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§ 318 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 319 Dnr 2018-000330 869 

Information kring Projekt Gripshunden 

 

Sammanfattning  

Anders Engblom, kommunstrateg, ger information om arbetet med projekt 

Gripshunden och ett stadsmuseum i Ronneby.  

Bildspelet biläggs protokollet.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin 

(V), Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S).  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 320 Dnr 2019-000590 253 

Stenabyholm 1:1, ansökan köp av mark 

 

Sammanfattning  

Ansökan om köp av ön Stenabyholm 1:1 har inkommit. Ändamål för köp är 

bland annat sjöfågeljakt. Som alternativ till köp kan markbyte tänkas mot en 

fastighet på Eneholmen. 

 

Tillägg 200805: Mark- och exploateringsenheten har januari 2020 låtit 

värdera fastigheten genom Värderingsbyrån i Växjö. Fastigheten värderas till 

300 000 kronor. Värdet för att behålla en helägd ö i kommunal regi får anses 

större än att sälja Stenabyholm 1:1.  

Bedömning 

Ansökan om köp av ön Stenabyholm 1:1 har inkommit. Sökande önskar 

köpa ön för att bland annat bedriva sjöfågeljakt och skärgårdsvård i form av 

skötsel av öns vegetation. Ronneby kommun äger ensam ön som är på 15523 

kvm. Kommunen har inga arrenden på ön utan arrenderar endast ut 

sjöfågeljakt vid anmält intresse. Intresset att jaga sjöfågel kan tillgodoses 

utan köp.  

 

Som alternativ till köp av Stenabyholm så kan sökande tänka sig att byta 

mark. I byte mot Stenabyholm skulle då del av Eneholmen vara ett 

alternativ. Sökande äger del av ön (sökandens del 59307 kvm). Eneholmen 

är en splittrad ö sett till markanvändning och ägandeskap. Det finns på hela 

ön totalt nio fastigheter och minst lika många ägare. Ronneby kommun äger 

del av ön. Någon förbättring av skötsel av ön kommer inte att ske genom ett 

markbyte varpå det förslaget bör förkastas. 

 

Tillägg 200805: Mark- och exploateringsenheten har januari 2020 låtit 

värdera fastigheten genom Värderingsbyrån i Växjö. Fastigheten värderas till 

300 000 kronor. Försäljning av enskilda öar utan uppdelad äganderätt sker 

sällan. Äganderättsvärdet för kommunen är relativt stort och en av 

anledningarna till att fastigheten inte bör säljas. Med fastigheten följer 

vattenområde och ett antal samfälligheter på land. Värdet i samfälligheterna 

är inte medräknat i värderingen. Samfälligheterna består av vägar och 

garnhage i Stenaby. Värdet av att äga strandnära samfälligheter är inte ringa.  
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Ön kan inte bebyggas med bostadsbyggnad på grund av de restriktioner som 

finns i området (fågelskydd, strandskydd, riksintresse naturvård).   

Sökande har tidigare försökt att köpa Stenabyholm 1:1. Kommunstyrelsen sa 

nej till försäljning 2012-08-07 (§214) efter att även Miljö- och 

byggnadsnämnden sagt nej till försäljning.  

Med ovanstående underlag bör försäljning av Stenabyholm 1:1 inte ske.  

  

 

Eneholmen 

Stenabyholm 1:1 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att neka köp av Stenabyholm 1:1  

Stenabyholm 1:1 

Eneholmen 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin 

(V), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (L) och Magnus Pettersson (S).  

Yrkanden 

Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att neka köp av 

Stenabyholm 1:1. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 321 Dnr 2020-000417 011 

Solcellsanläggning i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Företaget Hemhagen Fastigheter AB har önskemål om att uppföra en 

solcellsanläggning i Ronneby kommun. Anläggningen är tänkt att bli 

Sveriges största. Området som man pekat ut som intressant och där möjlighet 

finns till utökning är väster om Ronneby, bakom värmeverket.   

Bedömning 

Företaget Hemhagen Fastigheter AB har önskemål om att uppföra en 

solcellsanläggning i Ronneby kommun. Anläggningen är tänkt att bli 

Sveriges största (jämförelse största idag: 11 ha, 5,5 megawattimmar och 

20 000 solpaneler). Slutlig finansiär och ägare av solcellsparken kommer 

vara ett av SEB Investment Management AB förvaltat bolag. Hemhagen 

Fastigheter AB är genom avtal ombud för SEB Investment Management AB 

och fastighetsfonden SEB Arkadia Bostad. 

 

Området som man pekat ut som intressant och där möjlighet finns till 

utökning är väster om Ronneby, bakom värmeverket. Markområdet omfattas 

inte utav detaljplan och är inte särskilt utpekat i översiktsplanen frånsett ett 

mindre område som är för värmeverkets utveckling. Se bild nedan. 
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Aktuellt område som kan vara möjligt ses på nedanstående bild (runt 18 ha) 

 

Området ligger under Försvarsmaktens influensområde för buller. En kort 

första kontakt har skett med Försvarsmakten om hur man generellt ser på 

solcellsanläggningar. De svarar kort såhär: ” Således gäller att 

solcellsanläggningar som ska monteras på en byggnad som ligger inom 

påverkansområde för buller eller annan risk samt övriga 

påverkansområden, tillhörande riksintressen för totalförsvarets militära del 

enligt 9 kap 3 § punkten 3 c. bör föregås av en bygglovsprövning av berörd 

kommun om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.” 

