Botkyrka kommun och Skanska AB äger tillsammans Botkyrka Södra 
Porten AB. Södra Porten AB föreslår att genomföra en förstudie för att 
studera möjligheterna att skapa ett område med värden inom cirkularitet. I 
förstudien ska utredas vad som krävs för att genomföra och skapa 
förutsättningar för den cirkulära visionen och är därmed ett steg på vägen i 
att förverkliga Södra portens potential att bli en av de mest attraktiva 
etableringsorterna i regionen. I syfte att genomföra förstudien har bolaget 
beviljats 300 tkr från Skanskas Sustainovation fond. Medel är beviljade med 
förutsättningen att Botkyrka kommun medfinansierar med motsvarande 
belopp. Kommunens medfinansiering på 300 tkr föreslås ske som ett 
ovillkorat aktieägartillskott till bolaget. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-
12-12. 
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§ 13 
 

 

Svar på remiss - Rekommendation, 
Samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan 
Stockholms län KS/2022:00674 
Beslut 
Kommunstyrelsen förlänger samverkansöverenskommelsen i Stockholms 
län 2023–2026. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 
 
Sammanfattning 
Miljösamverkan Stockholms Län (MSL) är sedan 2007 etablerad samverkan 
inom miljöområdet mellan kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i 
Stockholms län och Storsthlm.  

 
Syftet med samverkan är att effektivisera länets livsmedelskontroll och 
tillsyn inom miljö- och hälsoskydd. Samverkan ska även bidra till ökat 
resursutnyttjande, ökat utbyte av erfarenheter och likvärdig 
bedömningsgrund. Miljösamverkans insatser är konkreta, avgränsade och 
operativt inriktade.  

 
Miljöenheten deltar i de flesta av tillsynsprojekten som drivs inom 
miljösamverkans ram. Samverkan fungerar mycket bra och tillför enheten 
mervärden i form av kompetens i tillsynen och gör den effektivare. 
Tillsynen blir också mer likvärdig i kommunerna. Den årliga avgiften att 
delta i miljösamverkan är för Botkyrka 58 tkr. Avgiften beräknas på 
folkmängd.  

 
Storsthlm beslutade vid sitt styrelsemöte den 13 oktober 2022, som 
huvudman för överenskommelsen, att rekommendera kommunerna att 
teckna den nya samverkansöverenskommelsen för Miljösamverkan 
Stockholms Län (MSL) 2023-2026.  
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Den nya samverkansöverenskommelsen stadgar, liksom tidigare 
överenskommelser, ansvaret för parterna inom MSL under de kommande 
fyra åren. Överenskommelsen reglerar verksamhetens inriktning, styrning, 
finansiering och ansvarsfördelning.  
  
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.  

 
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med 
undertecknande. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden redogör för ärendet i ordförandebeslut 
2022-12-07. 
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§ 14 
 

 

Förstudie Södra Porten KS/2022:00811 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förstudie för Södra Porten. 

 

Särskilt yttrande 
Stina Lundgren (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 4, Mats Einarsson 
(V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 5 och Max Möllerström (SD) lämnar 
ett särskilt yttrande, bilaga 6. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 

Sammanfattning 
Förstudien för Södra Porten är ett dokument som på en övergripande och 
visionär nivå visar kommunens vilja och ambition med utvecklingen av 
Södra Porten. I förstudien presenteras en sammanhållen idé av den fysiska 
strukturen som beskriver hur Södra Porten kan omvandlas och bebyggas 
samt bli en integrerad del av norra Botkyrka. Idén om den fysiska strukturen 
ska bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stadsutveckling i 
kommunen och regionen. Förstudien ska fungera som underlag och stöd till 
kommande detaljplanering och genomförande av Södra Porten. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-
12-07. 
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§ 15 
 
 

Firmatecknare 2023 KS/2022:00791 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens 

firma:  
kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin 
eller, vid hennes förfall, kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande Gabriel Melki 
eller, vid förfall för de ovannämnda,  
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Stina Lundgren 
i förening med en av följande personer: 
kommundirektör Leif Eriksson 
ekonomidirektör Per Malmquist 
utvecklingsdirektör Charlotta Brask  
 

