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Målstyrning
Vision
Ljungby kommun har en vision som kommunfullmäktige 
har antagit. Visionen lyder ”I Ljungby kommun formar vi 
framtiden tillsammans”. 35 000 invånare år 2035”. Visionen 
ska gälla under tre-fyra mandatperioder.

”I Ljungby kommun” betyder att den omfattar hela den 
geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av. Med orden 
”formar vi framtiden” vill vi säga att framtiden inte är något 
vi sitter och väntar på ska ske utan något vi skapar. Detta är 
en central del i vår vision och vårt sätt att se på världen och 
hur förändring sker!

Ordet ”tillsammans” betyder att vi samarbetar och hjälps åt. 
Att vi samarbetar med våra medborgare och kunder, mel-
lan kommun och näringsliv, tjänstemän och politiker, olika 
nämnder och förvaltningar och även med andra kommuner 
och aktörer i vår närregion. I Ljungby har vi en närhet till 
varandra som gör att vi kan samarbeta över alla gränser.

35 000 invånare år 2035 är ett tillägg till visionen som visar 
på en befolkningsökning.

Vår modell, som ska hjälpa oss att arbeta mot visionen, 
består av två delar: struktur och kultur. Strukturen består 
av vision, strategiska områden och mål. De tre strategiska 
områden som kommunfullmäktige beslutat att vi ska ha fokus 
på under den kommande mandatperioden är tillväxt, kunskap 
och livskvalitet.

Kulturen består av vår värdegrund som ska styra oss i varda-
gen: vi är öppna, vi är framåt och vi vill.

Strategiska områden
Ljungby kommun har tre strategiska områden; tillväxt, kun-
skap och livskvalitet. Vad som avses under respektive område 
framgår av bilden nedan.

Övergripande mål

I samband med att kommunfullmäktige antar budgeten 
beslutar de också om mål för alla nämnder och styrelser. 
Dessa mål kallas övergripande mål och sorteras in under de 
tre strategiska områdena. Varje nämnd och styrelse ska ha ett 
eller två övergripande mål under varje strategiskt område. 
Det kan också finnas övergripande mål som gäller för hela 
kommunen. De övergripande målen är inte direkt mätbara i 
siffror utan måluppfyllelsen avgörs av hur väl nämndsmålen 
sammantaget uppfylls.

Nämndsmål
Nämnder och styrelser beslutar om mål för förvaltningens 
olika verksamheter. Antalet nämndsmål anpassas utifrån 
verksamheten och alla avdelningar eller verksamhetsområ-
den ska ingå. Nämndsmålen ska vara konkreta och mätbara. 
Måluppfyllelsen redovisas i delårs- och årsbokslutet.

Övergripande mål 2019
Kommunfullmäktige har beslutat om följande mål för 2019:
1. Strategiskt område: Tillväxt
1.1 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett ekono-

miskt hållbart sätt
1.2 Tekniska nämnden: Med en väl utbyggd infrastruktur 

och en bra service formar vi ett attraktivt samhälle 
med en positiv utveckling

1.3 Socialnämnden: Skapa förutsättningar för att även 
de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har 
en relevant sysselsättning och i möjligaste mån ges 
förutsättningar och tillgång till den ordinarie arbets-
marknaden.

1.4 Kommunstyrelsen: Goda förutsättningar för nya och 
befintliga företag att växa och skapa sysselsättning.

1.5 Kommunstyrelsen: Utbyggd infrastruktur ger ökad 
rörlighet för människor, varor, tjänster och idéer.

1.6 Barn- och utbildningsnämnden: Barns och elevers 
entreprenöriella förhållningssätt utvecklas genom att 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras.

1.7 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever har 
kontakt med arbetslivet utanför skolan.

1.8 Kultur- och fritidsnämnden: Genom att stödja en 
tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och idrott, 
bidrar vi till individens utveckling och samhällets 
attraktivitet.

1.9  Miljö- och byggnämnden: Genom framsynt plane-
ring underlättar vi för dem som bor, vistas och verkar i 
kommunen.

2. Strategiskt område: Kunskap
2.1 Övergripande: Genom hög kompetens skapas ett 

samhälle för framtiden.
2.2 Tekniska nämnden: Genom lärande och kompetens-

utveckling får vi en stimulerande/ attraktiv arbetsplats.
2.3 Tekniska nämnden: Genom hög kompetens skapas 

ett samhälle för framtiden. 
2.4 Socialnämnden: Motiverad personal med relevant ut-

bildning ger rättssäkerhet samt god och trygg omsorg 
och vård.

2.5 Socialnämnden: Vi använder metoder och teknik som 
bidrar till förbättringar som är av värde för individen 
och verksamheten utifrån bästa tillgängliga kunskap 
och på ett ekonomiskt hållbart sätt.

2.6 Socialnämnden: Som attraktiv arbetsgivare ska 
socialnämnden säkerställa att det finns resurser, god 
kunskap och kompetens.

2.7      Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever ska 
i sitt lärande utvecklas maximalt.

2.8 Kultur- och fritidsnämnden: Genom kultur, idrott 
och föreningsliv ges möjligheter till nya kunskaper 
och färdigheter som bidrar till utveckling, folkbild-
ning, glädje och gemenskap.

2.9 Miljö- och byggnämnden: Genom lärande och kom-
petensutveckling får vi en stimulerande och attraktiv 
arbetsplats.

 TILLVÄXT
• Näringsliv och  

entreprenörskap
• Sysselsättning
• Infrastruktur

 KUNSKAP
• Lärande
• Kompetensutveckling
• Förnyelse

 LIVSKVALITET
• Hälsa och omsorg
• Attraktiva miljöer
• Hållbarhet
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3. Strategiskt område: Livskvalitet
3.1 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett ekolo-

giskt hållbart sätt.
3.2 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett socialt 

hållbart sätt.
3.3  Övergripande: I Ljungby kommun inkluderar vi alla 

som lever och verkar i kommunen för att forma ett 
socialt hållbart samhälle.

3.4 Tekniska nämnden: Vi skapar förutsättningar för god 
hälsa, trygga och tilltalande miljöer där vi hushåller 
med våra resurser.

3.5 Socialnämnden: De insatser socialnämnden erbjuder 
är förebyggande och leder till förbättrade livsvillkor 
samt ökad självständighet.

3.6 Socialnämnden: Alla som är i kontakt med social-
nämnden i Ljungby kommun får god service och gott 
bemötande.

3.7 Socialnämnden: I Ljungby kommun inkluderar vi 
alla som lever och verkar i kommunen för att forma 
attraktiva livsmiljöer och ett socialt hållbart samhälle.

3.8 Socialnämnden: I samverkan med andra aktörer arbe-
tar vi för att den enskildes behov och förutsättningar 
ska vara i centrum. Nyttan för den enskilde ska vara 
vägledande i hur samhällets insatser ska utformas.

3.9 Kommunstyrelse/ Överförmyndarnämnd: Attra-
hera och behålla medborgare genom god service och 
kreativa miljöer. Gott värdskap och hög service skapar 
en attraktiv kommun.

3.10 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever 
trivs och mår bra i en god miljö.

3.11 Kultur- och fritidsnämnden: Skapa och utveckla 
mötesplatser med kultur och idrott som berikar gemen-
skap och bidrar till alla människors hälsa och välbefin-
nande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang 
som har barn och unga i fokus.

3.12 Miljö- och byggnämnden: Livsmiljön i Ljungby 
kommun ska präglas av rent vatten, frisk luft och 
attraktiva miljöer.

Finansiella mål
1. Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. 

resultatet ska vara minst beräknad inflation multipli-
cerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI 
dec år 1/KPI dec år 0)-1*100.

2. Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skattein-
täkter och generella statsbidrag. 

3. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en 
mandatperiod) under perioden 2019-2022. Självfi-
nansiering definieras som att resultat plus avskrivningar 
ska vara större än investeringarna. Om investeringarna 
är större innebär det försämrad likviditet eller krav på 
upplåning.

4. Soliditeten för kommunen inklusive pensionsåtagan-
den ska överstiga 33 procent.

Samhällsekonomisk utveckling
Nu närmar vi oss slutet på den starka tillväxt som lett till 
högkonjunktur. SKL bedömer att toppen på högkonjunktu-
ren nu har passerats, även om arbetsmarknaden fortsatt är 
stark. Ekonomin har drivits av en stark internationell tillväxt 
som tillsammans med en försvagad krona påverkat svensk 
exportsektor positivt. Det kraftigt ökande bostadsbyggandet 
har också varit en stark injektion i den svenska ekonomin. 
Tecknen är många på att en försvagning av ekonomin är i an-
tågande. Den globala tillväxten håller på att växla ned till ett 
långsammare tempo, och byggandet har gått in i en betydligt 
långsammare fas. SKL räknar med att BNP kommer att öka 
med 1,0 procent 2019 och 1,2 procent 2020. Den viktigaste 
faktorn för kommunernas och landstingens skatteintäkter, 
nämligen utvecklingen av arbetade timmar, ser ut att vara 
svag kommande år. Skälet till den långa perioden av starka 
skatteintäkter är inte bara återhämtningen efter finanskrisen 
i sig. Sysselsättningen har ökat snabbare än under tidigare 
konjunkturuppgångar. Både arbetskraftsdeltagande och 
sysselsättningsgrad är uppe i de högsta nivåerna sedan före 
1990-talskrisen. Det har haft en positiv inverkan på skat-
teintäkterna. Möjligen har också arbetskraftsbristen blivit 
mindre än vad som annars skulle ha varit fallet med hänsyn 
till att behovsökningen från det demografiska trycket redan 
är påtagligt, inte minst inom hälso- och sjukvården. Att nivån 
nu är så pass hög gör att det kan vara svårt att ytterligare 
höja arbetskraftsutbudet. Tillväxten har också haft en positiv 
inverkan på de offentliga finanserna, som visat överskott från 
2015. 

Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit 
mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av skattein-
täkter, och att kommunerna haft stora intäkter från rea- och 
exploateringsvinster, positivt finansnetto och omfattande 
ersättningar från staten för flyktingmottagandet. I takt med att 
dessa intäkter minskar kommer även kommunernas ekonomi 
att försämras. Sedan 2010 har kostnaderna ökat med i snitt 
4,5 procent per år i löpande priser, vilket ger en ökningstakt 
på 1,8 procent per år i fasta priser. De ekonomiska utmaning-
arna börjar successivt visa sig i många kommuner, inte minst 
inom individ- och familjeomsorgen, där bland annat effek-
terna av bostadsbristen och statens minskade ersättningar 
för ensamkommande har lett till att det senaste årets snabba 
kostnadsutveckling slår igenom i budgetunderskott. Det finns 
även exempel på statliga reformer under 2019 där staten valt 
att tolka finansieringsprincipen på ett tveksamt sätt. Det ger 
ökade kostnader för reformerna utan medföljande finansie-
ring. Inom skolområdet satsar staten på ett bidrag för likvär-
dighet som successivt beräknas öka till 6 miljarder kronor. 
För att erhålla bidraget får skolornas kostnader inte minska. 
Risken finns att effektiviseringarna måste bli desto större 
inom andra verksamheter, om kommunerna inte kan göra 
prioriteringar utifrån lokala förutsättningar för sin skolverk-
samhet. Kommande år ligger det demografiska trycket kvar 
på en hög nivå. Om kostnaderna ökar i takt med demografin 
till 2022 skulle kommunerna behöva genomföra åtgärder så 
som nya arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande 31 mil-
jarder, utan höjda statsbidrag.

Källa: SKL, ekonomirapporten december 2018
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Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell  
ökning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-
2021

SKL, dec 4,5 3,6 3,0 3,0 3,9 4,0 19,3
Regeringen, nov 4,4 4,0 3,5 3,6 3,5 20,5
SKL, okt 4,5 3,6 3,4 3,3 3,8 4,2 20,1
ESV, aug 4,4 3,7 3,4 3,3 3,3 19,4

Statsbidrag och utjämningsbidrag
Statsbidrag och 
utjämningsbidrag (tkr)

Budget 
2018

Budget 
2019

Inkomstutjämningsbidrag 284 686 298 632
Kostnadsutjämningsavgift -44 475 -47 154
Regleringsbidrag/ -avgift 4 243 20 020
LSS-utjämningsbidrag 21 802 26 499
Kommunal fastighetsavgift 53 483 54 106
Intäkt välfärdsmiljarder 16 169 11 992
Totalt 335 907 364 095

Budgetförutsättningar 
Befolkningsprognos och demografi

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolknings-
prognos som sträcker sig fram till 2027. I prognosen räknar vi 
med ett födelsenetto kring noll men ett positivt flyttningsnetto 
varje år. Vi räknar totalt sett med en befolkningsökning med 
172 personer 2018 och 192 personer 2019. De åldersgrupper 
som ökar mest är 16-18 år och 80-84 år.

Nämnderna kompenseras för ökade kostnader på grund av  
ökat invånarantal i olika åldersgrupper. En justering har 
gjorts för 2017 och 2018. För 2017 är invånarantalet defi- 
nitivt och för 2018 finns en ny prognos. Totalt sett kompen- 
seras förvaltningarna med 29 mkr, varav barn- och utbild- 
ningsnämnden står för 20 mkr och socialnämnden 5 mkr.

Inflationskompensation
Nämnderna kompenseras med kostnaden motsvarande 2,1 % 
för köp av tjänst, t.ex. interkommunal ersättning och LOV 
inom hemtjänsten. Totalt ligger inflationskompensationen på 
2,7 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden 1,4 mkr och 
socialnämnden 1,2 mkr.

Internränta
Internräntan ligger på 1,4 procent för 2018 och kvarstår på 
samma nivå 2019. Räntesatsen bygger på kommunens ge-
nomsnittliga faktiska upplåningskostnad. 

Kapitalkostnadskompensation
Nämnderna har i ramen kompenserats för kapitalkostnad 
utifrån planerade investeringar under 2018 och 2019. Den 
beräknade kapitalkostnadskompensationen ligger på 4 mkr.

Löneökningar
Den beräknade löneökningsnivån ligger på 2,8 procent.
PO-pålägg 2019
Arbetsgivaravgifter enligt lag är oförändrade på 31,42 pro-
cent. Däremot har avtalsförsäkringarna sänkts från 0,05 pro-
cent till 0,03 procent.  

Totalt inkl schablon för kollektivavtalad pension ligger PO-
pålägget på 39,15 procent. Det är en sänkning med 0,02 
procent jämfört med 2018. Förvaltningarnas budget minskas 
med 186 tkr.

Pensionskostnader 
I pensionskostnaden ingår följande olika delar:
• Pensionsutbetalningar avser utbetalningar till pensionärer.
• Avsättning till pensioner är kostnader för särskild avtals-

pension och PA-KL-pensioner.
• Den avgiftsbestämda ålderspensionen är pensionsbetal-

ningar för personalen. För 2019 sätts 4,5 procent av lönen 
av till pension. 

• Pensionspremier är försäkringspremier för pension enligt 
pensionsplanen KAP-KL.

• För alla pensionskostnader betalas en särskild löneskatt på 
24,26 procent.

Kommunfullmäktiges beslut
Budgetanpassning 
I budget 2018 beslutades att nämnderna i utgångsläget 
ska räkna med en budgetanpassning på 0,5 procent. Detta 
motsvarade totalt en minskad budget på 7,7 mkr. För att få 
en starkare budget görs istället en budgetanpassning på 1,0 
procent, dvs en minskad budget med 15,4 mkr.

Övriga budgetförändringar
Minskning av ramen har skett för anslag som höjdes tillfälligt 
2018; översiktsplan och Green Charge. Justering av ramarna 
har även gjorts efter förändrade statsbidrag, exempelvis utö-
kad budget till barn- och utbildningsnämnden för läsa-skriva-
räkna garanti och skolstart vid sex års ålder.

Budget för PA-specialister och kommunikatörer flyttas till 
kommunledningsförvaltningen. Kostnaden för administrativa 
tjänster ska minska med 1 350 tkr.

Driftbudget per nämnd 
Kommunledningsförvaltningen
Kostnaden för licensavgifter för datorer har tidigare flyttats 
till kommunledningsförvaltningen från barn- och utbildnings-
nämnden. Budget på 700 tkr flyttas tillbaka till barn- och 
utbildningsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen får utökad budget med 50 tkr 
för Bolmenfonden.
Budgeten för ungdomskoordinator (KAA) ska finansieras av 
kommunledningsförvaltningen inom befintlig budget.
Kommunledningsförvaltningen får en tillfällig budgetutök-
ning 2019 med 200 tkr för kostnader i samband med ny 
mandatperiod, exempelvis politikerutbildning och läsplattor.
Kommunledningsförvaltningen får en tillfällig ramutökning 
med 1 000 tkr för muntligt berättande och sagobygden (varu-
märkesbyggande).
Campus Ljungby ska finansieras inom ramen för budgeterade 
medel till CIL (utvecklingsmedel).
Kommunledningsförvaltningens budget minskas med 200 
tkr för sponsring och 100 tkr för miljöfond. De 100 tkr till 
miljöfonden ska gå till bidrag till brandvärnen.
Budget för arbetsmarknadsenhet flyttas till socialförvalt-
ningen. 
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Budgeten för tjänsten som besöksnäringsansvarig flyttas till 
kultur- och fritidsnämnden, 958 tkr.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden får utökad budget med 1 300 tkr för del-
tidsbrandmän Lidhult. Budgetutökning görs under tre år, eller 
tills bemanning kan skötas tillfredsställande.

För drift av gatubelysning får tekniska nämnden utökning 
med 400 tkr.

Tekniska nämnden får 700 tkr i ökad budget som man själv 
får prioritera.

Tekniska förvaltningen får tillsätta en ny tjänst som projekt-
ledare för exploatering av industri- och bostadsområden, 
exempelvis Ekalund. Finansiering görs inom exploaterings-
budgeten.