 

Företaget tänker sig att finansiera, bygga och driftas helt i egen regi. Marken 

bör som förslag inte säljas utan arrenderas ut på ett längre kontrakt. Området 

måste hägnas in men vägarna ska vara fria för allmänhetens tillgänglighet till 

området.  

 

Ställningstagande om fortsättning önskas. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Tommy 

Andersson (S), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S), 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Nicolas Westrup (SD).  
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Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att dialogen med aktuell intressent om att uppföra en 

solcellsanläggning i Ronneby ska fortsätta.     

Propositionsordning 

Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

dialogen med aktuell intressent om att uppföra en solcellsanläggning i 

Ronneby ska fortsätta.     

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 322 Dnr 2020-000210 250 

Förstudie för byggnation av idrottshall i Listerby 

 

Sammanfattning  

En förstudie kring ny idrottshall i Listerby har genomförts under sommaren. 

Förstudien har tittat på kostnader, förutsättningar, alternativ utformning av 

hallar och lämplig fysisk placering. Förstudierapporten visar på ett behov av 

ny idrottshall i Listerby. Platsen som pekas ut är centrumtomten (vid gamla 

affären) i Listerby. Medborgardialog har skett genom samtal med bland 

annat föreningar och en öppen enkät på nätet. Förstudien är gjord enligt 

Ronneby kommuns projektmodell och förstudien visar att de kostnader som 

bygget innebär är acceptabla mot den nytta som skapas och därför bör man 

gå vidare med projektet.  

Bedömning 

En idrottshall i Listerby var ett vallöfte från Ronnebyalliansens inför valet 

2018. Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen erhöll ett särskilt uppdrag från 

kommunfullmäktige i budgeten 2019 om att ta fram ett förslag på 

projektplan för uppförande av en idrottshall i Listerby med redovisning till 

kommunstyrelsen i juni 2019. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 att 

godkänna den föreslagna projektplanen. Projektplanen innebar att arbetet 

skulle startas upp med en förstudie där bland annat en dialogfas med boende 

och föreningar ska ske för att fånga upp önskemål och synpunkter till 

projektet. Mark- och exploateringsenheten fick i uppdrag att samordna en 

projektledare och genomföra en förstudie. 

 

Under sommaren 2020 genomfördes en medborgardialog på nätet genom en 

enkät med ett antal frågor (se bilagor) samt ett antal samtal med olika 

föreningar och intresserade i Listerbyområdet. Studiebesök till allhallen i 

Holmsjö genomfördes för att hämta information kring hur en allhall är 

uppbyggd och även få med sig lärdomar ifrån det projektet.  

 

Flera placeringar har diskuterats och kommit upp i medborgardialogen. 

Bland annat centrumtomten vid gamla affären och åkern bredvid förskolan 

Backsippan. Förstudien pekar ut centrumtomten som det bästa alternativet. 

Det krävs dock att pingislokalen rivs och det i sig innebär att möjlighet för 

pingisverksamheten måste kunna erbjudas i den nya hallen.  
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Kostnader för att uppföra en hall beror på den omfattning av hall som man 

beslutar om. Detaljplan kommer att krävas och bör snarast ges som uppdrag 

till miljö- och byggnadsförvaltningen för att en detaljplan ska stå klar när 

projektering kan vara klar om sådant beslut tas. Driftskostanden beror på 

vilken hall som uppförs men som jämförelse kan tas Ronneby Sporthall där 

driftskostnaden är ca 2, 8 miljoner/år. 

 

Förstudien har genomförts enligt beslutat projektmodell för Ronneby 

Kommun. Det innebär att förstudien ska leda till beslut om fortsättande eller 

inte. Förstudien som gjorts visar på behov av att fortsätta med projektet. 

Listerbyskolan är trångbodd och samhället Listerby växer. Nyttan med att 

genomföra projektet är rimlig i förhållande till de kostnader som projektet 

medför. 

 

Tidsplan för projektet skulle kunna se ut som följande (och är under 

förutsättning att allt flyter på, politiska beslut tas och finansiering finns): 

 Hösten/vintern 2020 – Förstudien avrapporteras och godkänns 

politiskt. I samband med detta ges uppdrag till Miljö- och 

byggnadsnämnden att starta detaljplan. 

 Vinter/Vår 2021 – Uppstart av detaljplanearbetet. 

 Hösten 2021 – Projektering av området och utemiljön. 

 Våren 2022 – Antagande av detaljplan. 

 Sommaren 2022 – Byggprocessen startar. 

 Hösten/Vintern 2023 – Idrottshallen klar för att tas i bruk och 

utemiljön färdigställd. 

 

För att projektet ska kunna fortsätta efter förstudiearbetet krävs dels beslut 

om detaljplan dels beslut om uppstart av projektgrupp och beslut om 

finansiering. Byggprojektledare finns hos Mark- och exploateringsenheten 

och uppdraget ska riktas till den enheten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättad förstudie för 

idrottshall i Listerby.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Nicolas 

Westrup (SD), Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S), Tommy 

Andersson (S) och Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att arbetsutskottet överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.       

Propositionsordning 

Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 323 Dnr 2020-000273 287 

Inriktningsbeslut ombyggnation av restaurangen på 
Kulturcentrum 

 

Sammanfattning  

Arbetet med projekt Kulturcentrum kommer att delas upp i olika etapper. För 

etapp ett gäller ombyggnad av Kulturcentrums entré, hörsal mm. Etapp två 

är till stora delar restaurangdelen med ett ombyggt storkök. Kostnadsläget är 

högt för nytt kök varpå ett inriktningsbeslut behövs.  

