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Sammanträdesprotokoll för kommunstyrelsen 2023 
Datum och tid: 2023-03-13 kl. 16:00-16:20 
Plats Kommunhuset, Stange, plan 2 

 
Utses att justera Yasemin Ergül (S) och Willy Viitala (M). 
Datum och tid för 
Justering: Torsdagen den 16 mars 2023 
Plats för Justering Digital signering 

 
    
Sekreterare:  § 44 - 61 
 Leila Koivumäki  
   
Ordförande:   
 Gabriel Melki (S)   
   
Justerare:   
 Yasemin Ergül (S) Willy Viitala (M) 
  

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.  

 
 
 
 

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

 
 
Nämnd Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2023  2023-03-13  
Anslaget den Nedtas den 

2023-03-17 2023-04-10 
Förvaringsplats för protokollet  

Process: 1.1.2.1 - Hantera styrelseprocess med 
underprocesser  
Dnr: KS/2022:00712 
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Närvarolista  
Ledamöter 
Emanuel Ksiazkiewic (S), tjänstgörande ersättare för vakant (S) 
Gabriel Melki , tillförordnade ordförande 
Marie Spennare (M), tjänstgörande ersättare för Stina Lundgren, 2:e vice 
ordförande 
Robert Aslan (S), tjänstgörande ersättare för Marcus Ekman (S) 
Yasemin Ergül (S) 
Willy Viitala (M) 
Anne Rosensvärd (SD) 
Max Möllerström (SD) 
Anders Thorén (TUP) 
Carl Widercrantz (TUP) 
Mats Einarsson (V) 
Yusuf Aydin (KD), tjänstgörande ersättare för Stefan Dayne (KD) 
Dag Ahlse (C) 
Niklas Gladh (MP) 
Ing-Marie Viklund (L) 
 
Ersättare 
Martina Styffe (S) 
Östen Granberg (SD) 
Per Börjel TUP)  
Kerstin Amelin (V) 
Caroline Blom (KD) 
Camilla Eriksson (C)  
 
Övriga deltagare 
Leif Eriksson, kommundirektör  
Helena Karlsson, biträdande kommundirektör  
Charlotta Brask, utvecklingsdirektör  
Håkan Hultgren, kommunsekreterare  
Leila Koivumäki, kommunsekreterare  
Melissa Besara, politisk sekreterare (S)  
Annika Häggberg, politisk sekreterare (S)  
Lisa Hellsing, politisk sekreterare (MP)  
Andreas Froby, politisk sekreterare (L)  
Martin Levanto, politisk sekreterare (M) 
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Innehållsförteckning  

 

 
Ärende för beslut   

Val av justerare § 44/2023 
Godkännande av dagordning § 45/2023 
Beslutas av kommunfullmäktige  
Ökning av låne- och borgensram för Söderenergi AB § 46/2023 
Revidering av uppdragsavtal för Tillväxt Botkyrka AB 2023 § 47/2023 
Uppdatering av reglemente - Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och Socialnämnden 

§ 48/2023 

Godkännande av genomförandeavtal Botkyrka kyrka § 49/2023 
Godkännande av detaljplan Botkyrka för utvidgande av 
Botkyrka kyrkogård 

§ 50/2023 

Revidering av strategi för demokrati och delaktighet § 51/2023 
Beslutas av kommunstyrelsen  
Mål och internbudget 2023 § 52/2023 
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2023 § 53/2023 
Förslag rörande utvecklad inköpsorganisation § 54/2023 
Svar på – Revisionsskrivelse - Granskning av Agenda 2030 
och styrning av hållbarhetsaspekter i verksamheten 

§ 55/2023 

Svar på remiss - Samrådsremiss för ombyggnation av 
E4/E20 delen Hallunda-Fittja i Botkyrka kommun, 
Stockholms län (TRV 2022/103749) 

§ 56/2023 

Svar på remiss gällande ändring av vägplan för ombyggnad 
av väg 226/571 Pålamalmsvägen – trafikplats Högskolan i 
kommunerna Botkyrka och Huddinge, Stockholms län 