2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningsdirektörer:  
arbetsmarknadsdirektör Jesper Theander, kultur- och fritidsdirektör 
Helena Hellström, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin, 
socialdirektör Charlotte Lagerkvist, tf teknik- och fastighetsdirektör 
Tove Liljegren, utbildningsdirektör Anette Älmdalen samt vård- och 
omsorgsdirektör Petra Oxonius att teckna kommunens firma i fråga om 
löpande förvaltningsåtgärder inom den egna förvaltningens 
verksamhetsområde. 
 
Respektive förvaltningsdirektör ska kunna delegera delar av denna 
behörighet till underställd personal under förutsättning av att en tydlig 
avgränsning av berörda personers behörighet och befogenhet görs. 
 
Hyreskontrakt ska undertecknas av fastighetschef Lena Myrelid Knöös, 
tf teknik- och fastighetsdirektör Tove Liljegren eller ekonomidirektör 
Per Malmquist. 
 

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Leif Eriksson och 
ekonomidirektör Per Malmquist att var för sig underteckna 
borgensförbindelser, leasingkontrakt och ansökningar om statsbidrag. 
 

4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och 
derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom 
delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna 

Comfact Signature Referensnummer: 61270SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 24[32]   

Kommunstyrelsen 2023 2023-01-09 Kod: 1.1.2.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 
 

typ av avtal. 
 

5. Kommunstyrelsen bemyndigar tf mark- och exploateringschef Camilla 
Schultz, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin och kommundirektör 
Leif Eriksson att var för sig underteckna avtal som reglerar 
genomförande av exploateringsprojekt såsom exploateringsavtal samt 
marköverlåtelse- och genomförandeavtal, samt underteckna 
köpehandlingar och andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende 
fast egendom. 
 

6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, var och en för sig, 
att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde besluta om och 
genomföra alla typer av finansiella affärstransaktioner för Botkyrka 
kommuns räkning som är godkända i kommunens finansriktlinje, samt 
hantering och placering av likvida medel: 
 
Erik Ohlson, räntehandlare internbanken, Södertälje kommun 
Stefan Hamilton Ouzounidis, investeringscontroller, Huddinge 
kommun 
Mattias Rensfeldt, finansansvarig, Botkyrka kommun 
 

7. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde underteckna handlingar 
avseende finansiella affärstransaktioner för kommunens räkning, i 
enlighet med kommunens finansriktlinje: 
 
Edit Konrad, finansekonom internbanken, Södertälje kommun 
Magdalena Österberg, finansekonom internbanken, Södertälje 
kommun 
Anne-Britt Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun 
Elisabeth Lundin-Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun 
Mattias Rensfeldt, finansansvarig internbanken, Botkyrka kommun 
Annette Ödalen, controller, Botkyrka kommun 
 

8. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att 
teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, 
bankgiro och bankkonton: 

 
kommundirektör  Leif Eriksson 
 
ekonomidirektör  Per Malmquist 
 
finansansvarig internbanken Mattias Rensfeldt 
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ekonomikonsult  Susanna Brenander 
 
tf redovisningschef                              Maria Edblad-Jansson 
 
ekonomikonsult   Irina Järvinen 
 
ekonomiassistent                                  Suzana Milosavljevic 
 
ekonomiassistent   Marie Björklund 
 
ekonomiassistent   Hanna Shiferaw 
 
redovisningsekonom   Dilek Ünal 
 
redovisningsekonom   Linda Räsänen 
 
De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens 
bankfack. 
 
Tf redovisningschef Maria Edblad-Jansson, eller den hon utser, ges rätt 
att underteckna deklaration för mervärdeskatt. 

 
Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 19, ska skrivelser från 
kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som 
styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare 
årligen eller vid behov. 
 