Budgeten för subvention av lokaler flyttas från kultur- och 
fritidsnämnden till tekniska nämnden, 368 tkr.

Tekniska nämndens budget utökas med 150 tkr för bidrag till 
brandvärnen, varav 100 tkr tas av miljöfonden.

För rivning och sanering av Holmsborg budgeteras 2 300 tkr.

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden får utökad budget med 600 tkr för 
ny tjänst som planarkitekt. Finansiering sker genom höjda 
taxor med motsvarande belopp.

För 2019 får miljö- och byggnämnden ett extra anslag med 
200 tkr för översiktsplanen.

Ljungby kommun har fått 114 tkr i utökat statsbidrag för kli-
matanpassning i översiktsplanearbetet. Motsvarande budget 
har lagts in i miljö- och byggnämndens budget.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 250 
tkr för Ryssby simhall. Ansvaret för simhallen och budgeten 
ska kvarstå inom barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 7 000 
tkr som i första hand ska användas för att tillgodose behov 
med anledning av Skolinspektionens tillsyn och kostnad för 
moduler. Utökade medel ska även användas för att göra det 
möjligt att ta emot statsbidrag för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling.

Socialnämnden

Socialnämnden får utökad budget med 6 000 tkr för kommu-
nal personlig assistans för fem personer.

Socialnämnden får ingen utökad budget för fritidsbanken 
utan uppmanas att än en gång söka medel från sociala inves-
teringsfonden.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden kompenseras för kapitalkostnad 
för golv till Ljungby Arena.
Budgeten för subvention av lokaler flyttas från kultur- och 
fritidsnämnden till tekniska nämnden, 368 tkr.
Kultur- och fritidsnämnden får utökad budget med 400 tkr för 
föreningsbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden får utökad budget med 225 tkr för 
scenmästare.
Budget för tjänsten som besöksnäringsansvarig flyttas från 
kommunledningsförvaltningen, 958 tkr. I tjänsten som be-
söksnäringsansvarig ska uppdraget som centrumutvecklare 
inrymmas.
Kultur- och fritidsnämnden får utökad budget med 78 tkr för 
läktare extra sittplatser innebandy.

Valnämnden
Till valet 2019 sätts 464 tkr av i budgeten.

Finansiering 
De finansiella intäkterna beräknas ligga på 27 500 tkr årligen. 
Intäkterna består huvudsakligen av intäkter från kapitalför-
valtningen och borgensavgifter från kommunala bolag. En 
årlig höjning har gjorts med 1 400 tkr för planerad utdel-
ning från Ljungbybostäder. Utdelningen ska användas för 
att finansiera kommunens satsning på integration och social 
investeringsfond. En höjning har även gjorts med 10 000 tkr 
för utdelning från Ljungby Energi AB. Utdelning kommer att 
tas ut från Ljungby Energi om resultatet för Ljungby kom-
mun understiger 10 mkr.

De finansiella kostnaderna ligger på 11 494 tkr, vilket är en 
ökning mot 2018 med 229 tkr. Ökningen beror på att upplå-
ningen beräknas stiga.

Upplåning
För 2018 beräknas inte ske någon upplåning. För 2019 bud-
geteras en upplåning på 306 mkr. För 2020 och 2021 planeras 
för ytterligare upplåning med sammantaget 164 mkr.  
De långfristiga skulderna beräknas öka från 564 mkr 2017 till  
1 030 mkr 2021.

Årets resultat
Årets resultat för 2019 ligger på 22 404 tkr. Det finansiella 
målet om att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäk-
ter och statsbidrag uppnås inte utan vi ligger på 1,4 procent. 
Resultatet behöver förbättras med 10 mkr för att uppnå målet.

Om skatteprognoser eller några andra budgetförutsättningar 
förbättras ska dessa användas till att förstärka resultatet. 

För 2020 finns en budgetanpassning på 7 000 tkr för att nå 
det finansiella målet och 14 000 tkr för 2021.

Investeringsbudget
Nämnderna har lämnat in begäran om investeringar på sam-
mantaget 435 742 tkr för 2019, 380 642 tkr exkl VA och 
renhållning. Kommunfullmäktiges beslut ligger på 200 200,  
148 100 tkr exkl VA och renhållning. Det finansiella målet 
är att investeringar ska självfinansieras, exkl VA och ren-
hållning. Målet uppnås inte utan självfinansiering ligger på 
enbart 54 procent. För att finansiera investeringarna krävs en 
upplåning på 305 507 tkr.

Kommunledningsförvaltningen
I kommunledningsförvaltningens investeringsbudget finns 
avsatt 500 tkr årligen för snabba utvecklingsmedel. Syftet 
med budgeten är att kunna genomföra snabba beslut med 
visionen Ljungby kommun 35 000 invånare 2035. Exempel 
på möjliga investeringar är båtisättningsramp, ställplats för 
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husbilar eller skyltar. Budgeten ligger under utvecklingsche-
fens ansvar. Utvärdering av hur medlen används ska göras 
senast 2019-12-31.
Kommunledningsförvaltningen får även budget för införande 
av ärendehanteringssystem med 1 000 tkr för 2019.
För ett nytt inköpsstödssystem, Raindance marknadsplats 
avsätts 1 000 tkr.
Ett övergripande projekt för investeringsutgifter i programfas 
tillskapas och för detta avsätts årligen 1 000 tkr.

Tekniska nämnden
Övergripande
Budgetberedningens förslag överensstämmer med tekniska 
nämndens förslag.

Fastighetsavdelningen
Budget för reinvestering läggs på 21 000 tkr årligen. Bud-
geten för Hjortbergsskolan sänks eftersom upphandlingen 
visar på en lägre kostnad än tidigare budgeterat. Regnbågens 
förskola, Harabergsgatans förskola, Klövervägens förskola 
och Holmsborg är framflyttade ett år, som en anpassning till 
faktisk tidplan för projekten.
För rivning av Aspebacken budgeteras 10 000 tkr.
Budgeten för verksamhetsförändringar lokaler BUN och SN 
delas upp på två projekt.

Gatuavdelningen
I centrumplanen ska Hammarrondellen och Bergagatan utfö-
ras under 2019. GC-vägar enligt tekniska nämndens förslag 
förutom att beloppet för reinvesteringar GC-vägar föreslås 
sänkas till 1 700 tkr jämfört med 2 000 tkr som tekniska 
nämnden hade föreslagit. Fullmäktiges beslut är att det inte 
budgeteras för avsmalning Märtha Ljungbergsvägen. Minsk-
ning av budget har gjorts för Österleden del 1 och flytt av 
budget framåt i tiden har gjorts för Björket etapp B del 2.

Parkavdelningen
Parkavdelningen får budget enligt tekniska nämndens förslag 
förutom att tillgänglighetsanpassningar lekplatser och kom-
pletteringsplanteringar sänks till vad som tidigare låg i plan.
Parkavdelningen får budget för att inrätta en hundrastgård.

Exploateringsavdelningen
Det sätts av 3 000 för markförvärv.

VA- och renhållningsavdelningen
Investeringarna inom VA och renhållning budgeteras enligt 
tekniska nämndens förslag, totalt 52 100 tkr för 2019. En 
revidering av budgeterade belopp för VA-plan nya verksam-
hetsområden har gjorts samt för bostadsområdet Björket 
etapp B del 2.

Miljö- och byggnämnden
För inventarier sätts 100 tkr av och under 2019 150 tkr för 
programvara för digital bygglovsprocess.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden får budget för ombyggnation 
till förskola Agunnaryds skola och ombyggnad till fyra klass-
rum Sunnerbogymnasiet. Inventarier till Regnbågens förskola 
och Harabergsgatans förskola flyttas fram till 2020.

Socialnämnden

Inventarier till Holmsborg budgeteras 2020. Nytt äldrebo-
ende budgeteras när de första faserna i investeringsprocessen 
har genomförts.

Kultur- och fritidsnämnden
Grand budgeteras till 25 mkr, uppdelat på 2019-2020.  
För investeringar i Ringbadet avsätts totalt 3 500 tkr under 
tre år. För sprinkling Ljungby Arena avsätts 7 000 tkr.

Plan 2020-2023

För 2020-2023 finns totalt planerade investeringar på  
745 800 tkr, där merparten ligger under 2020-2021. Inves-
teringsbudgeten kommer att utökas med investeringar har 
genomgått programfasen i investeringsprocessen. 