§ 57/2023 

Firmatecknare 2023 - ändring 2023-03-13 § 58/2023 
Avsägelser och fyllnadsval 2023-03-13 § 59/2023 
Delegationsärenden2023 - ändring 2023-03-13 § 60/2023 
Anmälningsärenden 2023-03-13 § 61/2023 
  

 
  

Comfact Signature Referensnummer: 68825SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 4[28]   

Kommunstyrelsen 2023 2023-03-13 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 
 

 
 

§ 44 

Val av justerare KS/2022:00807 
Beslut 
Yasemin Ergül (S) och Willy Viitala (M) väljs till justerare. 
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§ 45 

Godkännande av dagordning KS/2022:00808 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
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§ 46 

Ökning av låne- och borgensram för Söderenergi AB 
KS/2023:00079 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Låne- och borgensramen för Söderenergi AB utökas med 145 miljoner 
kronor till totalt 986 miljoner kronor för 2023 under förutsättning att övriga 
delägare fattar likalydande beslut. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget och bifall till motionen. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. 

 

Sammanfattning 
Söderenergi AB har inkommit med ett äskande om en höjning av sin låne- 
och borgensram från nuvarande 2 900 miljoner kronor till totalt 3 400 
miljoner kronor.  För Botkyrka kommuns del, som via Södertörns Energi 
AB har en ägarandel om 29 procent i Söderenergi AB, innebär det en 
utökning av låne- och borgensramen med 145 miljoner kronor, från 841 
miljoner kronor till 986 miljoner kronor. Ökningen avser att finansiera den 
löpande verksamheten i Söderenergi AB.  
Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-
02-01. 
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§ 47 

Revidering av uppdragsavtal för Tillväxt Botkyrka AB 2023 
KS/2023:00056 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, 
 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat uppdragsavtalet mellan Botkyrka 
kommunen och Tillväxt Botkyrka AB enligt förslag. 
 
Yrkande 
Anders Thorén (TUP) lämnar protokollsanteckning. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget och bifall till motionen. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. 
 

Sammanfattning 
Nuvarande avtal mellan Botkyrka kommun och Tillväxt Botkyrka AB 
(Bolaget) upphör att gälla den 31 mars 2023. Ett nytt avtal som bygger på 
det gamla avtalet (2017–2023) har således tagits fram med mindre ändringar 
som gjorts. 
 
Det nya avtalet ska gälla under fem års tid, från och med den 1 april 2023 
till den 31 mars 2028.   
 
Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-
02-16. 
 
Protokollsanteckning 
Anders Thorén lämnar följande protokollsanteckning till protokollet: 
Tullingepartiet anser inte att Tillväxt Botkyrka AB tillhör kommunens 
kärnverksamhet. 
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§ 48 

Uppdatering av reglemente - Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och Socialnämnden KS/2023:00039 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden  
2. Kommunfullmäktige antar reglemente för socialnämnden  
3. Budget motsvarande 180 000 kronor omfördelas från socialnämnden till  
    miljö- och hälsoskyddsnämnden för perioden april till december 2023.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget och bifall till motionen. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. 
 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har idag det övergripande ansvaret för 
tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 
(LTLP) samt tillsyn av folkölsförsäljning enligt alkohollagen. 
Socialnämnden har idag det övergripande ansvaret för handläggning och 
tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen. För att bättre samordna 
och effektivisera tillstånd- och tillsynsarbetet så föreslår 
samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden övertar ansvaret från socialnämnden för tillsyn enligt 
alkohollagen i sin helhet. Botkyrka skulle då i likhet med många andra 
kommuner i landet även hålla ihop tobaks- och alkoholtillstånden. Ett tillägg 
under Socialnämndens övriga ansvar har gjorts för att förtydliga att 
socialnämnden fortsätter med sitt förebyggande arbete som vanligt. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-
03-01. 
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§ 49 

Godkännande av genomförandeavtal Botkyrka kyrka 
KS/2023:00015 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal med 

Botkyrka församling (org. nr. 252002-9345).  
 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till genomförandebudget för 
exploateringsprojekt Botkyrka kyrkogård. 