Följande ändring är gjord sedan tidigare beslut 2022-11-28 (dnr 
KS/2021:00826): 
Punkt 8: Ekonomiassistent Tiina Kinnunen Hallgren har slutat i kommunen 
och tagits bort. 
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§ 16 
 

 
 

Avsägelser och fyllnadsval 2023-01-09 KS/2022:00812 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval: 
 
DIALOG- OCH DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2026-12-31 
Ledamot på vakant plats (S) 

Sammanfattning 
Inga nya avsägelser har inkommit. 
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§ 17 
 

 

Delegationsärenden 2023-01-09 KS/2022:00813 
Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattats 
med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 
Dialogkommissionens ordförande 
Dialogkommissionen Grödinge 2021 - Reviderat delegationsbeslut till 
samhällsbyggnadsnämnden – Upprustning av Vårsta strandpark 
(beslut 2022-11-28, dnr KS/2021:00781). 
Dialogkommissionen Grödinge 2021 - Reviderat delegationsbeslut till 
samhällsbyggnadsnämnden – Farthinder i Vårsta 
(beslut 2022-11-25, dnr KS/2022:00211). 
Dialogkommissionen Fittja 2022 - Delegationsbeslut till 
samhällsbyggnadsnämnden – Solstolar på Fittjanäset 
(beslut 2022-12-07, dnr KS/2022:00366). 
Dialogkommissionen Fittja 2022 - Delegationsbeslut till 
samhällsbyggnadsnämnden – Belysning av två hundrastgårdar 
(beslut 2022-12-09, dnr KS/2022:00380). 
Dialogkommissionen Fittja 2022 – Delegationsbeslut till kultur- och 
fritidsnämnden – Fritidsaktiviteter för ungdomar 
(beslut 2022-12-07, dnr KS/2022:00657). 
Dialogkommissionen Fittja 2022 - Delegationsbeslut till 
samhällsbyggnadsnämnden – Konstgräsplan vid Fittjaskolan 
(beslut 2022-12-07, dnr KS/2022:00676). 

 
Kommundirektören 
Tjänsteförrättande förvaltnings- och avdelningsdirektörer jul och nyår 2022-
2023 
(beslut 2022-12-06, dnr KS/2022:00002). 
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Utvecklingsdirektören 
Tjänsteförrättande kanslichef 2023-01-02—2023-01-06 
(beslut 2022-12-08, dnr KS/2022:00002). 
Kommunikations- och digitaliseringsdirektören 
Tilldelning av medel ur digitaliseringsfonden 
(beslut 2022-12-05, dnr KS/2022:00349). 
Kanslichefen 
Beslut att Botkyrka kommun avstår från att svara på remiss av EU-
kommissionens förslag till förordning om förpackningar och 
förpackningsavfall (M2022/02243) 
(beslut 2022-12-13, dnr KS/2022:00780). 

Beslut att utse kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen som 
ansvarig för att skriva fram kommunens yttrande och översända det till 
kommunstyrelsen för beslut - Remiss avseende alternativ avgiftsmodell för 
medlemmar i Storsthlm (S/22/0108) 
(beslut 2022-12-13, dnr KS/2022:00781). 
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§ 18 
 

 

Anmälningsärenden 2023-01-09 KS/2022:00814 
Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning 
Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Protokoll från Botkyrka Stadsnät AB 2022-12-09 (styrelsemöte), dnr 
KS/2022:00029. 
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2022-09-28, 2022-11-01 
och 2022-11-23, dnr KS/2022:00061. 
§ 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden- 2022-12-12 - Verksamhets- och 
tillsynsplan 2023 (MHN/2022:00075), dnr KS/2022:00806. 
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§ 19 
 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2023 
KS/2022:00491 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att endast de beslut fattade på delegation där 

det i delegationsordningen anges att beslutet ska anmälas, ska anmälas 
till kommunstyrelsen. 
 

2. Kommunstyrelsen antar även i övrigt delegationsordning enligt bilaga 1.  
 

Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att revidera sina 
delegationsordningar i tillämpliga delar så att dessa överensstämmer med 
kommunstyrelsens delegationsordning. 
 

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att delegationsordningen förs över 
till en tillgänglighetsanpassad mall.  
 