Bedömning 

Arbetet med projekt Kulturcentrum kommer att delas upp i olika etapper. För 

etapp ett gäller ombyggnad av Kulturcentrums entré, hörsal mm. Där är 

framtagande av förfrågningsunderlag igång och det blir konkurrensutsättning 

av ramavtalet för bygg. Gällande El, VS och Ventilation går de arbetena 

direkt på ramavtal. Etappindelningar beror delvis på att etapp ett är 

bidragsberoende och behöver startas igång för att kunna levereras i tid. Etapp 

två blir renovering av restaurangdelen och den delen är beroende av ett 

inriktningsbeslut om det ska vara restaurang där i fortsättningen eller inte.  

 

Conservator har gjort besiktning av golv, väggar och tak invändigt i 

restaurangdelen och Kulturcentrums entré. Det som framkommit i 

besiktningen står att läsa i det skriftliga utlåtandet (bifogat detta ärende). 

Rekommendationen är att byta golvet och utföra en syn av konstruktionen 

när denna är helt synlig. Väggarna bör bytas fram till tegelfasaden och taket 

behöver bytas rakt igenom (ev. kan bärande balkar vara kvar om de har 

klarat sig). Detta gäller för både Kulturcentrum och restaurangdelen. Viktigt 

att ha med sig är att det sannolikt kommer att krävas någon form av 

uppvärmning i golvkonstruktionen för att inte återigen drabbas utav 

fuktproblem. 

 

Gällande köket i restaurangdelen kan delar av befintlig köksutrustning (spis, 

fritös, stekhäll, blandningsmaskin, skalmaskin, komprimator och snabbhack) 

återanvändas men stora delar behöver bytas för att uppfylla gällande lagkrav. 

För att kunna göra nytt kök i restaurangdelen behövs även ett mindre antal 

kvadratmeter utav konsthallen tas i anspråk för att få till rätt mått på köket.  

En ny fettavskiljare behöver installeras om kök kvarstår. I fall där utrymmet 

skall användas till annat än tillagning med fritös och större stekbord behövs 

inget fettavskiljare.  
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Mark- och exploateringsenheten har begärt att få en kostnadsberäkning för 

alternativen att ha kvar kök/restaurang eller inte (nedan benämnt 

utställningshall) bedöms. Detta för att ett inriktningsbeslut ska kunna tas för 

att gå vidare i projekteringen. I nedanstående uträkning saknas 

VS/Ventilation. Just nu ser det ut så här:  

 

Utställningshall 
 

Kök/Restaurang 
  

      Byggnation 1 199 000 
 

2 879 000 
 

Exkl. renovering tak 

Storkök 
  

910 000 
 

Oförutsett 40´ (exkl. bef utrustning) 

Kyla 
  

825 720 
 

Oförutsett 5% 

El 350 000 
 

900 000 
  VS/Vent Inväntar uppg. 

 
1 375 000 

  Utgrävning 
  

152 000 
 

Med uteservering 171 300:-  

 
1 549 000 

 
7 041 720 

  

      Skillnad 5 492 720 
     

 

Ovanstående text är baserat på konsulternas beräkning. Oförutsedda 

extrautgifter samt byggherrekostnader är inte inkluderade.  

 

Ställningstagande om restaurangdelen ska renoveras med nytt storkök 

önskas. 

 

Tillägg 200902: I detaljplan från 1999 är bygganden för Kulturcentrum 

rivningsskyddad (q i detaljplan = värdefull miljö. Befintlig byggnads yttre 

skall bevaras (fasad, takmateriel, fönster). Byggnad får ej rivas). Bygganden 

i detaljplan få inte vara högre än en (1) våning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Bengt Sven 

Åke Johansson (SD), Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S), Nicolas 

Westrup (SD), Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V). 
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Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar enligt följande:  

1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att överlämna 

kulturcentrum till platsutredningen för ett Museum i Ronneby 

kommun som ett möjligt förslag där delar av kulturcentrum kan 

användas till lokaliseringen.   

2. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt mark- och 

exploateringsenheten att djupare utreda kulturcentrums skick och 

framtida användningsområde.   

 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till 

Kenneth Michaelssons (C) förslag.      

Propositionsordning 

Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Överlämna kulturcentrum till platsutredningen för ett Museum i 

Ronneby kommun som ett möjligt förslag där delar av kulturcentrum 

kan användas till lokaliseringen.   

2. Uppdra åt mark- och exploateringsenheten att djupare utreda 

kulturcentrums skick och framtida användningsområde. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Peter Robertsson, miljö- och byggnadsförvaltningen  
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§ 324 Dnr 2020-000284 253 

Förfrågan om köp av kommunal mark, del av Risatorp 
1:10 till Sjölejonet 1 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Sjölejonet 1 har ansökt om att köpa till ca 4000 kvm 

mark från kommunägda Risatorp 1:10. På Sjölejonet 1 bedrivs en 

markentreprenadfirma (F:a Willy Persson) och marken som önskas köpas är 

tänkt att nyttjas för utökning av den verksamheten.  

 

Då det aktuella markområdet bland annat ligger inom naturreservatet för 

Södra Brunnsskogen är försäljning av marken inte genomförbar.    

Bedömning 

Fastighetsägaren till Sjölejonet 1 har ansökt om att köpa till ca 4000 kvm 

mark från kommunägda Risatorp 1:10. På Sjölejonet 1 bedrivs en 

markentreprenadfirma (F:a Willy Persson) och marken som önskas köpas är 

tänkt att nyttjas för utökning av den verksamheten. 