 

Yrkanden 

Mats Einarsson (V), Anne Rosensvärd, Max Möllerström och Östern 
Granberg samtliga (SD) och Anders Thorén, Carl Widercrantz och Per 
Börjel samtliga (TUP) meddelar att de inte deltar i beslutet. 

 

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

 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-20, § 287 om planuppdrag 
för Södra Porten och Botkyrka kyrkogård (dnr sbf/2016:314). 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därefter 2017-12-05 att dela upp 
detaljplanen i två delar, en för Södra Porten och en för Botkyrka kyrkogård, 
då respektive del har olika ändamål, tidplaner och exploatörer. 
Detaljplanen för Botkyrka kyrkogård ger möjlighet för Botkyrka församling 
(exploatören) att inom exploateringsområdet utöka med plats för ytterligare 
gravplatser, cirka 1700 kistgravar och cirka 3500 urngravar, ny 
ceremonibyggnad, minneslund, maskingård, bullervall, parkeringsplatser 
och två nya infarter till kyrkogårdsanläggningen. Detaljplanen ger också 
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möjlighet till en ny gång- och cykelväg på norra sidan av Sankt Botvids väg 
som kommunen kommer att anlägga.  
Botkyrka församling svarar för samtliga kostnader för utvidgning av 
kyrkogårdsanläggningen och Botkyrka kommun svarar för kostnaderna för 
anläggande av gång- och cykelbanan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-
01-30. 
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§ 50 

Godkännande av detaljplan Botkyrka för utvidgande av 
Botkyrka kyrkogård KS/2023:00016 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
utvidgning av Botkyrka Kyrkogård, Eriksberg 2:9 m.fl. 
 

Yrkanden 
Mats Einarsson (V) yrkar återremiss i ärendet (bilaga 1) och Max 
Möllerström (SD) yrkar återremiss i ärendet med instämmande av samtliga 
(SD) (bilaga 2).  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om 
ärendet ska återremitteras och konstaterar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandeförslaget. 
 
Reservation 
Anders Thorén, Carl Widercrantz och Per Börjel samtliga (TUP), Anne 
Rosensvärd, Max Möllerström och Östen Granberg samtliga (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att säkra tillgången på mark för begravningsändamål 
på lång sikt genom att utöka den befintliga begravningsplatsen vid Botkyrka 
kyrka samt att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom en 
sammanhängande gång- och cykelväg på norra sidan av Sankt Botvids väg. 
Därutöver avser planförslaget att på erforderligt sätt säkerställa områdets 
kulturhistoriska värden samt skapa förutsättningar för en ny 
ceremonibyggnad för begravningsceremonier utan fasta religiösa symboler 
eller utformning med religiös anknytning.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-
01-30. 
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§ 51 

Revidering av strategi för demokrati och delaktighet 
KS/2022:00319 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige fastställer reviderad strategi för demokrati och 
delaktighet. 

 

Särskilt yttrande 
Willy Viitala (M) och Marie Spennare (M) lämnar ett särskilt yttrande i 
ärendet (bilaga 3). 

 

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

 

Sammanfattning 
Botkyrka kommuns strategi för demokrati och delaktighet har reviderats 
med avseende på ingång i dokumentet, nulägesbild, strategiska områden 
samt ansvar och organisation. Strategin har också arbetats igenom rent 
språkligt och strukturellt utifrån ambitionen att dokumentet ska upplevas 
som mer lättläst och lättillgängligt.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-
02-16. 
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§ 52 

Mål och internbudget 2023 KS/2023:00030 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner mål och internbudget 2023 för 

kommunstyrelsen. 
 
2. Kommunstyrelsen godkänner fastighetsinvesteringarna, i enlighet med 

tabell på sidan 20 i bilaga 1, som en beställning till Teknik- och 
fastighetsnämnden. 

