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Sammanträdesdatum 

2022-01-26 
 

 

  
 
Plats och tid Digitalt sammanträde via Teams, kl. 08:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Ola Robertsson (S) 

Justeringens plats och tid 

Digital justering via Teams, 2022-01-26, omedelbart justerat i samband med 
sammanträdet. 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 23 OJ 
 Åsa Rosenius  

 Ordförande 

  

 
Hillevi Andersson (C) 

 

 Justerare 

  

 
Ola Robertsson (S) 

 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-01-26 

Datum då anslaget sätts upp 2022-01-27   

Datum då anslaget tas ned 2022-02-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet i Stadshuset innevarande år, därefter Centralarkivet. 
 

Underskrift 

  

 
Åsa Rosenius,  
Nämndsekreterare för miljö- och byggnadsnämnden 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Hillevi Andersson (C), Ordförande 
Magnus Persson (M), 1:e vice ordförande 
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordförande 
Lars Sager (M) 
Lennart Gustafsson (L) 
Pär Dover (S) 
Christer Svantesson (S) 
Ulrik Lindqvist (S) 
Peter Bowin (V) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Mattias Ronnestad (SD) 
Johan Grönblad (SD) 

Tjänstgörande ersättare Jan-Olov Olsson (C) tjänstgör för Bo Carlsson (C) 

Ersättare Leif Hansson (M) 
Louise Edlund (M) 
Willy Persson (KD) 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Patrik Eriksson, förvaltningschef 
Oskar Engdahl, förvaltningsjurist 
Åsa Rosenius, nämndsekreterare 
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Ärendelista 

§ 23 Dnr 2022-000018 009 4 
Ansökan om personlig konkurs, Stegeryd X ....................................... 4 
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§ 23 Dnr 2022-000018 009 

Ansökan om personlig konkurs, Stegeryd X 

Förvaltningsjurist Oskar Engdahl föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-12-13 § 249 att X X inom 

vissa tidsfrister skulle vidta diverse skyddsåtgärder samt iaktta olika 

försiktighetsmått med anledning av att det på och i anslutning till hens 

fastighet i Stegeryd förvarades stora mängder avfall och material. 

Miljö- och byggnadsnämnden gjorde senare bedömningen att X X inte 

efterföljt nämndens beslut 2017-12-13 § 249 och beslutade 2019-06-18 § 

151 att hos kronofogden ansöka om verkställighet av nämndens beslut 2017-

12-13 § 249.  

Kronofogden lät inledningsvis meddela att uppdraget var för omfattande och 

komplicerat för att kunna utföras i kronofogdens regi och ville av den 

anledningen att behövliga åtgärder istället skulle utföras av miljö- och 

byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden ställde sig dock negativa 

till detta och meddelade kronofogden att en förutsättning för att åtgärderna 

skulle utföras i nämndens regi var att nämnden gjort en framställning om 

detta, vilket inte skett. Nämndens ställningstagande motiverades framförallt 

av att svaranden, X X, inte kunde belastas för de kostnader som skulle 

uppkomma om verkställigheten genomfördes i nämndens regi och att inget 

tydde på att svaranden saknade utmätningsbara tillgångar.  

Efter inledande dialog beslutade kronofogden att själv vidta behövliga 

åtgärder enligt 16 kap. 12 § 1 stycket utsökningsbalken. Kronofogden 

genomförde i detta syfte bl.a. ett upphandlingsförfarande utifrån 

kravspecifikation samt genomfört en visning för intresserade entreprenörer. 

En entreprenör tilldelades uppdraget och slutförde sedermera arbetet på 

fastigheten. Kronofogden har i sin tur fakturerat nämnden för nämnda 

kostnader (se underlag). Sammantaget har kronofogden fakturerar nämnden 

med ett belopp om 791 687 kr inklusive moms.  

Enligt 17 kap. 8 § utsökningsbalk (1981:774), härefter ”UB, får 

förrättningskostnader i mål om verkställighet enligt 16 kap. UB genast 

utsökas hos svaranden, om inte annat följer av exekutionstiteln (i detta fall 

nämndens beslut 2017-12-13 § 249). Enligt 17 kap. 2 § UB ansvarar 

sökanden (i detta fall nämnden) mot staten för de förrättningskostnader som 

uppkommer i ett verkställighetsmål.  

Av kronofogdens utredningsrapport, som enligt uppgift avslutades 2021-08-

28, framgår att gäldenären saknade utmätningsbara tillgångar för täckande 
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förrättningsskulden (se underlag). Av utredningsrapporten framgår också att 

det beträffande sex stycken fastigheter anges ”Tillhör ej gäldenären”. Enligt 

uppgifter från Lantmäteriet har X X genom gåva 2021-09-30 överlåtit 

fastigheterna på en privatperson. Fastigheternas taxeringsvärde överstiger 

förrättningskostnaderna.  

Vid samtal med kronofogden 2022-01-17 framkom att ärendet alltjämt inte 

är avslutat. Det kan bli aktuellt med ytterligare utmätningsförsök. 

Kronofogden kunde inte heller vid detta tillfälle uppge om fristen för 

svaranden att inkomma med synpunkter på förrättningskostnaderna löpt ut. 

För närvarande finns det med anledning av det sagda inte något fastställt 

belopp som kommunen i sin tur kan rikta mos X X.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun föreslår 

kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att vidta rättsliga 

åtgärder och därvid om nödvändigt ansöka om att X X, X, försätts i konkurs 

samt att ge kommundirektör Carl-Martin Lanér i uppdrag att utse ombud 

med behörighet att företräda kommunen i ärendet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Pär Dover (S) och ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ledamot Pär Dover (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detsamma.      

Underlag 

Fakturor från Kronofogden. 

Kronofogdens utredningsrapport, 2021-08-26.  
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Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun föreslår 

kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att vidta rättsliga 

åtgärder och därvid om nödvändigt ansöka om att X X, X, försätts i konkurs 

samt att ge kommundirektör Carl-Martin Lanér i uppdrag att utse ombud 

med behörighet att företräda kommunen i ärendet. 

Miljö- och byggnadsnämnden justerar ärendet genom omedelbar justering. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 

Kommunstyrelsen eva.hansson1@ronneby.se  

Kommundirektör Carl-Martin Lanér carlmartin.laner@ronneby.se 
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