 

Marken ligger inom det kommunala naturreservatet för Södra Brunnsskogen. 

Naturreservat och andra områdesskydd regleras i miljöbalkens 7 kapitel. Då 

det enligt reservatsföreskrifterna är förbjudet att avstycka tomt innebär det 

att berörd del av reservatet måste upphävas för att en försäljning av marken 

ska kunna ske. Eftersom reservatet är kommunalt är det kommunen som tar 

beslut om förändringar av det. Dock kan reservatsgränser inte ändras hur 

som helst, utan det krävs synnerliga skäl.  Synnerliga skäl är ett av de högst 

ställda kraven inom svensk rätt. I förarbetena till miljöbalken anges att syftet 

med ett beslut om naturreservat ska vara att skapa ett definitivt skydd och 

endast undantagsvis ska avsteg från skyddet göras. Normalt sett ska inte 

privata exploateringsföretag tillåtas som skäl för upphävande, vilket detta 

ärende faller in under. 
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Vidare har markområdet tidigare använts som lertag och i takt med att den 

verksamheten avvecklats har området fyllts ut. År 2012 gjordes provgropar 

på markområdet som gav indikationer på att området är utfyllt med bygg- 

och fyllnadsmassor. Det är olämpligt att fylla upp markområdet då det 

hindrar och försvårar en framtida sanering av området, se bifogad skrivelse 

Risatorp 1:10 – angående eventuell försäljning av mark i anslutning till 

Sjölejonet 1 och planer på utfyllnad.  

 

För att kunna överföra mark som inte är detaljplanerad till en fastighet som 

ligger inom detaljplan kan det dessutom krävas att en ny detaljplan tas fram 

för Sjölejonet 1 och den mark som önskas köpas.  

 

 

 

Kartskiss över området 
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Söder om Sjölejonet 1 finns kommunägd mark som redan är planlagd för 

industriändamål och som inte omfattas av naturreservatet.  

 

 

Utdrag ut gällande detaljplan samt markering (lila) av lämpligare område 

för försäljning 

 

Sammantaget görs bedömningen att försäljning av marken inte är lämplig då 

den ligger inom naturreservat samt att upphävande av naturreservat i syfte att 

tillgodose en privat exploatering inte uppfyller det högt ställda kravet att 

synnerliga skäl för upphävande måste föreligga. Det faktum att det finns 

detaljplanerad mark direkt söder om Sjölejonet 1 gör att det saknas motiv att 

försöka få till stånd en försäljning av just det markområde som önskas köpas 

enligt ansökan. 

 

2020-06-05 Dialog har skett med intressenten om att det finns detaljplanerad 

mark söder om Sjölejonet 1. Köparen uttrycker att det inte finns något 

intresse av att förvärva den marken då detta skulle innebära att markägandet 

blir splittrat då tillfartsvägen går mellan Sjölejonet 1 och det detaljplanerade 

området. Förslag att anpassa verksamheten och därmed nyttja marken söder 

om Sjölejonet 1 till sådant som inte kräver en sammanhängande yta med 
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tanke på vägen har diskuterats. Intressenten framför att det enbart är marken 

som tidigare önskats köpa som är av intresse. 

 

2020-09-01 Nedan beskrivs de två alternativen till utökning av Sjölejonet 1 

som kan studeras vidare. Grundprincipen är att köparen av marken står för 

alla de kostnaderna som krävs för att förvärva marken. Posterna är 

kostnadsuppskattade nedan. För resonemang kring lämplighet och möjlighet 

till genomförande hänvisas till vad som framkommit i ärendet tidigare.  

 

Alternativ 1  - Utöka med mark direkt öster om Sjölejonet 1 (tillfart till 

cirkusplatsen kvarstår) 

-Upphävande av naturreservat ca 100 000 kr (enligt utredning i tidigare 

ärende) 

-Ny detaljplan ca 150 000 kr 

-Markpris 171 kr/kvm enligt riktlinjer  

-Förrättningskostnad ca 45 000 kr  

 

Alternativ 2 – Utöka med mark direkt söder om Sjölejonet 1 (befintlig 

tillfart till cirkusplatsen försvinner) 

- Ny detaljplan, ca 150 000 kr 

- Markpris 171 kr/kvm enligt riktlinjer 

- Förrättningskostnad ca 45 000 kr 

-Ny tillfartsväg från Risatorpsvägen till cirkusplatsen ca 900 000 kr.  

 

I alternativ 2 bedöms naturreservatet inte beröras. I ett eventuellt kommande 

detaljplanearbete kommer bland annat frågan om att stänga tillfarten till 

cirkusplatsen och Brunnsskogen studeras men det kan påtalas redan nu att 

tillfarten behövs ur kommunal synpunkt. Marken är förorenad vilket gör att 

tillfartsvägen bör behållas ifall krav på sanering ställs på kommunen. 

Sanering är inte möjligt utan tillfartsväg. Vidare är tillfarten viktig ur 

markägarsynpunkt eftersom större delen av södra Brunnsskogen nås via den. 