 

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens budget 2023 uppgår till 469 mnkr, en ökning med 65 
mnkr jämfört med 2022. Kommunstyrelsen har fått tillskott i budgeten för 
att bland annat ta fram ny översiktsplan, utveckla norra delarna av Botkyrka 
inklusive Södra Porten, utökat ansvar för kommunens skyddsrum, ökad 
uppdragsersättning till Upplev Botkyrka AB, genomföra en 
åtgärdsvalsstudie om Tullinge station, samt ökad volym inom 
överförmyndarverksamheten. Inom kommunstyrelsens budget har 
effektiviseringskrav hanterats och utrymme skapats för att genomföra de 
mest prioriterade uppdragen för en högre måluppfyllelse för 
kommunkoncernen. De mål som tilldelats kommunstyrelsen inför 2023 har 
fördelats ner till avdelningar och enheter i syfte att säkerställa att nämndens 
verksamhet bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. 
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§ 53 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2023 
KS/2023:00100 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen. 

 

Yrkande 
Willy Viitala (M) lämnar protokollsanteckning. 
 

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har för 2023 upprättat ett förslag till 
förvaltningsspecifik internkontrollplan som är likvärdig med den 
kommunövergripande interna kontrollplanen. Totalt omhändertas 7 
konstaterade risker och i planen ingår åtta kontrollmoment. Jämfört med 
2022 års plan har ett kontrollmoment omarbetats (fakturor gällande 
direktupphandling), ett kontrollmoment har tagits bort 
(informationshantering) och ersatts av ett nytt kontrollmoment 
(informationsägarskap). 

Protokollsanteckning 
Willy Viitala (M) lämnar följande protokollsanteckning till protokollet: 
Moderaterna vill betona vikten av det vi påtalade i den motion vi lade på 
förra kommunfullmäktige, som punkterna som gäller utdrag ur belastnings-
registret samt stickprovskontroller av bisysslor. 
 
Vi vill bland annat utreda hur utdrag ur belastningsregistret ska kunna göras 
på alla kommunanställda och hur vissa yrkesgruppen även exempelvis 
vartannat år ska inkomma med nya utdrag. 
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När det gäller bisysslor så har PWC, i en färsk rapport, framhållit att man 
har hittat 54 personer med starka kopplingar till företag som upphandlats av 
kommunen. 
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§ 54 

Förslag rörande utvecklad inköpsorganisation 
KS/2021:00025 
Beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen: 
 

1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en pilot 
för ökat stöd för operativa inköp under 2023 och 2024. 

2. Fastställa förslaget till uppdaterade riktlinjer för inköp och 
upphandling (bilaga 2). 

3. Kommunstyrelseförvaltningen ska återrapportera genomförda 
åtgärder senast den 31 januari 2025. 

 

Särskilt yttrande 
Willy Viitala (M) och Marie Spennare (M) lämnar ett särskilt yttrande i 
ärendet (bilaga 4). 
 

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen efter 
avrapportering av uppdraget att införa e-handel i kommunen att ge förslag 
till hur kommunens inköpsorganisation kan utvecklas. Förvaltningen har 
analyserat dagens inköpsorganisation och dess styrkor och svagheter för att 
ge förslag till förbättringar som under 2021 förankrats vidare med samtliga 
förvaltningar.  
 
I arbetet har följande behov konstaterats: 

• Förenkla förvaltningarnas inköpsarbete. 
• Dimensionering för hantering av sent uppkomna inköpsbehov. 
• Mer strategiskt fokus för upphandlare. 
• Möjliggöra direktupphandling för lokala företag. 
• Bättre regelefterlevnad 
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I arbetet har vi också beaktat de nya upphandlingsregler som beslutades 
senhösten 2021 och som gäller från februari 2022. Med dessa regler har 
direktupphandlingsgränsen höjts väsentligt för så kallade sociala tjänster. I 
dessa fall får direktupphandling göras upp till 7,8 miljoner kronor.  
 
Vi har analyserat fördelar med utökat stöd från en central 
inköpsorganisation i jämförelse med en bibehållen decentraliserad 
inköpsorganisation. Bedömningen är att med viss resursförstärkning på 
central nivå kunna ge ännu bättre stöd till förvaltningarna, inte minst med 
operativa inköpsfrågor. Detta väntas också leda till att upphandlare kan 
arbeta mer med strategiska inköpsfrågor. 
 