Uppdrag
Varje nämnd ska inom sin respektive budget ta fram buffert 
för oförutsedda utgifter. Redovisas till kommunstyrelsen 
senast 2019-03-31. Nämnderna avgör själva hur mycket de 
sätter av till bufferten. När man drabbas av oförutsedda utgif-
ter ska nämnden besluta om ombudgetering från bufferten till 
berörd verksamhet.
Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förtät-
ningar av kontorslokaler för att minska behovet av externa 
lokaler. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 
2018-12-31.
Kommundirektören får i uppdrag att genomlysa hela admi-
nistrationen inom hela kommunen för att kunna effektivisera 
den administrativa verksamheten och följa upp hur arbetet 
med resultatenheter fortskrider.
Antalet administrativa tjänster ska minska, vilket ska medfö-
ra en besparing på 1 350 tkr. Kommunledningsförvaltningen 
får i uppdrag att utreda hur besparingen ska kunna genom-
föras på bästa sätt. Uppdraget ska redovisas till kommunsty-
relsen senast 2019-03-31.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
frågan om hur fördelning av schablonersättningar från Mig-
rationsverket ska hanteras mellan förvaltningarna. Uppdraget 
ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-10-31.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda frå-
gan gällande arbetsmarknadsenhetens placering och inrikt-
ning. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 
2018-10-31.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
behov av båtramp i Bolmen och kostnadsberäkning för 
denna. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 
2018-11-30.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se var i 
organisationen inflyttarservice ska placeras och hur den ska 
finansieras. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen 
senast 2018-10-31.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över 
regelverket för miljöfonden. Uppdraget ska redovisas till 
kommunstyrelsen senast 2018-12-31.

Kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritids-
förvaltningen får i uppdrag att utreda möjlighet till industri-
mässa med kostnadsberäkning. Uppdraget ska redovisas till 
kommunstyrelsen senast 2018-11-30.
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En översyn av tjänstemannaorganisationens görs från och 
med hösten 2017 med en förvaltning per halvår. Under hösten 
2018 görs en genomgång av tekniska förvaltningen. Budget-
beredningen träffar förvaltningschef och ekonom för berörd 
förvaltning under två halvdagar. Resultatfördelningssystem 
och resurser i förhållande till måluppfyllelse ska presenteras.

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till 
miljögård i Lidhult. Uppdraget ska rapporteras till kommun-
styrelsen senast 2018-12-31.

Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med personal-
avdelningen undersöka möjligheter till förändrad schema-
läggning för att minimera kostnader för nytt avtal veckovila/ 
dygnsvila, alternativt att höja debiteringen för personal och 
maskiner.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram 
beräkning av vad det skulle kosta att ge arbetskläder till 
förskole- och fritidspersonalen. Uppdraget ska redovisas till 
kommunstyrelsen senast 2018-10-31.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att kostnads-
beräkna införande av förskollärarutbildning på distans och ta 
fram uppgift om vad Linnéuniversitetet har tagit för beslut 
om att inrätta en förkortad förskollärarutbildning. Uppdraget 
ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-10-31.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda 
kostnader och möjlighet till gratis bad för pensionärer i 
Lidhult och Ryssby. Uppdraget ska redovisas till kommunsty-
relsen senast 2018-10-31. 

Socialnämnden får i uppdrag att göra en beräkning av 
kostnad för validering av sjukvårdsbiträden till undersköter-
skor enligt motionen som bifölls 2017-08-28. Uppdraget ska 
redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-10-31.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda kostna-
der och placering av ett kallbadhus i Ljungby tätort. Uppdra-
get ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-12-31

Övriga beslut
Tekniska nämnden uppmanas att se över taxan för tillstånds-
hantering brandfarliga och explosiva varor för att uppnå full 
kostnadstäckning.

Tekniska nämnden uppmanas se över avgifter för bilpoolen 
för att uppnå full kostnadstäckning.

Administrationen ska minska genom att vid vakanta tjänster 
se över om arbetet kan lösas genom omorganisation innan 
nyanställning.

Ekonomistyrningsreglerna kompletteras med ett avsnitt om 
vad ett ekonomiansvar för en chef innebär. 

BUDGET 2019
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Budget per nämnd och förvaltning 2019 (tkr)

Budget 2018 Budget 2019

Kommunledningsförvaltning 82 727 87 160
Teknisk nämnd 126 895 134 879
Miljö- och byggnämnd 10 980 11 112
Barn- och utbildningsnämnd 598 414 637 311
Socialnämnd 612 162 630 429
Kultur- och fritidsnämnd 68 450 72 258
Valnämnd 414 464
Överförmyndarnämnd 4 131 4 126
Revision 931 979
Gemensamma nämnden 1 702 1 735

SUMMA 1 506 806 1 580 453

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Demografifaktor justering 2017 17
Demografifaktor justering 2018 226
Demografifaktor 2019 1 103
PA-specialister 2 569
Kommunikatörer 2 473
Sänkta sociala avgifter -7
Besöksnäringsansvarig -958
Arbetsmarknadsenhet -1 384
Green charge -50
Licensavgifter IT BUN återföring -700
Ytterligare ett sammanträde fullmäktige 35
Löneökning 999
Bolmenfond 50
Politikerutbildning 200
Varumärkesbyggande 1 000
Minskad sponsring -200
Minskad miljöfond -100
Budgetanpassning -840

SUMMA 4 433
-10

3 038

Inflationskompensation 43
Kapitalkostnadskompensation 1 027
Demografifaktor justering 2017 238
Demografifaktor justering 2018 393
Demografifaktor 2019 968
Sänkta sociala avgifter -14
Subvention lokaler 368
Deltidsbrandmän Lidhult 1 300
Gatubelysning 400

TEKNISK NÄMND                           

BUDGET 2019
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Flytt av budget mellan kost och skola 55
Utökad budget 700
Kommunikatör -416
Brandvärn 150
Rivning och sanering Holmsborg 2 300
Budgetanpassning -1 286
Löneökning 1 758

SUMMA 7 984

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

Demografifaktor justering 2017 22
Demografifaktor justering 2018 27
Demografifaktor 2019 53
Sänkta sociala avgifter -2
ÖP, klimatanpassning 114
Budgetanpassning -106
Översiktsplan -300
Löneökning 324

SUMMA 132

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND                                    

Inflationskompensation 1 388
Demografifaktor justering 2017 2 055
Demografifaktor justering 2018 3 331
Demografifaktor 2019 14 235
Kapitalkostnadskompensation 2 145
Sänkta sociala avgifter -75
Utökad budget 7 000
Licensavgifter IT BUN återföring 700
Kommunikatörer -837
Personalspecialister -1 203
Löneökning 15 820
Budgetanpassning -6 200
Ryssby simhall 250
Flytt av budget mellan kost och skola -55
Lovskola -142
Läroplans- och skollagsförändringar -85
Betygsättning moderna språk 28
Läsa-skriva-räkna garanti 113
Skolstart vid sex års ålder 226
Nyanlända elever till grundskolan 113
Försöksverks med branschskolor 5
Prao årskurs 8 o 9 85

SUMMA 38 897
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND                                             

Demografifaktor justering 2017 155
Demografifaktor justering 2018 180
Demografifaktor 2019 409
Budgetanpassning -692
Sänkta sociala avgifter -6
Läktare extra sittplatser innebandy 78
Föreningsbidrag 400
Driftkostnad Ljungby Arena 380
Öppen badanläggning 300
Scenmästare 225
Löneökning 990
Subvention lokaler -368
Kommunikatör -502
Besöksnäringsansvarig 958
Kapitalkostnadskompensation 1 301

SUMMA 3 808
Brandutbildning -11

VALNÄMND

Val 2018/ 2019 50

SUMMA 50

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Budgetanpassning -42
Sänkta sociala avgifter -1
Demografifaktor justering 2017 7
Demografifaktor justering 2018 11
Demografifaktor 2019 20

SUMMA -5

SOCIALNÄMND

Inflationskompensation 1 243
Demografifaktor justering 2017 -1 765
Demografifaktor justering 2018 422
Demografifaktor 2019 6 587
Sänkta sociala avgifter -81
Kommunal assistans 6 000
Kommunikatör -718
Personalspecialister -1 366
Arbetsmarknadsenhet 1 384
Budgetanpassning -6 186
Kapitalkostnadskompensation 117
Löneökning 12 630

SUMMA 18 267
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REVISION

Löneökning
Budgetanpassning -10
Utökad budget 50
Demografifaktor justering 2017 2
Demografifaktor justering 2018 2
Demografifaktor 2019 4

SUMMA 48

GEMENSAMMA NÄMNDEN

Demografifaktor justering 2017 3
Demografifaktor justering 2018 4
Demografifaktor 2019 8
Budgetanpassning -18
Inflationskompensation 36

SUMMA 33
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Förvaltning Investeringsprojekt 2019
Budget

2020
Plan

2021
Plan

2022
Plan

2023
Plan

TN övergripande Inventarier 2 200 1 400 1 600 1 150 1 350
Maskiner och fordon, inkl 
räddningstjänsten 3 300 2 650 6 900 3 450 2 000
Projekteringskostnader 0 0 0 0 0
Åtgärder enl klimatanpassningsplan 0 0 1 000 4 000 4 000

Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten 5 500 4 050 9 500 8 600 7 350
TN Fastighetsavd Utbyte lekutrustningar 500 500 500 500 500