Vid arbeten med större maskiner, exempelvis dikesrensningar och gallringar 

mm behövs den.  Cirkusplatsen används inte längre till cirkus lika frekvent 

som tidigare men andra intressenter med bland annat fokus på hälsa och 

träning har visat intresse för att etablera någon form av träningsanläggning/ 

hinderbana på platsen. För att möjliggöra detta eller någon annan lämplig 

markanvändning utifrån platsens förutsättningar krävs att det finns en 

tillfartsväg till området.  
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Väljer man att gå vidare med planläggning enligt alternativ 2 behöver en ny 

tillfartsväg till cirkusplatsen anläggas. Lämpligheten att ha ytterligare en 

tillfart från Risatorpsvägen på ett relativt kort sträcka kommer också att 

studeras i ett detaljplanearbete. Det innebär också en risk att anlägga en väg i 

området då det krävs mycket massor för att den ska hamna i rätt nivå och 

påförande av massor riskerar att försvåra en framtida sanering.  Kostnaden 

för att anlägga och projektera ny tillfartsväg på ca 150 meter uppskattas till 

ca 900 000 kronor.  Då är inte kostnader förknippade med eventuella krav på 

sanering vid anläggandet eller särskild hantering utifrån markens tidigare 

användning inräknat.  
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta avslå försäljningen av markområdet.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Peter 

Bowin (V), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Roger Gardell (L), Tommy 

Andersson (S) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att arbetsutskottet överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Till kommunstyrelsens möte 

ges i uppdrag åt mark- och exploateringsenheten att kommunicerar 

kostnaderna och pris vad avser alternativ ett till sökande och till mötet 

återkomma med sökandens svar om denna är fortsatt intresserad eller inte.   

 

Roger Gardell (L) och Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till 

Kenneth Michalessons (C) förslag.  

 

Magnus Pettersson (S) yrkar avslag på försäljningen. 

Propositionsordning 

Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget förslag.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. Till kommunstyrelsens möte ges i uppdrag åt 

mark- och exploateringsenheten att kommunicerar kostnaderna och pris vad 

avser alternativ ett till sökande och till mötet återkomma med sökandens svar 

om denna är fortsatt intresserad eller inte.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Mark- och exploateringsenheten, Sara Jonasson  
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§ 325 Dnr 2020-000107 253 

Kuggeboda 4:47 Ansökan om markköp, utökning av 
befintlig tomt 

 

Sammanfattning  

 Fastighetsägaren till Kuggeboda 4:49 har ansökt om att få köpa till mark, 

bland annat för att möjliggöra för bilparkering inom egen fastighet. 

Markpriset följer antagna riktlinjer och köparen står för 

förrättningskostnaderna.   

Bedömning 

 Fastighetsägaren till Kuggeboda 4:49 har ansökt om att få köpa till mark. 

Fastigheten används som sommarbostad. Syftena med utökningen av marken 

är flera. Dels har fastigheten nyligen anslutits till VA-nätet och 

pumpstationen ligger i dagsläget utanför tomtgränsen. Vid utökning av 

tomten hamnar denna innanför. Utökningen ger även möjlighet till 

bilparkering inom egen fastighet då husets placering och befintliga 

tomtgränser idag inte möjliggör detta. Det är önskvärt att kunna parkera 

inom egen fastighet och dessutom uppföra ett kraftigare staket i gränsen med 

tanke på att hela den angränsande naturmarken utanför är upplåten för 

kobete.  

Markpriset uppgår till 65 kr/kvm och följer antagna riktlinjer. Köparen av 

marken står för förrättningskostnaden vid överföring av marken.  

Området är inte detaljplanelagt och ligger inte inom strandskyddat område. 

Det finns inget kommunalt intresse av marken och den föreslagna 

försäljningen påverkar inte kommunens markägande negativt.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att godkänna överenskommelse om 

fastighetsreglering.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 
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Propositionsordning 

Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut 

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelse om fastighetsreglering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 326 Dnr 2020-000093 040 

Rapportering av hur nämnder/förvaltningar ligger till för 
att anpassa sin verksamhet till budgetramarna 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen, Carina Ringtun, och 

förvaltningschef för socialförvaltningen, Birgitta Ratcovich, medverkar och 

ger information om det ekonomiska läget och eventuella åtgärder för att nå 

en budget i balans.  

Rapportering från övriga nämnder har delgetts genom utskickat material.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L) 

och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 327 Dnr 2020-000402 007 

Årsredovisning Sydarkivera 2019 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Sydarkiverar överlämnar årsredovisningen för år 2019. 

Revisorerna framför följande i 2019 års revisionsberättelse: 

”Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet 

Sydarkivera år 2019. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 

gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller 

för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 

kontroll i verksamheten samt för återredovisning till medlemskommunerna.  

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 

räkenskaper samt att pröva om verksamheten har bedrivits enligt uppdrag 

och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i 

kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning 

och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

ansvarsprövning. 

 Vi bedömer sammantaget att kommunalförbundet Sydarkivera i allt 

väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  

 Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 Vi bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.  

 Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 

fullmäktige uppställt. Styrelsen lämnar inte en sammanfattande 

bedömning av den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk 

hushållning för 2019. 

Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

ledamöterna i förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2019. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för 2019 godkänns. ”   

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.       
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Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 328 Dnr 2019-000737 141 

Informationsärende - Skyltpolicy och riktlinjer 2019 

 

Sammanfattning  

Syftet med skyltpolicy för Ronneby kommun är att vägleda och informera 

om hur Ronneby kommun ser på utformning och placering av skyltar. 

Styrdokumentet ska inspirera till genomtänkta skyltningar samt leda till 

tydlig och enhetlig bedömning av skyltärenden i kommunen. Policyn ska 

utgöra ett stöd för både medborgare, företagare, föreningar och kommunens 

tjänstemän.  