Därför föreslås att genomföra en pilot att testa ett sådant koncept under två 
år. AVUX, KSF, TFF samt VOF har anmält intresse att medverka i piloten. 
Syftet med piloten är att ge utökat centralt stöd för operativa inköpsfrågor. 
Förvaltningarna ansvarar som idag för sina inköp. Avsikten är att halvårsvis 
utvärdera arbetet och vid behov vidta förändringar i piloten. Om piloten 
visar sig inte nå de mål som är satta kan den avslutas i förtid. 
 
Som resultat av arbetet med inköpsorganisation har en översyn redan gjorts 
under 2022 av de behöriga beställare som utsågs vid införandet av e-handel 
under 2020. En översyn av direktupphandlare har också genomförts redan. 
Utifrån detta har upphandlingsenheten genomfört utbildningsinsatser för 
dessa grupper, bland annat genom e-utbildning för alla 950 behöriga 
beställare. 
 
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget består i kostnaden för två nya 
befattningar som operativa inköpare inom ramen för piloten, 
uppskattningsvis 1,6 miljoner kronor/år. Kostnaden belastar 
kommunstyrelsens medel till förfogande under piloten. 
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§ 55 

Svar på – Revisionsskrivelse - Granskning av Agenda 2030 
och styrning av hållbarhetsaspekter i verksamheten 
KS/2022:00803 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner yttrande över revisionsrapport av Agenda 

2030 och styrning av hållbarhetsaspekter i verksamheten och anser den 
besvarad.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

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

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun har låtit PwC 
genomfört en granskning av kommunstyrelsens arbete med 
hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. Revisorernas samlade bedömning är att 
kommunstyrelsen inte helt säkerställt en ändamålsenlig ledning och 
samordning av kommunens hållbarhetsarbete och lämnar fem 
rekommendationer till kommunstyrelsen.  

 
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att planerade aktiviteter för 
verksamhetsåret 2023 delvis behandlar revisorernas rekommendationer men 
att ytterligare insatser kan behövas för att långsiktigt stärka den strategiska 
styrningen av hållbarhetsarbetet i kommunen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse  
2023-01-24. 
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§ 56 

Svar på remiss - Samrådsremiss för ombyggnation av 
E4/E20 delen Hallunda-Fittja i Botkyrka kommun, 
Stockholms län (TRV 2022/103749) KS/2023:00050 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens 

tjänsteskrivelse och politiska motiveringen som kommunens svar på 
Trafikverkets samrådsremiss.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

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

Sammanfattning 
Politisk motivering från Mittensamarbetet med följande tillägg till 
tjänsteskrivelsen: 
 
Vi anser att de av Trafikverket planerade kompensationsåtgärderna inte 
räcker för att mildra de sammantagna konsekvenserna av en breddning. Vi 
är mycket kritiska till en breddning utan omfattande överdäckning av E4:an 
i Hallunda/Norsborg/Alby/Fittja. En överdäckning kan ge annat liv till 
områdena och på riktigt skapa kopplingar mellan områdena. Den kan få bort 
de höga bullernivåerna och ge helt nya områden för bostadsproduktion. Hela 
norra kommundelen skulle få trevligare miljöer med gröna, trygga 
kopplingar som också bidrar till ökad säkerhet för våra medborgare och 
större rekreationsområden. En överdäckning skulle också kunna ge helt nya 
möjligheter att bygga ihop områdena.  
Restiden för en del av dagens kollektivtrafik och för den som planeras kan 
kortas. Exempelvis planeras en ny stombusslinje mellan Södra Porten och 
Tyresö, vars resetid skulle minska med flera minuter med en överdäckning. 
Det kan skapa en större arbetsmarknad i Norra Botkyrka, korta restiderna 
för studerande på Södertörns högskola och öka andelen kollektiva resor till 
de cirka 4 000 arbetsplatser som kommunen planerar i Södra Porten. 
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Överdäckningen kan bli något som knyter ihop hela den norra 
kommundelen. 
Staten måste ta större hänsyn till våra medborgares lokalmiljöintresse och 
sociala hållbarhetsbehov. Breddningen kräver en överdäckning 
 
Trafikverket har inkommit med en samrådsremiss gällande ombyggnation 
av E4/E20 delen Hallunda – Fittja i Botkyrka kommun, Stockholms län. 
 