Reinvesteringar 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
Säkerhetsåtgärder 3 150 2 450 1 500 1 500 1 500
Energiinvesteringar 550 1 000 1 900 650 1 500
Verksamhetsförändringar lokaler BU,SN
Verksamhetsförändringar lokaler BU 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Verksamhetsförändringar lokaler SN 300 300 300 300 300
Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Bergalyckan + inventarier BUN
Hjortsbergsskolan 21 000
Klövervägens förskola 1 600 8 400
Regnbågens förskola 26 500
Harabergsgatans förskola 17 500 9 000
Holmsborg boende 14 750 9 000
Rivning Aspebacken 10 000

Summa TN - Fastighetsavdelning 60 100 94 400 45 200 25 950 26 800

Summa TN Gata - Trafiksäkerhet 1 700 1 700 1 700 2 200 2 200

Summa TN  Gata - Industri- och handelsområden 1 000 2 000 3 000 3 000 3 000

Summa TN Gata - Bostadsområden 1 500 4 000 2 000 4 000

Summa TN Gata - Gator och parkeringar 11 300 18 500 33 500 13 250 19 000

Summa TN Gata - GC-vägar 11 500 13 900 18 700 6 700 2 700

Summa TN Gata - Belysning 400 400 400 400 400

Summa TN Gata - Övrigt 0 1 500 0 4 000 0

Summa TN Gata - Centrumplan 7 500 500

Summa TN Gata 34 900 42 000 59 300 34 050 27 300
TN Park Tillgänglighetsanpassning lekplatser 500 500 500 500 500

Kompletteringsplanteringar, träd i 
parkmark 250 250 250 250 250

Grönytor och lekplats Björket 1 000 200
Karlsro industriområde grönytor 1 000
Hundrastgård 350
Nytt industriområde Ekalund, grönytor 1 000
Bostadsområde Djupadal, grönytor 100
Bostadsområde Replösa skola, grönytor 400
Bostadsområde Bolmörten, grönytor 100
Bostadsområde Sågverket, grönytor 200 200

Summa TN Park 3 300 1 750 950 750 750

INVESTERINGSBUDGET 2019 SAMT PLAN 2020-2023
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TN Exploatering Markförvärv 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Tätortskarta 200
Fritidskarta 350
Scanning, övriga tätorter 600

Summa TN Exploatering 3 000 3 600 3 550 3 000 3 000

Teknisk nämnd exkl. VA/renh.summa 90 950 82 150 66 050 53 650 47 650

TN Vatten Vattentäkter,nya 
skyddsområdesföreskrifter 500 500 500 500 500

Reinvesteringar vattenverk 8 000 2 000 2 000 2 500 2 500
Transportmedel, Caddy 700

Summa Vatten 8 500 2 500 3 200 3 000 3 000
TN Avlopp Ombyggnad av pumpstationer, 2st/år 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Övervakningssystem VA 2 000 500 500 500 500
Reinvesteringar avloppsreningsverk 8 400 5 000 6 000 9 000 9 000
Reinvestering maskinutrustning= 
pumpar mm 3 000 2 500 2 500 2 500 2 500

Transportmedel, Caddy 200 200 200

Summa Avlopp 3 825 6 200 8 200 9 200 12 000
TN VA-ledningar Ny maskinutrustning rörnät 500 500 500 500 500

Ledningsförnyelse 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Tillkommande anslutningar 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Bostadsområdet Björket, etapp B del 2 
(43 st) 4 000

Stensberg & Karlsro 
översvämningsproblem (ledningar+ 
dagvattendamm)

1 500

VA-Plan Nya verksamhetsområden 16 000 40 000 40 000 10 000
Transportmedel, Caddy och lastbilar 1 500 250
Nytt industriområde Ekalund 3 500 40 000 4 500
Angelstad-Bolmen vattenledning 5 000

Summa VA-ledningar 35 000 85 500 49 000 25 500 29 000
TN Renhållning Reinvesteringar renhållning 1 000 1 500 1 000 1 000 1 500
Summa Renhållning 1 000 1 500 1 000 1 000 1 500

Summa VA Renhållning 52 100 81 700 71 400 69 500 40 250

Teknisk nämnd summa 157 700 227 900 190 100 142 050 106 650
KLF IT investeringar 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700

Snabba utvecklingsmedel 500 500 500 500 500
Kommunövergripande budget för 
programfas 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Ärendehanteringssystem 1 000
Ekonomisystem, marknadsplats 1 000

Kommunledningsförvaltning summa 8 350 6 350 6 350 6 350 6 350

BUN Inventarier BUN 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Åtgärder enligt räddningstjänst, skydds-
kom, arbetsmiljöinsp mm 100 100 100 100 100

Maskinell utrustning för lokalvård 100 100 100 100

Förvaltning Investeringsprojekt 2019
Budget

2020
Plan

2021
Plan

2022
Plan

2023
Plan
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Lärararbetsplatser 75 75 75 75 75
Anpassning av skolgårdar enligt handi-
kapplanen 175 175 175 175 175

Hjortsbergsskolan inventarier 5 000
Klövervägens förskola inventarier 2 500
Regnbågens förskola inventarier 2 500
Harabergsgatans förskola nybyggnation
Harabergsgatans förskola inventarier 2 500
Agunnarydskolan ombyggnation till 
förskola 1 000

Sunnerbogymnasiet omb till fyra 
klassrum 1 200

Barn- o utbildningsnämnd summa 13 150 8 450 3 350 3 450 3 450

KFN Offentlig utsmyckning 100 100 100 100 100
Investeringar Kultur-Fritid 700 700 700 700 700
Grand, projektering och införande 12 500 12 500
Bokbuss 5 000
Ringbadet 1 500 1 000 1 000
Sprinkling Ljungby Arena 3 600

Kultur- o fritidsnämnd summa 18 400 19 300 1 800 800 800

MBN Inventarier 100 100 100 100 100
Digital bygglovsprocess 150

Miljö- o byggnämnd summa 250 100 100 100 100

SN Inventarier socialförvaltning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Arbetsmiljöåtgärder 400 400 400 400 400
Reinvesteringar sängar 320 320 320 320 320
Reinvesteringar taklyft 200 200 200 200 200
IT-förbättringar 430 430 430 430 430
Holmsborg inventarier 2 500

Socialnämnd summa 2 350 4 850 2 350 2 350 2 350

Summa totalt 200 200 266 950 204 050 155 100 119 700

Exkl VA 148 100 185 250 132 650 85 600 79 450

   

Förvaltning Investeringsprojekt 2019
Budget

2020
Plan

2021
Plan

2022
Plan

2023
Plan
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1. Ekonomisk rapport
EDTTest 2019-02-04 16:43:30

Verksamhet UTFALL 2018 BUDGET 2018 BUDGET 2019

Totalt Intäkter -22 286 -16 003 -19 612
Kostnader 104 700 98 730 106 772
Nettokostnad 82 414 82 727 87 160

10 Nämnds- och styrelseverksamhet Intäkter -347 -27 -27
Kostnader 8 158 8 284 7 688
Nettokostnad 7 810 8 257 7 661

11 Stöd till politiska partier Kostnader 1 051 1 083 1 072
Nettokostnad 1 051 1 083 1 072

13 Kommunövergripande verksamhet Intäkter -1 643 -695 -1 932
Kostnader 2 709 1 753 3 034
Nettokostnad 1 066 1 058 1 102

21 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb Kostnader 253 0 0
Nettokostnad 253 0 0

22 Utåtriktade åtgärder Intäkter -1 258 -819 -1 596
Kostnader 6 274 6 990 5 717
Nettokostnad 5 016 6 171 4 121

24 Gator o vägar samt parkering Kostnader 3 28 26
Nettokostnad 3 28 26

26 Miljö och hälsoskydd Kostnader 152 781 153
Nettokostnad 152 781 153

27 Räddningsvht o övr samh.skydd Intäkter -1 010 -862 -1 010
Kostnader 1 294 1 173 1 543
Nettokostnad 284 311 533

48 Kommunal vuxenutbildning Kostnader 7 730 8 124 7 610
Nettokostnad 7 730 8 124 7 610

61 Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter -627 -603 -543
Kostnader 3 787 3 827 3 129
Nettokostnad 3 160 3 224 2 586

70 KLF stab o utvecklingsavd Intäkter -777 -391 -567
Kostnader 12 803 9 448 16 276
Nettokostnad 12 025 9 057 15 709

72 Kansliavdelningen Intäkter -2 542 -996 -1 604
Kostnader 10 361 9 720 10 598
Nettokostnad 7 819 8 724 8 994

73 Ekonomiavdelningen Intäkter -2 638 -1 945 -1 890
Kostnader 11 313 10 430 10 529
Nettokostnad 8 675 8 485 8 639

74 Personalavdelningen Intäkter -1 234 -314 -340
Kostnader 16 628 14 422 16 560
Nettokostnad 15 394 14 108 16 220

77 IT-avdelningen Intäkter -10 209 -9 351 -10 103
Kostnader 22 185 22 667 22 837
Nettokostnad 11 976 13 316 12 734

1 / 1
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2. Mål
2.1  Strategiskt område: Tillväxt
Övergripande mål: Goda förutsättningar för nya och befint-
liga företag att växa och skapa sysselsättning.