Styrgrupp för projektet är Kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Bakgrund 

Hur företagare, föreningar med flera skyltar sin verksamhet påverkar hur 

både gaturum och landskapsbild uppfattas. Idag finns mycket information 

och intryck i gaturummen som ska bearbetas och tas in. En väl utformad och 

placerad skylt kan leda till bättre orientering och attraktivitet i ett område. 

Tvärt om kan skyltning som inte är väl genomtänkt leda till att en plats 

uppfattas som stökig och otillgänglig.  

I Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna, råd och riktlinjer för 

utemiljön finns idag riktlinjer för skyltning i stadsrummet. Dokumentets 

geografiska avgränsning innebär däremot att kommunen idag inte har några 

riktlinjer för skyltning utanför Ronneby stadskärna. Att det inte finns 

kommunövergripande riktlinjer är ett problem eftersom kommunen upplever 

att önskan att sätta upp skyltar har ökat både utanför Ronneby stadskärna och 

i externa handels- och verksamhetsområden. En skyltpolicy som definierar 

hur kommunen ser på skyltning kommer att leda till enklare bedömningar 

och tydligare beslut i ärenden.  

En del i uppdraget kommer att vara att undersöka hur skyltpolicyn ska 

förhålla sig till Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna, råd och 

riktlinjer för utemiljön. Det vill säga undersöka huruvida dokumenten kan 

leva parallellt, eller om skyltpolicy ska ersätta den del som behandlar 

skyltning i gestaltningsprogrammet.      

Projektmål 

Målet är att utarbeta ett förslag till skyltpolicy som ska ligga till grund i 

kommunens framtida hantering av skyltärenden och som ska vara en 

vägledning för den som önskar sätta upp en skylt.  
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Särskilt fokus för skyltpolicyn ska vara;  

- Att redogöra för Ronneby kommuns mål och ställningstaganden om 

skyltning på en övergripande nivå. 

Presentation av ärendet  

Miljö- och byggnadsförvaltningen presenterar det pågående arbetet med 

skyltpolicyn och önskar få ta del av KSAU:s åsikter kring skyltpolicyn samt 

hur KSAU i fortsättningen ska delta i processen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att bordlägga ärendet.       

Propositionsordning 

Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.  

________________ 
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§ 329 Dnr 2020-000242 006 

Tolkning av arvodesbestämmelser- Förtroendevald 
som erhåller begränsat årsarvode (kap. 2 i 
bestämmelse om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda).  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från personalutskottet 2020-05-05 § 9 

Personalutskottet beslutade vid möte 2020-04-20 om följande tolkning vad 

avser förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda som erhåller begränsat 

årsarvode (2 kap. 3 §, bestämmelser om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda): 

- Förlorad arbetsförtjänst ska endast ges för nämndssammanträde och 

förrättning.  Innebärande att förlorad arbetsförtjänst inte betalas ut för 

möten av förberedande art, tillexempel olika beredningar och 

arbetsutskott. Ej heller för budgetberedningar. 

Vidare beslutade personalutskottet att ge personalenheten i uppdrag att 

utifrån utskottets tolkning återkomma med en bedömning och analys av 

eventuella konsekvenser av denna tolkning. 

 

Personalenheten går igenom de felaktigt utbetalade arvodena.    
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Personalutskottets beslut 2020-05-05  

1. Personalutskottet står fast vid sin tolkning att förlorad arbetsförtjänst 

endast ska ges för nämndssammanträde och förrättning.  Detta innebär att 

förlorad arbetsförtjänst inte betalas ut för möten av förberedande art, 

tillexempel olika beredningar och arbetsutskott. Ej heller för 

budgetberedningar. 

2. Personalutskottet förtydligar att alla årsplanerade aktiviteter i form av 

beredningar, arbetsutskott och nämndssammanträden ingår i det fasta 

arvodet för förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode enligt 2 kap. 

bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Förlorad 

arbetsförtjänst lämnas enbart för förrättning och nämndssammanträde. För 

förrättning utgår även arvode utöver det fasta. Arvode och förlorad 

arbetsförtjänst lämnas inte för deltagande i budgetberedningar.  

3. Personalutskottet beslutar utifrån tolkning i detta beslut att de som inte 

ansökt om förlorad arbetsförtjänst för åren 2019 och 2020 men har rätt till 

det ges möjlighet att ansöka om detta retroaktivt.  

4. Personalutskottet beslutar utifrån tolkningen i detta beslut att de arvoden 

och förlorad arbetsförtjänst som felaktigt utbetalats för åren 2019 och 2020 

ska rättas och återbetalas.  

Deltar i debatten 

I debatten Kenneth Michaelsson (C) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Fastställa personalutskottets tolkning om att förlorad arbetsförtjänst endast 

ska ges för nämndssammanträde och förrättning.  Detta innebär att förlorad 

arbetsförtjänst inte betalas ut för möten av förberedande art, tillexempel 

olika beredningar och arbetsutskott. Ej heller för budgetberedningar. 

2. Fastställa personalutskottets förtydligande om att alla årsplanerade 

aktiviteter i form av beredningar, arbetsutskott och nämndssammanträden 

ingår i det fasta arvodet för förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode 

enligt 2 kap. bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. 

Förlorad arbetsförtjänst lämnas enbart för förrättning och 

nämndssammanträde. För förrättning utgår även arvode utöver det fasta. 