Förvaltningen föreslår också att den inledande texten i delegationsordningen 
förkortas och renodlas, samt att vissa typer av beslut som är fattade på dele-
gation inte längre ska anmälas till kommunstyrelsen. Endast beslut som är 
fattade på delegation enligt kommunallagen och som överklagas enligt KL 
ska anmälas till kommunstyrelsen. I samband med anmälan påbörjas 
överklagandefristen vilket gör själva anmälan juridiskt viktig. Beslut som är 
fattade på delegation enligt speciallag överklagas i regel enligt speciallag 
(förvaltningsbesvär). Överklagandefristen påbörjas när dessa beslut 
meddelas part och de behöver således inte anmälas. Däremot kan 
kommunstyrelsen ibland vilja bli informerade om dessa beslut och 
kommunledningsförvaltningen föreslår därför att vissa beslut alltid ska 
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informeras om. I andra fall föreslås att delegat i samråd med närmaste chef 
får avgöra om ett beslut ska till kommunstyrelsen för information.  
Vidare föreslår förvaltningen en del nya punkter i delegationsordningen, 
bland annat delegation att ingå och säga upp avtal, samt att inaktuella 
punkter tas bort, t.ex. delegation till Utskottet Botkyrka som organisation 
(UBO) och Utskottet Botkyrka som plats (UBP).  
 
Den verkställighetsförteckning som finns i nu gällande delegationsordning 
föreslås tas bort.  
 
Slutligen föreslås vissa redaktionella ändringar, t.ex. att punkter flyttas till 
ett annat avsnitt eller förtydligas, samt att kommunledningsförvaltningen 
ändras till kommunstyrelseförvaltningen. 

 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-10-
31. 
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§ 20 

   

Information om kommunhuset  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och noterar det till 
protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
Det har konstaterats skador i stort sett i hela kommunhuset. Våningsplanen 
har återupptagits och nyttjas på samma sätt som övriga kommunhuset. 
Evakuering av kommunhuset kommer genomföras under året.  
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Kommunstyrelsen     2023-01-09 

Ansökan om medel från Svenska ESF-rådet 

Särskilt yttrande 

 
Sverigedemokraterna välkomnar de medel som gynnar kommunen. Men vi finner det 
anmärkningsvärt att förvaltningen i fråga endast nämner boendesegregationen som 
huvudanledning till barnfattigdomen i främst norra Botkyrka. 

Vi tänker inte förorda hur medlen ska användas, det är upp till dem som styr. Däremot ser vi 
gärna att innehållet i den tilltänkta fritidsverksamheten och sommarkollot även innefattar 
segregationsdämpande åtgärder för att på så vis förbättra integration / assimilation hos 
deltagarna. Att komma in i samhället bör vara ett primärt mål som endast nås ifall problemen 
identifieras, och det lyser med sin frånvaro i tjänsteskrivelsen. Avsaknaden av densamma är 
ett problem som fortsättningsvis kommer drabba målgruppen. Segregationsdämpande åtgärder 
i den tilltänkta verksamheten kan tillexempel inbegripa att motverka förortssvenskan, asociala 
attityder och rasism, samt bidra till bättre studieförutsättningar för att på så vis bryta mönstret 
som vi sett växa fram under flera generationer.  
 
Vi hoppas med detta kunna påverka verksamheten i en god riktning, så att rätt förutsättningar 
ges ur ett verklighetsförankrat perspektiv.  

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka, 
 

Max Möllerström Östen Granberg 
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SÄRSKILT YTTRANDE  
Kommunstyrelsen  

2023-01-09  
  
Ärende 10   Stödavtal Tumba Bruksmuseum 

Kommunstyrelsen föreslås bevilja kultur- och fritidsnämnden tilldelning om 2,2 miljoner 
kronor från de medel kommunfullmäktige och kommunstyrelsen enligt särskild skrivning i 
mål och budget 2023 har till sitt förfogande för att teckna ett tvåårigt kulturstödsavtal med 
Tumba bruksmuseum. 