Nämndsmål:
• Alla ungdomar som befinner sig i det kommunala aktivi-

tetsansvaret (KAA) ska identifieras och erbjudas en in-
sats. 90 % av målgruppen som är i passivitet ska un-der 
2019 vara i någon form av aktivitet.

• Andelen nystartade företag är i topp 5 av våra 20 refe-
renskommuner.

• Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referenskommu-
ner i SKLs Insiktsmätning.

• Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referenskommu-
ner i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimatet.

• Ljungby kommun ska verka för att öka branschbredden i 
näringslivet.

Övergripande mål: Utbyggd infrastruktur ger ökad rörlig-
het för idéer, människor, varor och tjänster.

Nämndsmål:

• Antalet resor med kollektivtrafik ska öka, jämfört med 
föregående år.

• Bredbandsutbyggnaden ska ske i sådan takt att minst  
95 % av fastigheterna inom Ljungby kommun ska ha 
erbjudits bredband senast 2020-12-31. För 2019 är målet 
95 %.

2.2 Strategiskt område: Kunskap

Övergripande mål: Genom hög kompetens skapas en  
professionell verksamhet och ett samhälle för framtiden.

Nämndsmål:
• Antal heltidsstudenter på Högskolecentrum Ljungby ska 

öka varje år.
• Öka antalet medarbetare som genomgått Lean-utbildning 

jämfört med föregående år.
• Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens ska 

öka i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimatet.

2.3 Strategiskt område: Livskvalitet
Övergripande mål: Attrahera och behålla medborgare  
genom god service och kreativa miljöer.

Nämndsmål:
• Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referenskommu-

ner i tidningen Fokus kommunranking ”Bäst att bo”.
• Ljungby kommuns ranking är bättre än föregående år 

vad gäller servicemätningen som redovisas i KKIK-
måttet gällande bemötande.

3. Årets verksamhet
3.1 Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen fick i 2019 års budget ökade 
anslag till Bolmenfond (50 tkr), nödvattenplan (300 tkr), 

ytterligare ett fullmäktigesammanträde (35 tkr) och för va-
rumärkesbyggande (1 000 tkr). Demografi har kompenserats 
med 1 346 tkr och löneökningar med 983 tkr.

Minskning av budget har gjorts för Green Charge (50 tkr), 
minskad sponsring (200 tkr), minskad miljöfond (100 tkr) 
och för budgetanpassning (840 tkr).

Flytt av budget har gjorts med 2 473 tkr för kommunikatörer, 
2 569 tkr för PA-specialister. Flytt av budget har gjorts med 
958 tkr till kultur- och fritidsnämnden för besöksnäringsan-
svarig.

Budgeten för KAA-ansvarig (528 tkr) ska finansieras inom 
befintlig budget.

3.2  Hållbar Utveckling och Agenda 2030  
Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara naturens 
tjänster och tilliten i samhället.
Långsiktighet, helhetssyn samt ett globalt perspektiv är 
förutsättningar för ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthållig 
samhällsutveckling. Agenda 2030 med de globala målen är 
utgångspunkt för hur kommunens arbete med hållbar ut-
veckling ska utformas och bedrivas. 2019 fokuserar Ljungby 
kommun på att utveckla det strategiska arbetet med Agenda 
2030 samt följa upp lokala mål och nyckeltal för detta. 
Kommunen arbetar med fortsatt fokus på mål tre Hälsa och 
välbefinnande, mål sex Rent vatten och sanitet samt mål tio 
Minskad ojämlikhet även under 2019. I kommunens arbete 
med att ta fram en ny översiktsplan utvecklas en ny metodik 
för hållbarhetsbedömning med utgångspunkt i Agenda 2030.

3.2.1 Lean
Arbetet med att utbilda nya arbetsgrupper i lean kommer att 
fortlöpa. Arbetsgrupper som gått grundutbildningen kommer 
även erbjudas coachingpass, i mån av tid, i syfte att starta upp 
förbättringsarbetet i verksamheterna, vidare kan även viss 
uppföljning erbjudas. Under 2018 ändrades upplägget för 
utbildningen så att ett större antal medarbetare kan få utbild-
ning varje år; detta kommer fortlöpa under 2019.
Leansamordnaren har pekat ut områden, utöver utbildning, 
som är kritiska för en lyckad lean implementation. Dessa 
områden är: hjälp med uppstart på avdelningar som gått 
utbildning, coaching för de som har gått utbildningen tidigare 
men som kört fast på grund av en eller flera anledningar. 
Leansamordnaren har under 2018 samlat in önskemål om 
hjälp med förbättringsarbetet från olika verksamheter som 
sammanställts i en lista som det arbetas med parallellt med 
utbildningar. 
Fortsatt arbete som kontaktperson för CIL-studenter under 
deras studier kommer fortlöpa, i nuläget är det en grupp om 
fyra studenter som har Ljungby kommun som partnerföretag.
3.2.2 Miljö
Den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 genomförs 
genom det miljöstrategiska arbetet med de nationella miljö-
målen, det regionala åtgärdsprogrammet och lokala initiativ 
och åtaganden. 
I det regionala miljömålsarbetet och lokala hållbarhetsarbetet 
arbetar kommunen med flera åtgärder för att förbättra tillstån-
det i miljön. 
Ljungby kommun har förlängt sitt åtagande genom Borgmäs-
taravtalet för klimat och energi som innebär att vi ska minska 
våra utsläpp av växthusgaser med minst 40 % till 2030 samt 
att vi ska arbeta med klimatanpassning.  
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Det innebär att en åtgärdsplan som ska gälla från 2020 kom-
mer att tas fram under 2019. Samtidigt pågår arbete enligt nu 
gällande åtgärdsprogram. Den nya åtgärdsplanen integreras i 
kommunens Energiplan. Genom Borgmästaravtalet för klimat 
och energi deltar vi också i ett erfarenhetsutbyte med Alberts-
lund kommun i Danmark. 
Ett fortsatt arbete med transporter och mobilitet sker genom 
regionala projekt, ”Hållbar mobilitet” och ”GreenAct Krono-
berg”. 
Det utåtriktade arbetet handlar framför allt om att hålla sam-
man arbetet med hållbarhetsmånad och miljökalender till 
invånarna.
Miljöstrategen representerar Ljungby kommun i styrelsen för 
Sustainable Småland och samverkar därigenom med närings-
livet.

3.2.3 Integration
Integration är synonymt med social hållbarhet och syftar till 
att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 
grundläggande mänskliga behov uppfylls. Det övergripande 
integrationsmålet, I Ljungby kommun inkluderar vi alla som 
lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt håll-
bart samhälle, styr hur kommunen arbetar med integration.
Det sociala perspektivet inkluderas i översiktsplanen. En lo-
kal överenskommelse om att underlätta nyanländas etablering 
i samhället är fastslagen. Ett projekt att nå de som står längst 
ifrån arbete bedrivs i två år med start senare delen kvartal 4 
2018. Godsmagasinet utvecklar verksamheten för att nå alla 
daglediga. Samverkan internt och externt, lokalt, regionalt 
och nationellt fortlöper. Riktade punktinsatser mot riskgrup-
per för utanförskap utvecklas vidare. Löpande under året 
hålls kompetenshöjande föreläsningar om integration och 
utanförskap.

3.3 Arbetsgivaransvar

3.3.1 Personalavdelningen
För att möta behovet av nya chefer och ledare kommer per-
sonalavdelningen att arbeta fram ett koncept för att hitta nya 
chefer och ledare i den egna organisationen. Personalavdel-
ningen kommer också att arbeta fram ett chefs- och ledar-
skapsprogram som kommer att vara specifikt för Ljungby 
kommuns anställda chefer.
Chef i Ljungby kommer under 2019 att ha fokus på ett 
hälsofrämjande ledarskap, bemötande och våra diskrimine-
ringsgrunder. Till mötesforumet kommer externa föreläsare 
anlitas.
Personalavdelningen kommer under 2019 samarbeta med 
kommunerna inom länet inom flera områden för att hitta ge-
mensamma och effektiva arbetssätt samt kunskapsöverföring. 
Avdelningen kommer även att arbeta internt för att förenkla 
processer och arbetssätt för chefer.
Personalavdelningen kommer under året att implementera 
HR-strategin som innehåller områdena; personal och kompe-
tensförsörjning, öka hälsan och minska sjuktalen, chefs- och 
ledarskap samt medarbetarskap inom Ljungby kommun.
Personalavdelningen ska utveckla ett koncept för att delta på 
mässor, skolor och universitet utifrån de prioriterade pers-
onalkategorierna.
Ljungby kommun har tillsammans med Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen utvecklat ett arbetssätt som syftar 
till tidiga och gemensamma insatser i rehabiliteringsärenden. 

Arbetet innebär en samverkan mellan arbetsgivare, vården 
och Försäkringskassan tidigt i sjukskrivningsprocessen samt 
utbildningsinsatser kopplade till ämnet. 
Planen för heltid som norm skall implementeras och förank-
ras i verksamheten. Pågående projekt inom Socialförvaltning-
en följs upp och tas med i revideringen av planen.
Medarbetardagarna under 2018 följs upp och APT materialet 
ska förankras och implementeras i verksamheterna.

