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§ 255 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.   
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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. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår 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.  

Yrkanden 

Ordförande Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut 

med tillägget att ärendet justeras omedelbart. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma..      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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.  

5. Förklara paragrafen omedelbart justerad.  

________________ 

Exp: 

Karlskrona kommun 

Karlshamns kommun 

Utredare, Catherine Persson 

Överförmyndarnämnden  
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§ 256 Dnr 2020-000488 001 

Lokaler för gemensamt överförmyndarkansli för 
Karlshamn, Karlskrona och Ronneby. 

 

Sammanfattning  

Förslag föreligger i kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby att 

bilda gemensam förvaltningsorganisation avseende 

överförmyndarverksamhet från och med den 1 januari 2021 och att bilda 

gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2023. Förslaget 

innebär att överförmyndarverksamheten får sitt säte i Ronneby både 

organisatoriskt och geografiskt.  

Ett för de tre kommunerna gemensamt fysiskt kansli ska etableras i 

Ronneby. 

Vid beslut om att bilda gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten ska en s.k. verksamhetsövergång göras vilket 

medför att samtliga medarbetare och chef kommer att vara anställda i 

Ronneby kommun. Verksamheten kommer att omfatta totalt tio medarbetare 

inklusive chef.  

Ronneby kommun ansvarar för att ombesörja att det finns lämpliga lokaler 

för det gemensamma överförmyndarkansliet. Behovsspecifikation för lokaler 

har gjorts. Lokaler till ett gemensamt kansli kan av utrymmesskäl inte 

upplåtas i stadshuset i Ronneby.  

ABRI, AB Ronneby Industrifastigheter, kan erbjuda lokaler för 

verksamheten som, efter viss anpassning, anses uppfylla 

behovsspecifikationen. Lokalerna omfattar ca 330 kvm och är belägen på 

adress Metallgatan 1 i Ronneby. 

Planering pågår tillsammans med ABRI för att säkerställa funktioner i 

lokalerna enligt behovsspecifikationen. När planering av lokalerna är 

färdigställd kan kostnader för anpassning beräknas i sin helhet och utgöra 

underlag för hyreskontrakt.  

I förslag till avtal om samverkan för överförmyndarverksamhet mellan de tre 

aktuella kommunerna framgår att värdkommunen, i det här fallet Ronneby, 

äger rätt att ianspråkta lokaler för överförmyndarkansliets verksamhet till en 

kostnad av max 300 000 kronor per år. Kostnadsfördelning mellan 

samverkanskommunerna utgår från principen "kostnad per invånare". 
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Kommundirektören föreslås få i uppdrag att teckna hyreskontrakt med 

ABRI, AB Ronneby Industrifastigheter, gällande lokaler, Metallgatan 1 i 

Ronneby, för Ronneby, Karlshamn och Karlskrona gemensamma 

överförmyndarkansli till en beräknad kostnad om max 300 tkr per år 

inklusive värme, vatten och hushållsel för en tid motsvarande fem till sju år 

och att uppdraget gäller under förutsättning att beslut om att bilda gemensam 

förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten har fattats i 

samtliga tre härför aktuella kommuner.   

Bedömning 

Förslag föreligger i kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby att 

bilda gemensam förvaltningsorganisation avseende 

överförmyndarverksamhet från och med den 1 januari 2021 och att bilda 

gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2023. Förslaget 

innebär att överförmyndarverksamheten får sitt säte i Ronneby både 

organisatoriskt och geografiskt.  

Vid beslut om att bilda gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten ska en s.k. verksamhetsövergång göras vilket 

medför att samtliga medarbetare och chef kommer att vara anställda i 

Ronneby kommun. Verksamheten kommer att omfatta totalt tio medarbetare 

inklusive chef. I dagsläget motsvarar det två medarbetare i Karlshamn, fyra 

medarbetare i Karlskrona och fyra medarbetare i Ronneby.  

Ett för de tre kommunerna gemensamt fysiskt kansli ska etableras i 

Ronneby. För att säkerställa att alla kommuninvånare enkelt har tillgång till 

en handläggare ska expeditionstider upprättas lokalt i respektive kommun för 

att möjliggöra för fysisk tillgänglighet vid behov. Karlshamn och Karlskrona 

ansvarar för att tillhandahålla dessa lokaler i respektive kommun. 

Nuvarande verksamhet i de tre kommunerna är lokaliserad till respektive 

kommuns stadshus/kommunhus. Medarbetare har egna arbetsrum. Det 

tillämpas inte debitering av internhyra i någon av kommunerna för lokaler i 

stadshus/kommunhus. Det finns såldes inte möjlighet att göra en direkt 

jämförande lokalkostnad. I Karlskrona och Ronneby har gjorts en grov 

uppskattning av kostnad utifrån totala kostnaden för aktuella lokaler och i 

förhållande till antalet medarbetare. Karlskrona har då en kostnad om ca 

53 200 kronor per medarbetare och år (2019). Motsvarande kostnad för 

Ronneby uppgår till ca 24 300 kronor (2019).  