Moderaterna anser att det inte är principiellt självklart att Botkyrka kommun ingår 
kulturstödsavtal med en verksamhet som inte är en naturlig del av kommunens 
kärnverksamheter. Vi anser att Botkyrka kommun, under dessa ekonomiska utmanande tider, 
bör agera med stor tillförsikt med skattebetalarnas pengar.  

Vi välkomnar att Kultur- och fritidsförvaltningen i sin tjänsteskrivelse lyfter att det åligger 
Tumba bruksmuseum att säkerställa en långsiktig finansiering för dess verksamhet för tiden 
efter upphörande av detta tillfälliga kulturstödsavtal.  
 
Ett medskick till är att överväga ett delvis förändrat erbjudande än vad som är fallet idag där 
man kan göra fler saker än att bara se sedeltillverkningens historia (en begränsad målgrupp), 
tillverka eget papper och kunna fika/äta på plats. Med små medel kanske man exempelvis kan 
få fler barnfamiljer att vilja besöka museet. 

Moderaterna i Botkyrka anser att det bör tydligt uttalas att stödavtalet är en engångsföreteelse 
och att Tumba bruksmuseum ska under de kommande åren aktivt arbeta med att säkerställa 
sin egen framtid utan stöd från kommunen. 

  
  
Stina Lundgren (M)            Willy Viitala (M)  
 
  
Gül Alci (M)  Marie Spennare (M) 
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SÄRSKILT YTTRANDE 

 
Ovillkorat aktieägartillskott Södra Porten AB 

 
Vänsterpartiet har motionerat om att kommunen bör utlysa klimatnödläge, 
vilket bland annat innebär att vi behöver granska pågående och planerade 
projekt och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att allt arbete är 
kompatibelt med 1,5-gradersmålet, även om det kräver omprövning av tidi-
gare fattade beslut. Vi vill därför pausa arbetet med Södra Porten tills dess 
en granskning av projektets miljö- och klimatkonsekvenser har gjorts. 
 
Mats Einarsson (V) 
Kerstin Amelin (V) 
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SÄRSKILT YTTRANDE  
Kommunstyrelsen  

2023-01-09  
  
Ärende 12 Förstudie Södra Porten  

Visionen vi antog i april 2022 för Södra Porten var som förväntat fyllt av önskedrömmar, 
spekulationer och framtidsspaning. Förslaget till förstudie är lite mer konkretiserat och på fler 
punkter bättre. Borta är kopplingarna till kommunens tynande upplevelseindustri och in har 
skrivningar om att få till arbetsintensiva etableringar kommit.  
 
Med så lång tidshorisont som 2050 vet vi bara en sak med säkerhet och det är att vi inte kan 
veta var vi landat då. Som grundläggande ambition är det inte fel att sikta högt och kanske nå 
halvvägs. Men då måste vi kunna vara flexibla och acceptera att Södra Porten kanske delvis 
blir något annat än vad vi siktat på. En lärdom från Hågelbyområdets stora upplevelsesatsning 
som det blev ingenting alls av hade varit att åtminstone få till en camping- och stugby och 
kanske utökad hästverksamhet. Med för höga ambitioner och att majoriteten avfärdade vissa 
intressenter rann ju allt ut i sanden. 

En ambition i förstudien är viljan att kunna bygga vissa lokaler efter vad företagen som 
etablerar sig efterfrågar. Men vad händer då efter 5-10-15 år när det företaget gått i konkurs, 
vill flytta eller behöver expandera? När ett nytt företag inte har samma behov? Om ett företag 
själv äger marken och sina lokaler så är det en sak och fullt rimligt att de skräddarsyr efter 
sina behov. Men i hyreslokaler måste det finnas en större grad av flexibilitet. Samma företag 
som expanderar och går framåt idag och om fem år kan istället vara ett företag i en helt annan 
bransch om 20 år. 