I samband med öppnandet av Förbifart Stockholm och väg 259, 
Tvärförbindelse Södertörn, ser Trafikverket ett behov av en 
kapacitetsökning på E4/E20 och därför planeras det för en breddning av 
vägen från tre till fyra körfält i respektive riktning.  

 
Kommunen vill betona den negativa påverkan som kapacitetsökningen på 
E4/E20 får på kommunens norra kommundelar när det gäller luft och buller 
samt social hållbarhet i och med den ökade barriäreffekten. Behovet av 
kompensationsåtgärder för detta i samband med breddningen är stort.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-
02-15. 
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§ 57 
 

 

Svar på remiss gällande ändring av vägplan för 
ombyggnad av väg 226/571 Pålamalmsvägen – trafikplats 
Högskolan i kommunerna Botkyrka och Huddinge, 
Stockholms län KS/2023:00057 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens 

tjänsteskrivelse som kommunens svar på Trafikverkets samrådsremiss. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

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

Sammanfattning 
Trafikverket har inkommit med en samrådsremiss gällande ändring av 
vägplan för ombyggnad av väg 226/571 Pålamalmsvägen – trafikplats 
Högskolan till Botkyrka kommun. 
  
Trafikverket Region Stockholm har tagit fram en vägplan för väg 226/571 
Pålamalmsvägen – trafikplats Högskolan. Nu har det framkommit ett behov 
av förändringar i den lagakraftvunna vägplanen. 

 
Ändringen gäller flytta av cirkulationsplats vid väg 571 Pålamalmsvägen 
och sträckan fram till Hantverksbyn, en rörbro med gångtunnel i stället för 
en bro över förbifarten, borttagande av port under väg 566 vid Tullinge 
Hantverksby, en cirkulationsplats och två kontrollplatser vid 
Huddingevägen. Botkyrka kommun anser att förslagen till förändring är 
positiva för kommunen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-
02-15. 
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§ 58 

Firmatecknare 2023 - ändring 2023-03-13 KS/2022:00791 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens 

firma:  
kommunstyrelsens ordförande (vakant) 
eller, vid hens 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. 
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4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och 
derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom 
delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna 
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 
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ekonomidirektör  Per Malmquist 
 
finansansvarig internbanken Mattias Rensfeldt 
 
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. 

 

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-09, § 4 Reglemente för 
kommunstyrelsen mandatperioden 2023–2026. Enligt reglementet 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 2023-01-09: 
Punkt 1: Ebba Östlin har avsagt sig sitt uppdrag som kommunstyrelsens 
ordförande och har tagits bort. Uppdraget är vakant tills 
kommunfullmäktige har beslutat om hennes efterträdare.  
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§ 59 

Avsägelser och fyllnadsval 2023-03-13 KS/2022:00812 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen och bordlägger följande 
fyllnadsval: 
 
BEREDNINGEN FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING t o m 
2026-12-31 
Ersättare efter Lillemor Ottergren (S) 
 
DIALOG- OCH DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2026-12-31 
Ledamot på vakant plats (S) 
 
TRYGGHETSBEREDNINGEN t o m 2026-12-31 
Vice ordförande och ledamot efter Ebba Östlin (S) 

 

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

Sammanfattning 
Följande avsägelse har inkommit: 
Ebba Östlin (S), vice ordförande och ledamot i trygghetsberedningen. 
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§ 60 
 

 

Delegationsärenden 2023-03-13 KS/2022:00813 
Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandeförslaget. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattats 
med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Finansansvarig Internbanken 
Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för 
perioden 2023-01-01—2023-01-31, dnr KS/2023:00125. 
 
Biträdande enhetschefen för utveckling och förvaltning 
Anställning av bostadslots 
(beslut 2023-01-04, dnr KS/2022:00488). 
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2023  
(beslut 2023-01-16, dnr KS/2022:00681). 
 