Arvode och förlorad arbetsförtjänst lämnas inte för deltagande i 

budgetberedningar. 
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3. Utifrån tolkningen i detta beslut fastställa att de som inte ansökt om 

förlorad arbetsförtjänst för åren 2019 och 2020 men har rätt till det ges 

möjlighet att ansöka om detta retroaktivt.  

4. Utifrån tolkningen i detta beslut fastställa att de arvoden och förlorad 

arbetsförtjänst som felaktigt utbetalats för åren 2019 och 2020 ska rättas och 

återbetalas.  

Propositionsordning 

Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Fastställa personalutskottets tolkning om att förlorad arbetsförtjänst endast 

ska ges för nämndssammanträde och förrättning.  Detta innebär att förlorad 

arbetsförtjänst inte betalas ut för möten av förberedande art, tillexempel 

olika beredningar och arbetsutskott. Ej heller för budgetberedningar. 

2. Fastställa personalutskottets förtydligande om att alla årsplanerade 

aktiviteter i form av beredningar, arbetsutskott och nämndssammanträden 

ingår i det fasta arvodet för förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode 

enligt 2 kap. bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. 

Förlorad arbetsförtjänst lämnas enbart för förrättning och 

nämndssammanträde. För förrättning utgår även arvode utöver det fasta. 

Arvode och förlorad arbetsförtjänst lämnas inte för deltagande i 

budgetberedningar. 

3. Utifrån tolkningen i detta beslut fastställa att de som inte ansökt om 

förlorad arbetsförtjänst för åren 2019 och 2020 men har rätt till det ges 

möjlighet att ansöka om detta retroaktivt.  

4. Utifrån tolkningen i detta beslut fastställa att de arvoden och förlorad 

arbetsförtjänst som felaktigt utbetalats för åren 2019 och 2020 ska rättas och 

återbetalas.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 330 Dnr 2020-000039 001 

Utredning Överförmyndarnämnden  

 

Sammanfattning  

Kommundirektörerna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby lämnade våren 

2019 ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för en gemensam 

överförmyndarverksamhet. Utredningen utmynnade i ett förslag om att 

sammanföra de tre tjänstemannaorganisationerna till ett överförmyndarkansli 

i en första etapp och sedan i samband med nästkommande val bilda en 

gemensam överförmyndarnämnd. Mot bakgrund av den inledande 

utredningen (förstudien) fattade kommundirektörerna ett inriktningsbeslut 

om att ta fram ett beslutsunderlag och avtalsförslag för införande av 

gemensam organisation.  

 

Vidare har politiska beslut fattats i de tre kommunerna att det ska tas fram ett 

förslag till införande av gemensam organisation för 

överförmyndarverksamheterna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby och att 

det också ska ha positiva effekter ur kostnadssynpunkt.  

 

Inrättandet av ett gemensamt kansli och gemensam nämnd avseende 

överförmyndarverksamhet ska ge bättre förutsättningar att bedriva och 

utveckla verksamheten i de samverkande kommunerna. Samverkan i en 

gemensam organisation, kansli och nämnd, ska resultera i minskad sårbarhet 

för överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, förbättrad 

kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och större förmåga att klara 

volymökningar och andra förändringar inom ansvarsområdet. Vidare ska 

digitalisering genomföras av de processer som är lämpliga inom 

verksamhetsområdet.  

 

Föreliggande underlag föreslår att en gemensam framtida 

överförmyndarorganisation bildas mellan Karlskrona, Ronneby och 

Karlshamn.  

 

Från och med 2021-01-01 bildas en gemensam tjänstemannaorganisation 

med Ronneby som värdkommun. Ett gemensamt fysiskt kontor inrättas i 

Ronneby. För att säkerställa att alla kommuninvånare enkelt har tillgång till 
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en handläggare ska expeditionstider upprättas lokalt i respektive kommun 

med fysisk tillgänglighet vid behov.  

 

Utredningen föreslår att det bildas en gemensam nämnd för 

överförmyndarverksamheterna i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn från 

och med 1 januari 2023. Fram till dess att en gemensam nämnd bildas 

kvarstår respektive kommuns nämndsorganisation för 

överförmyndarverksamhet. 

 

Efter beslut i respektive Kommunfullmäktige påbörjas genomförandet.  

All personal kommer att vara anställd i Ronneby kommun som har det 

samlade ansvaret för personal och arbetsmiljö. Förändringen mellan 

kommunerna sker genom så kallad verksamhetsövergång där Ronneby 

kommun är förvärvare och Karlshamns kommun och Karlskronas kommun 

är överlåtare. Dock kommer verksamheten, under perioden fram till dess att 

en gemensam överförmyndarnämnd bildas, svara inför 

överförmyndarnämnden i respektive kommun. Verksamhetsövergången 

gäller från 1 januari 2021.  

 

Chef för den gemensamma verksamheten får i uppdrag att ta fram en plan 

för implementering av de målsättningar som sammanförandet syftar till och 

leda införandet i nära samverkan med medarbetare.  

 

Det gemensamma överförmyndarkansliet ska ge förutsättningar för en 

kostnadseffektiv verksamhet. De befintliga överförmyndarnämnderna i de tre 

samverkanskommunerna uppvisar olika kostnader för verksamheterna. Mot 

bakgrund av dessa förutsättningar kommer det under omställningsperioden 

2021-2022 användas olika mått för att bestämma kostnadsfördelning och 

slutreglering efter respektive verksamhetsår för att så långt det är möjligt 

fördela kostnaderna mellan samverkanskommunerna.  