3.3.2 Jämställdhet
Personalavdelningen har samordningsansvaret för kommu-
nens jämställdhetsarbete men varje förvaltning har ansvaret 
att driva frågan. Förvaltningarna har utsedda jämställdhets-
strateger som ska vara ett stöd för cheferna och jämställd-
hetsombuden med jämställdhetsintegreringen i den dagliga 
verksamheten. Under 2019 kommer fokus att vara på att 
implementera ett utarbetat APT material inom området.
En lönekartläggning ska genomföras årligen där syftet är 
att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. 
Upptäcks löneskillnader som inte går att förklara kommer 
en handlingsplan att tas fram med förslag på åtgärder och 
kostnader för dessa

3.4 Arbetsmarknadsåtgärder
Beroende av politiska beslut kommer arbetsmarknadsenheten 
under 2019 få en tydligare riktning gällande organisering och 
inriktning. Arbetsmarknadsenheten kommer behöva anpassa 
sitt arbete och sin verksamhet efter fattade beslut. 
Under 2019 kommer arbetsmarknadsenheten tillsammans 
med arbetsförmedlingen behöva utveckla strategier och 
arbetsmetoder för arbetet med UVAS (ungdomar som varken 
arbetar eller studerar)16-24 år. DUA (delegationen för unga 
och nyanlända till arbete) överenskommelse kring UVAS 
revideras. Även arbete med de som ingår i KAA (kommunala 
aktivitetsansvaret) ska utvecklas och formaliseras genom nya 
rutiner. Målgruppen för KAA är ungdomar mellan 16-20 år 
som saknar gymnasieutbildning. 
Vidare ska de fyra DUA-spåren kvalitetssäkras och utvärde-
ras tillsammans med Arbetsförmedlingen och vuxenutbild-
ningen. Det ska kartläggas om fler utbildningsspår ska skapas 
och om de befintliga ska förlängas.   
Arbetsmarknadsenheten ska under 2019 skapa rutiner och 
strategier gällande arbetet med kommunens extratjänster. Det 
ska skrivas en överenskommelse med Arbetsförmedlingen 
gällande samverkan kring arbetet med extratjänster. 

3.5 Ekonomistöd
Ljungby kommun har kommit långt vad gäller att ta emot 
leverantörsfakturor som e-fakturor. Andelen ligger i dagsläget 
på 73 procent av totala antalet fakturor. Vi kommer att arbeta 
för att ytterligare öka andelen. Från och med 2019 kommer 
det att bli lag på att skicka e-fakturor för avtalsleverantörer. 
Vad gäller kundfakturor kommer vi att under hösten 2018 
kunna erbjuda e-faktura till alla våra kunder.
Ekonomiavdelningen kommer under våren 2019 ta över 
arbetsuppgifter från fastighetsavdelningen. Det gäller arbete 
med utskick av kundfakturor, bokning av betalningar och 
inkassohantering för hyresadministrationen. Hyresadminis-
trationen kommer att integreras med ekonomisystemet.
Arbetet med målstyrning behöver utvecklas genom mer 
samsyn mellan nämnderna hur målen ska se ut och genom 
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att sätta färre och bättre nämndsmål som går att följa upp i 
delårsbokslut och bokslut. 
För att öka avtalstroheten vill vi införa en inköpsmodul som 
en del i beslutsstödssystemet, där man på alla organisatoriska 
nivåer kan se var avtalstroheten kan förbättras. 
Ekonomiavdelningen har utökat från en professionell god 
man till tre anställda som ska ha ca 20 huvudmän vardera. 
Ungefär en tjänst ger service åt huvudmän i Markaryds och 
Älmhults kommuner 

3.6 Service- och IT-avdelning
Under hösten 2018 påbörjas utbildning för anställda i Office 
365, arbetet beräknas pågå även under hela 2019. För genom-
förandet har avdelningen projektanställt en processledare un-
der ca 1 år samt tagit in en praktikant under 5 månader. Detta 
är ett brett digitaliseringsarbete som kommer att utvecklas 
under längre tid för samtliga förvaltningar.
Avdelningen stöttar även förvaltningarna i deras digitalise-
ringsarbete på olika sätt, bland annat hanteras detta utveck-
lingsarbete i IT-rådet, samt i separata möten med de två 
största förvaltningarna.
På grund av den ökande digitaliseringen ökar även kraven på 
säkerhet, samt tillgänglighet till internet och verksamhets-
system. Service- och IT-avdelningen har tillsammans med 
Ljungby Energi inlett ett samarbete för att säkerställa att vi 
har så god redundans och diversitet som möjligt.
Under 2018/2019 kommer ny Telefon- och ny IT-policy att 
tas fram i samråd med IT-rådet.
På grund av stora arbetsmiljöbrister (kyla, drag och trång-
boddhet) i kontorsservice lokaler kommer ombyggnad att ske 
under 2018/2019. Även receptionen och IT-enhetens lokaler 
kommer att få en ”makeover”.

3.7 Kansliavdelning

3.7.1 Arkiv
Under 2018 har en stor del arbetet runt valet organiserats och 
utförts genom kanslienhetens försorg. Under 2019 inleds den 
nya mandatperioden, vilket initialt innebär ett stort arbete 
med att få allt att löpa kring det politiska arbetet. Under 2019 
kommer enheten att organisera och genomföra valet till EU. 
Enheten arbetar även med att förbereda för en upphandling 
av ett nytt verksamhetssystem under året. 
En utredning gällande arkivets lokaler utmynnar förhopp-
ningsvis i ett svar kring var och hur arkivets verksamhet bäst 
bedrivs framöver. Under året kommer en ökad satsning på 
digitalisering att ske och ett samarbete med Sydarkivera i 
denna del att inledas.
Konsument Ljungby har arbetat med en anpassning av verk-
samheten på så sätt att avtal med andra kommuner numera 
finns i en omfattning som är rimlig utifrån de tjänster som 
kan tillhandahållas sett utifrån avtalskommunernas avstånd 
och Konsument Ljungbys personaldimensionering.  
Ytterligare justeringar kan komma att bli aktuella under 2019 
och som påverkar verksamheten framöver utifrån rörlighet i 
personalgruppen. 

3.8 Infrastruktur och kommunikationer
Arbetet fortskrider gällande att få tågstopp på den planerade 
höghastighetsbanan. Samarbete sker i frågan främst med det 
så kallade Stationsnätverket och Europakorridoren. Sverige-

förhandlingen har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. 
Region Kronoberg valde att inte ställa sig bakom betän-kan-
det, då det inte innehöll planer på station i Kronobergs län. 
Det saknas fortfarande beslut i ett antal frågor om banan, t.ex. 
om sträckningen mellan Jönköping och Hässleholm, hastig-
heter och finansiering. Det krävs en bred politisk enighet i 
dessa frågor på riksplanet för att arbetet ska kunna gå vidare. 

Nya former för kollektivtrafik i Ljungby stad undersöks. Sta-
den saknar stadstrafik sedan år 2013. Sedan dess har staden 
vuxit och nya alternativ till sedvanlig stadstrafik håller på att 
utvecklas. Tester görs i Göteborg och Stockholm med själv-
körande bussar och i övriga Europa genomförs tester även i 
mindre städer. Fullt utvecklade är dessa bussar mer flexibla 
och kräver inte samma beläggning som dagens. Vidare utreds 
hur bussförbindelserna till Växjö skulle kunna kompletteras 
med tur till Småland Airport, för att bland annat nå linjen till 
Amsterdam med vidare förbindelser. Under 2019 kommer 
trafikförsörjningsprogrammet att revideras. Trafikförsörj-
ningsprogrammet innehåller mål och riktlinjer för kollektiv-
trafiken i länet, varför dess utformning är viktig att följa och 
påverka. 

Ljungby kommun ingår i det länsgemensamma projektet 
Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg, vilket syftar till att 
öka andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och 
gång. En resvaneundersökning har genomförts och utifrån 
den kommer åtgärder att tas fram.

3.9 Information och marknadsföring
Under 2018 fattades beslut om att centralisera förvaltningar-
nas kommunikatörer och en avdelning på kommunlednings-
förvaltningen skapades med start den 1 juni. Avdelningen 
arbetar för att öka dialog, förklara beslut och internt med 
att kommunicera med och för organisationens medarbetare 
för att känna delaktighet, stolthet och ansvar. Avdelningen 
utvecklar och samordnar övergripande extern och intern 
kommunikation och stödjer ledning och medarbetare i kom-
munikationsfrågor. Arbetet med att hitta optimala arbets-
former pågår.
Kommunikationsavdelningen arbetar med ett antal kanaler 
som vi ständigt utvärderar och följer upp. I utvärderingen 
”Kommunkompassen” får den övergripande webbplatsen 
samt den veckovisa annonseringen ”Veckonytt” goda omdö-
men. Arbetet med sociala medier som kanal för information 
och dialog lyfts också fram som positiv. Under året har vi för-
nyat utseendet på annonssidan ”Veckonytt” samt tagit fram 
ny layout för personaltidningen med syfte att nå ut bättre.