Kanslichefen 
Beslut om utlämnande av allmänna handlingar 
(beslut 2023-02-09, dnr KS/2023:00096). 

Beslut om utlämnande av allmänna handlingar 
(beslut 2023-02-10, dnr KS/2023:00098).  

Beslut om utlämnande av allmänna handlingar 
(beslut 2023-02-22, dnr KS/2023:00129). 

Beslut om utlämnande av allmänna handlingar 
(beslut 2023-02-28, dnr KS/2023:00149). 
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Kommunstyrelsen 2023 2023-03-13 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 
 

Beslut om utlämnande av allmänna handlingar 
(beslut 2023-03-06, dnr KS/2023:00161). 

 

 
 

§ 61 
 

 

Anmälningsärenden 2023-03-13 KS/2022:00814 
Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

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

Sammanfattning 
Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Finansrapporter per den 31 januari 2023, dnr KS/2023:00125. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), meddelande nr 2/2023 - 
Överenskommelse - God och nära vård - En omställning av hälso- och 
sjukvården med primärvården som nav, dnr KS/2023:00080. 
 
Protokoll från Botkyrka Stadsnät AB 2023-02-02 (styrelsemöte), dnr 
KS/2023:00090. 
 
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2023-02-01 inklusive 
strategi och budget 2023, dnr KS/2023:00108. 
 
Regeringsbeslut 2023-02-09 - Framställning om att förklara Tumba bruk, 
Botkyrka kommun, Stockholms län, för statligt byggnadsminne 
(Ku2016/00253), dnr KS/2023:00110. 
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Kommunstyrelsen 

2023-03-13 
  
  
  
 
 
 
 

YRKANDE  
  
  
  

Ärende 50, Godkännande av detaljplan för utvidgning av 
Botkyrka kyrkogård 
 
Förslaget att utvidga begravningsplatsen vid Botkyrka kyrka innebär att ett 
område aktivt brukad jordbruksmark tas i anspråk. Även om en begravningsplats 
inte omöjliggör odling på platsen för all framtid på samma sätt som exploatering 
med byggnader och hårdgjorda ytor, så blir platsen i alla fall inte tillgänglig för 
odling under en mycket lång tid. Behovet av god odlingsmark för att säkra vår 
lokala livsmedelsförsörjning i en värld som är dramatiskt påverkad av 
klimatförändring och artutrotning kommer att växa enormt under just denna 
period.  
 
Plats för begravning är naturligtvis ett mycket viktigt samhällsintresse, men 
platser där jordbruksmark inte påverkas bör nyttjas i första hand, precis som vid 
alla typer av exploatering.  

 
Jag yrkar att ärendet återremitteras så att möjliga alternativ kan utredas. 
  
Mats Einarsson (V) 
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Kommunstyrelsen     2023-03-13 

Godkännande av detaljplan för utvidgning av Botkyrka Kyrkogård 

Yrkande 

Sverigedemokraterna begär att detaljplanen ska återremitteras och att en ny 
lokaliseringsprövning genomförs. Vi anser att det finns mer lämpade platser för en kyrkogård 
än den fullgoda jordbruksmark som föreslås i detaljplanen. 

Jordbruksmark är en värdefull resurs som behöver skyddas och bevaras för framtida 
generationer. Att använda prima jordbruksmark för andra ändamål än jordbruk kan leda till 
minskad livsmedelsproduktion och ökad matimport, vilket kan påverka miljön negativt men 
framför allt påverkar den vårt oberoende i kristider. 

När en detaljplan påbörjas är det utifrån förutsättningarna som rådde vid den tidpunkten. Om 
omständigheterna kring frågan förändras, kan det dock vara nödvändigt att se över 
detaljplanen på nytt. 

Ett exempel på sådana förändringar kan vara en förändrad säkerhetspolitisk situation, som vi 
nu ser i Europa. Om sådana omständigheter gör att frågan om en detaljplan för en kyrkogård 
behöver utredas på nytt, kan det vara lämpligt att initiera en ny utredning. En sådan utredning 
bör ta hänsyn till de nya omständigheterna och bedöma hur detaljplanen fortfarande är 
lämplig utifrån de förutsättningar som råder idag.  
 