Företagen som vill etablera sig i Södra Porten bör bidra till ett faktiskt mervärde, bevisat att 
de klarar sig på marknaden och att de inte är beroende av någon konstgjord andning från 
skattemedel. Med tanke på närområdets socioekonomiska struktur vore just etableringar av 
arbetsintensiva företag med förhållandevis låga ingångströsklar vara ett välkommet inslag i 
området. Sådant som start-ups bör kunna vara på andra platser, som exempelvis i ett 
inkubatorkluster. 

Kapaciteten för bil- och busstrafiken på Hågelbyleden bör vidare kraftigt skalas upp och 
förbättras. Trafiklösningar som nya fyrvägskorsningar och annat spännande (men dyrt) som 
överdäckningar finns med i förstudien och behöver självklart ses över om dessa kan 
möjliggöras. Redan idag är trafiksituationen på Hågelbyleden ohållbar i rusningstiderna. 
Spårbundna lösningar mellan den norra och södra kommundelen behöver också fortsatt vara 
med i diskussionen. 
  
  
  
Stina Lundgren (M)            Willy Viitala (M)  
 
  
Gül Alci (M)  Marie Spennare (M) 
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Kommunstyrelsen     2023-01-09 

Förstudie Södra porten 

Särskilt yttrande 

 
Sverigedemokraternas ambition och vilja för projekt Södra porten är att det främst ska utgöras 
av bolag vars ekonomi till huvuddelen är självfinansierade och kan bära sina egna kostnader 
utan bidrag. Offentligt finansierade verksamheter, till exempel idéburen sektor, bör inte i 
första hand få etablera sig då läget nära E4:an är unikt för Stockholmsregionen och ger en 
kraftig konkurrensfördel gentemot andra områden då det ligger mitt emellan Södertälje och 
Stockholms kommun, med närhet till handelsplats Kungens kurva. Detta bör konkretiseras 
och formuleras på ett sådant sätt som gör det möjligt att välja livskraftiga bolag för framtida 
bolagsetableringar. Undantag ska dock kunna göras om marknaden kräver det. 

Väg 258 (Hågelbyleden) har varit föremål för diskussion och frustration hos invånarna under 
flera decennier. Löften om kapacitetshöjande åtgärder har funnits lika länge, men uteblivit. 
I dagsläget kan invånare på väg till eller från jobbet fastna i långa köer. Botkyrka växer med 
både företag och bostäder. Kommunen kommer på sikt att få dras med enorma negativa 
konsekvenser för mobiliteten vilket kommer resultera i frustration för skattebetalarna, och den 
frustrationen måste byggas bort. 
 
Sverigedemokraterna ansåg vid första anblick att gränsdragningen i förstudien varit för snäv. 
Den borde i stället utökas till att inkludera en större sträcka av Hågelbyleden för att på så vis 
få till stånd en snabbare process där kapacitetshöjande åtgärder för att öka mobiliteten ligger i 
fokus.  
Efter en informationsuppdatering på sittande möte fick vi det förklarat att sådana 
förhandlingar redan sker och bedöms gå snabbare i en åtgärdsvalsstudie, än att inkludera detta i 
ett framtida program.  
Det stärker Sverigedemokraternas övertygelse om att frågan och de kapacitetshöjande åtgärderna är av 
en karaktär och så pass stor dignitet att väljarna måste få vara representerade vid förhandlingsbordet. 
Därav förhoppningar om att bli inbjuden för vidare diskussion för att på så vis sätta press på 
berörda myndigheter och bevaka våra väljares intressen. 

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka, 

 
Max Möllerström Östen Granberg 
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SÄRSKILT YTTRANDE 

 
Förstudie Södra Porten AB 

 
Vänsterpartiet har motionerat om att kommunen bör utlysa klimatnödläge, 
vilket bland annat innebär att vi behöver granska pågående och planerade 
projekt och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att allt arbete är 
kompatibelt med 1,5-gradersmålet, även om det kräver omprövning av tidi-
gare fattade beslut. Vi vill därför pausa arbetet med Södra Porten tills dess 
en granskning av projektets miljö- och klimatkonsekvenser har gjorts. 
 
Mats Einarsson (V) 
Kerstin Amelin (V) 
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