 

1 januari 2021 sammanförs befintliga verksamheter med befintlig budget för 

verksamhet. Gemensam budget omfattar personalkostnader, administration, 

verksamhetssystem och övriga verksamhetsrelaterade kostnader som redan 

finns idag. 
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Under 2021 och 2022 betalar respektive kommun sina egna kostnader för 

verksamheten, dvs. befintlig budget för respektive kommun gäller 2021 och 

2022. 

 

Budget 2021 och 2022 för arvode till förtroendevalda och ersättning till 

uppdragstagare ligger kvar på respektive kommun som beslutar om och gör 

utbetalningar.  

 

Under 2021 och 2022 har ansvarig chef tillsammans med medarbetare ett 

utvecklingsuppdrag att kostnadseffektivisera verksamheten. Inför budget 

2023 ska förslag om kostnadseffektivisering presenteras. 

 

Fördelningen av kostnader kommer från och med 2023 att ske enligt modell 

baserad på invånarantal i respektive kommun. I samband med gemensam 

överförmyndarnämnd 1 januari 2023 ska arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda och uppdragstagare vara samordnade och likvärdiga, utgå 

från en kostnadsmedvetenhet och vara skäliga. 

 

Ronneby ansvarar för att ombesörja att det finns lämpliga lokaler för 

verksamheten. Värdkommunen äger rätt att ianspråkta lokaler för 

överförmyndarkansliets verksamhet till en kostnad av max 300 000 kronor 

per år. Ärendet i Ronneby ska kompletteras med förslag till hyreskontrakt 

när anpassningsåtgärder av lokalerna är bedömda och kostnadsberäknade i 

sin helhet.  

 

Alla tre kommunerna är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera. Vid 

samråd med Sydarkivera framkommer att ny arkivbildning bedöms behöva 

göras inför bildandet av gemensam överförmyndarnämnd 2023. Eventuellt 

utökat behov av arkivmöjligheter i Ronneby behöver då beaktas.  

 

Formerna för samverkan kommunerna emellan och regler för 

kostnadsfördelning och ersättning till värdkommunen regleras i Avtal om 

samverkan avseende gemensam organisation för överförmyndarverksamhet i 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 2021 - 2022. Innan gemensam nämnd 

finns på plats ansvarar respektive kommun för att innan avtalet undertecknas 

att fastställt och aktuellt reglemente och delegationsordning finns. 

Överförmyndarverksamheten är en angelägenhet för många 

kommuninvånare, myndigheter och organisationer. Förändrad 
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organisationsstruktur är därför viktig att kommunicera efter att beslut är 

fattat.  

 

Inför ny nämndstruktur 2023 ansvarar kommundirektör i värdkommunen för 

att nödvändigt arbete, bl. a framtagande av förslag till gemensamt 

reglemente och delegationsordning, påbörjas för att kunna utgöra grund inför 

de avtalsförhandlingar som ska ske enligt Avtal om samverkan avseende 

gemensam organisation för överförmyndarverksamhet i Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby 2021 – 2022 inför 2023.      

Bedömning 

Bedömning utgörs av bilagt underlag Gemensamt överförmyndarkansli och 

nämnd för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby – beslutsunderlag och 

genomförande      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige  

 

att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 

kommuner från och med den 1 januari 2021 med Ronneby som 

värdkommun, 

 

att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 

förvaltningsorganisation och 

 

att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och 

Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 

värdkommun.      

Arbetsutskottets beslut 2020-08-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till 

överförmyndarnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen 

tillhanda senast 2020-08-31. 
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Överförmyndarnämndens yttrande 2020-08-25 

Överförmyndarnämnden beslutar att yttra att nämnden önskar att 

kommunledningen ytterligare undersöker alternativa kommunala lokaler som 

blir lediga i närtid t.ex. som en konsekvens av LOV inom särskilt boende.  

Nämnden tillstyrker att-satserna 1 och 2 dvs  

Att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarnämnden 

i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner från och med den 1 

januari 2021 med Ronneby kommun som värdkommun. 

Att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 

förvaltningsorganisation.  

Nämnden avstår från att yttrasig över 3:e att-satsen, dvs 

Att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och 

Karlshamns kommuner frånm och med 1 januari 2023 med Ronneby som 

värdkommun för att föra partipolitiska överläggningar. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin 

(V), Nicolas Westrup (SD) Magnus Pettersson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att 

beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner fattar likalydande 

beslut.       

Propositionsordning 

Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 

kommuner från och med den 1 januari 2021 med Ronneby som 

värdkommun, 

2. Uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 

förvaltningsorganisation och 

 

3. Bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby 

och Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2023 med 

Ronneby som värdkommun. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att Karlskrona och Karlshamns 

kommun fattar ett likalydande beslut.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 331 Dnr 2020-000006 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 332 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

 Andreas, Massbön på offentlig plats, hur kunde detta godkännas? 

 Anonym elev på skolan, Distansstudier 

 Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Looping Event AB har försatts i 

konkurs, MNSP Make No Small Plans AB har försatts i konkurs 

 Claes Dahl, Ronnebybo rasar över utomhusmoskè i Brunnsparken 

 Nils-Erik Mattsson, Skrivelse till Kommunledningen i Ronneby 

kommun 

 Robert, Mellanöstern 

 Revisionen, Inbjudan/kallelse med anledning av grundläggande 

granskning 2020 

 SKR, Cirkulär 20:32 

 Sydostleader, Intresseanmälan Leader 2021-2027 

 

Protokoll 

 Sydarkivera 20200306 § 4, Budget 2021 plan 2020-2023  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