Mot bakgrund av ovanstående, yrkar Sverigedemokraterna 

Att ärendet återremitteras och att en ny lokaliseringsprövning verkställs 

 

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka, 

 

Max Möllerström  Anne Rosensvärd  Östen Granberg 
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SÄRSKILT YTTRANDE  
Kommunstyrelsen  

2023-03-13  
  
Ärende 51  Revidering av strategi för demokrati och delaktighet 

Moderaterna anser att strategin i nuläget är för vag och behöver bli mer konkret. Vi delar 
synen på problematiken med till exempel att valdeltagandet är för lågt. Hade tjänsteskrivelsen 
dessutom lyft fram 2022 års siffror i stället för 2018 hade det sett ännu värre ut. 
Valdeltagandet sjönk vid valet 2022 nu i princip över hela linjen, även i s.k. ”röststarka 
villadistrikt”. Botkyrka kommun behöver undersöka varför detta skedde och inte bara fastna 
vid olika, mer marginaliserade grupper. Politikerförakt och känslan av att man inte kan 
påverka är inte begränsat till vilken kommundel man bor i. 

Dessutom var valorganisationen i kaos de sista veckorna fram till valet och Valnämnden och 
olika tjänstemän fick rycka in för att valet skulle kunna genomföras på ett säkert sätt. Fler 
nyckelpersoner slutade eller sjukskrev sig. Röstmottagare jagades i desperation och utbildades 
så sent som under valveckan. Rapporter under valdagen kom in om så långa köer vid 
vallokalerna så att folk gick hem i stället för att rösta. Hela det fiaskot behöver utredas och då 
med fördel av en extern part.  

Vi moderater har länge kritiserat de ”valinsatser” som bland annat samhällsinformatörer utför 
eller de demokratievenemang som historiskt har anordnas med fester ihop med mobila 
röstlokaler.  
 
Dessutom har vi varit kritiska mot delar av övriga demokratiinsatser, som ”dialogforum” och 
”dialogkommissionen”. Bägge är nu nedlagda. Samrådsmöten eller dialog med medborgare är 
förstås bra, men då ska det vara i forum där fullmäktiges samtliga partier bereds lika 
utrymme. Men att kommunen har för många kanaler in är inte heller bra (vilket även 
utvärderingar lokalt historiskt har visat).  

När vi nu framgent ska utvärdera vilka insatser som ekonomiskt ska prioriteras, måste vi se 
till hela Botkyrka och inte bara till Alby, Norsborg eller Fittja. Vi moderater värderar förstås 
att nå fram till en person som inte röstar i Tegelvreten lika högt som en på Forvägen. 
 
 

  
 
Willy Viitala (M)  Gül Alci (M)  Marie Spennare (M) 
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SÄRSKILT YTTRANDE  
Kommunstyrelsen  

2023-03-13  
  
Ärende 54  Utvecklad inköpsorganisation samt uppdaterade riktlinjer för upphandling 

och inköp 

Moderaterna anser att organisationen fortfarande, trots den föreslagna förstärkningen, är för 
mager och sårbar. Det är förstås positivt att utöka med två inköpare och med pilottestningen 
av direktupphandling för några av förvaltningarna. Men vi moderater vill förstärka ännu mer 
och kommer att återkomma med detta till höstens budgetbehandling. 

Dessutom vill vi se över om upphandlingsverksamheten ska läggas tillsammans med 
näringslivsenheten, såsom hos andra kommuner runt omkring oss. Detta för att kunna få fler 
synergieffekter mellan kommunen och företagarna. 

Vidare har vi fått signaler om att upphandlings- och inköpsverksamheten ibland brister när det 
gäller regelefterlevnaden. Vi menar på att denna behöver utvärderas och eventuellt behöver vi 
förstärka med rätt kompetens med tjänstemän som har tillräckligt med tid att ägna åt detta.  

  
 
Willy Viitala (M)  Gül Alci (M)  Marie Spennare (M) 
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