Ronneby kommun ansvarar för att ombesörja att det finns lämpliga lokaler 

för det gemensamma överförmyndarkansliet. Behovsspecifikation för lokaler 

har gjorts och innehåller eget arbetsrum till chef och varje medarbetare, 

besöksrum, sammanträdesrum eller tillgång till sådant och personalutrymme. 

Vidare behövs utrymme för kopiering, förråd och förvaring av akter. 

Lokalerna behöver ha hög grad av fysisk tillgänglighet, förutsättningar för 
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att bedriva en säker och trygg verksamhet, ha tillgång till 

parkeringsmöjligheter med handikapparkering och ligga kollektivtrafiknära.  

Lokaler till ett gemensamt kansli kan av utrymmesskäl inte upplåtas i 

stadshuset i Ronneby. Risk- och konsekvensbedömning med anledning av 

flytt till andra lokaler har gjorts. 

Ledig lämplig lokal har eftersökts enligt principen 1) kommunens eget 

lokalbestånd, 2) kommunkoncernens i sin helhet lokalbestånd och 3) externa 

fastighetsförvaltares lokalutbud. Samråd har skett med kommunens 

lokalstrateg.  

ABRI, AB Ronneby Industrifastigheter, kan erbjuda lokaler för 

verksamheten som, efter viss anpassning, anses uppfylla 

behovsspecifikationen. Lokalerna omfattar ca 330 kvm och är belägen på 

adress Metallgatan 1 i Ronneby. Storleken medför viss överyta, men detta 

bedöms utifrån tillgång på lokaler kompenseras av läge, tillgänglighet och 

hyresnivå. Hyreskostnaderna bedöms inte innebära ökade kostnader för de 

tre kommunerna totalt jämfört med dagens framräknade schabloniserade 

hyresnivåer.  

Planering pågår tillsammans med ABRI för att säkerställa funktioner i 

lokalerna enligt behovsspecifikationen. När planeringen av lokalen är 

färdigställd kan kostnader för anpassning beräknas i sin helhet och utgöra 

underlag för hyreskontrakt.  

I förslag till avtal om samverkan för överförmyndarverksamhet att tecknas 

mellan de tre aktuella kommunerna framgår följande:  

"Kostnader för lokaler för överförmyndarkansliet fördelas mellan 

samverkanskommunerna utifrån principen "kostnad per invånare". Antalet 

invånare per kommun per den 31 december verksamhetsåret ligger till grund 

för reglering. Värdkommunen äger rätt att ianspråkta lokaler för 

överförmyndarkansliets verksamhet till en kostnad av max 300 000 kronor 

per år. Om kostnaderna beräknas överstiga 300 000 kronor per år ankommer 

det på kommundirektören i värdkommunen att inleda dialog för förhandling 

med kommundirektörerna i samverkanskommunerna." Förslag till Avtal om 

samverkan avseende gemensam organisation för överförmyndarverksamhet i 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 2021 - 2022.  

Kommundirektören föreslås få i uppdrag att teckna hyreskontrakt gällande 

lokaler, Metallgatan 1, Ronneby, för gemensamt överförmyndarkansli under 

förutsättning att beslut om att bilda gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten fattats i de tre kommunerna.   
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige  

 

att uppdra åt kommundirektören att teckna hyreskontrakt med ABRI, AB 

Ronneby Industrifastigheter, gällande lokaler, Metallgatan 1 i Ronneby, för 

Ronneby, Karlshamn och Karlskrona gemensamma överförmyndarkansli till 

en beräknad kostnad om max 300 tkr per år inklusive värme, vatten och 

hushållsel för en tid motsvarande fem till sju år och att uppdraget gäller 

under förutsättning att beslut om att bilda gemensam organisation för 

överförmyndarverksamheten har fattats i samtliga tre härför aktuella 

kommuner.   

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

att uppdra åt kommundirektören att teckna hyreskontrakt med ABRI, AB 

Ronneby Industrifastigheter, gällande lokaler, Metallgatan 1 i Ronneby, för 

Ronneby, Karlshamn och Karlskrona gemensamma överförmyndarkansli till 

en beräknad kostnad om max 300 tkr per år inklusive värme, vatten och 

hushållsel för en tid motsvarande fem till sju år och att uppdraget gäller 

under förutsättning att beslut om att bilda gemensam organisation för 

överförmyndarverksamheten har fattats i samtliga tre härför aktuella 

kommuner. 

 

Yrkanden 

Ordförande Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut 

med tillägget att ärendet justeras omedelbart. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommundirektören att teckna 

hyreskontrakt med ABRI, AB Ronneby Industrifastigheter, gällande lokaler, 

Metallgatan 1 i Ronneby, för Ronneby, Karlshamn och Karlskrona 

gemensamma överförmyndarkansli till en beräknad kostnad om max 300 tkr 

per år inklusive värme, vatten och hushållsel för en tid motsvarande fem till 

sju år och att uppdraget gäller under förutsättning att beslut om att bilda 

gemensam organisation för överförmyndarverksamheten har fattats i 

samtliga tre härför aktuella kommuner. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

________________ 

Exp: 

Karlskrona kommun 

Karlshamns kommun 

Utredare, Catherine Persson 

Överförmyndarnämnden 

 

 