3.10 Näringsliv
Basen i kommunens näringslivsarbete är dialogen med 
företagarna i kommunen och deras organisationer samt andra 
regionala och nationella samarbetspartners.  
För att nå målet att ge näringslivet ”goda förutsättningar för 
nya och befintliga företag att växa och skapa sysselsättning” 
är det viktigt att vi tillsammans skapar bästa möjliga förut-
sättningar. 
Näringslivsavdelningen fångar upp företagarnas önskemål 
och behov och lotsar rätt i den kommunala organisationen. 
Det ger lättillgänglighet och snabb och personlig återkopp-
ling. Näringslivsavdelningen medverkar i en rad olika projekt 
för att stötta och stärka det lokala näringslivsklimatet.



KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

25

3.11 Högre utbildning
Högskolecentrum Ljungby, HCLY, samverkar med kommu-
nens och regionens näringsliv och Linnéuniversitetet.  
De tre utbildningsanordnarna samverkar i föreningen 
HögskoleCentrum Ljungby. Ljungby kommun stödjer CIL 
ekonomiskt med 7,6 miljoner kronor. 
Kommunledningsförvaltningen har under 2018 utrett kom-
munens verksamhet med eftergymnasiala utbildningar och 
dess framtida organisation. Det finns ett stort behov av utbil-
dad arbetskraft i Ljungby kommun både inom näringslivet 
och inom offentlig sektor. Dagens organisation av utbildning-
arna på Högskolecentrum Ljungby/CIL möter inte de behov 
av kompetens kommunen ser komma i framtiden. Vare sig för 
kommunen som helhet eller Ljungby kommun som arbetsgi-
vare. 
Beslut har fattats om att bilda Campus Ljungby.  Det presen-
terade förslaget baseras på att Campus Ljungby i framtiden 
är den enda organisationen som får ekonomiskt stöd från 
Ljungby kommun. Förslaget ska också möta de kompe-
tensbehov som redovisats i ”Utredning för eftergymnasiala 
utbildningar”. Efter år 2020 ska vi ha ett stabilt och väl fung-
erande Campus Ljungby

3.12 Internationellt arbete
Under 2018 ändrades tjänsten EU-samordnare till internatio-
nell samordnare, för att bättre visa på hur Ljungby kommun 
kan dra nytta av internationella möjligheter och hur kommu-
nen är en del i en global omvärld. Under året antogs även nya 
styrdokument för internationellt arbete. Syftet med Ljungby 
kommuns internationella arbete är att bidra till att uppnå de 
strategiskt kommunövergripande och verksamhetsspecifika 
målen. Det internationella arbetet ska ses som ett verktyg för 
verksamhetsutveckling. Med internationellt arbete räknas tre 
huvudsakliga internationaliseringsformer – extern finansie-
ring, kompetensutveckling och samverkan. 
Under 2018 har kommunen varit delaktig i flera interna-
tionella projekt, såsom Service i samverkan genom lands-
bygdsprogrammet; 4-Ess, Etableringssamverkan Kronoberg 
och Kompetensförsörjning Kronoberg genom europeiska 
socialfonden (ESF); och Hållbar mobilitet och Växarena 2.0 
genom europeiska regionalfonden (ERUF). Diskussioner och 
kontakter pågår löpande om involvering i framtida projekt 
och samarbeten, och för att lyfta Ljungby kommuns kunskap 
och engagemang för internationella frågor. Detta drivs även 
av arbetsgruppen för internationella frågor, i vilken hela kom-
munkoncernen är representerad.

3.13 Trygghet och säkerhetsarbete
Förändringar i vår omvärld har gjort att totalförsvarsplane-
ringen i Sverige har återupptagits. En ny överenskommelse 
har tecknats mellan SKL och Myndigheten för samhällskydd 
och beredskap som innebär att kommunen under 2019 och 
2020 ska prioritera arbetet med att öka kunskapen om kom-
munens ansvar och arbetssätt vid höjd beredskap, krigsfara 
och krig. Dessutom ska kommunen stärka säkerhetsskyddet, 
genomföra säkerhetsskyddsanalys samt påbörja arbetet med 
krigsorganisation och krigsplacering av personal.

Ett annat område som kommunen kommer att arbeta med 
under 2019 är informationssäkerhet. En handlingsplan för 
mandatperioden 2019-2022 ska tas fram. Syftet med den är 

att med hjälp av konkreta åtgärder skapa systematik i infor-
mationssäkerhetsarbetet enligt modellen för LIS (lednings-
system för informationssäkerhet)

Under hösten 2018 anställdes en projektledare för att ta fram 
en nödvattenplan, ett arbete som kommer att slutföras under 
2019. Eftersom 2019 är första året under mandatperioden ska 
kommunen under året också genomföra en risk- och sår-
barhetsanalys som sedan ska redovisas för Myndigheten för 
samhällskydd och beredskap och ligga till grund för kommu-
nens fortsatta arbete med krisberedskap

3.14 Större budgetförändringar
Näringslivsavdelningens budget har minskats jämfört med 
2018 med 1 247 tkr. Minskningen beror på att en tjänst och 
utvecklingsmedel har flyttats till kultur- och fritidsförvalt-
ningen. Marknadsföringsmedel har minskats med 200 tkr.  
Budgeten för konsumentrådgivning och budget- och skuld-
rådgivning har minskats med 473 tkr genom minskning med 
en tjänst.
Budget för civilförsvar har ökat med 223 tkr för nödvatten-
plan.
Budgeten för Centrum för informationslogistik har minskats 
med 514 tkr. Tidigare budgeterade utvecklingsmedel med 
600 tkr har tagits bort.
Integrationsmedel har minskats med 150 tkr.
Budgeten för information har ökats med 5 943 tkr genom 
omflyttning från andra förvaltningar och avdelningar till den 
nybildade kommunikationsavdelningen.
Budget för kansliavdelningen har ökats med 687 tkr genom 
en ny tjänst som kommunsekreterare och en tjänst som data-
skyddsombud, vilken till stor del finansieras genom intäkter.
Budgeten för arkivet minskas med 252 tkr genom att intäkter 
från Riksantikvarieämbetet budgeteras.
Personalavdelningens budget utökas med 2 087 tkr genom 
centralisering av PA-specialister.
IT-verksamhetens kostnader ökar kraftigt genom fördyrad 
datakommunikation och licensavgifter.
I budgeten beslutades att tjänsten som KAA-ansvarig ska 
lösas inom befintlig budget. Kommunledningsförvaltningen 
har inte haft möjlighet att omfördela medel i 2019 års budget 
utan kommer att täcka kostnaden på 528 tkr genom resultat-
balanserade medel för 2019.
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1.  Ekonomisk rapport

Verksamhet UTFALL 2018 BUDGET 2018 BUDGET 2019
Totalt Intäkter -352 453 -320 487 -334 159

Kostnader 487 165 447 382 469 038
Nettokostnad 134 712 126 895 134 879

10 Nämnds- och styrelseverksamhet Intäkter -456 -454 -454
Kostnader 1 066 1 342 1 358
Nettokostnad 610 888 904

21 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb Intäkter -22 283 -14 747 -11 477
Kostnader 28 236 23 283 21 401
Nettokostnad 5 953 8 536 9 924

24 Gator o vägar samt parkering Intäkter -43 194 -23 426 -25 278
Kostnader 79 250 61 016 64 425
Nettokostnad 36 056 37 590 39 147

25 Parker Intäkter -18 802 -14 500 -15 100
Kostnader 29 831 24 537 25 269
Nettokostnad 11 028 10 037 10 169

27 Räddningsvht o övr samh.skydd Intäkter -3 060 -1 702 -1 761
Kostnader 33 099 30 453 32 389
Nettokostnad 30 039 28 751 30 628

31 Allmän kulturverksamhet Intäkter -3 312 -2 299 0
Kostnader 3 018 2 573 0
Nettokostnad -294 274 0

34 Idrotts- o fritidsanläggningar Intäkter -15 204 -17 247 0
Kostnader 15 076 4 991 0
Nettokostnad -128 -12 256 0

40 Gemensam administration Intäkter -3 980 -3 237 -3 645
Kostnader 22 011 21 259 20 067
Nettokostnad 18 031 18 022 16 422

41 Förskola Intäkter -166 -130 -161
Kostnader 6 268 5 475 6 053
Nettokostnad 6 103 5 345 5 892

43 Förskoleklass Kostnader 121 87 136
Nettokostnad 121 87 136

44 Grundskola Kostnader 1 049 926 1 044
Nettokostnad 1 049 926 1 044

46 Gymnasieskola Intäkter -553 -370 -590
Kostnader 4 170 4 493 3 966
Nettokostnad 3 617 4 123 3 376

51 Vård o oms. äldre o funk.hind Intäkter -18731 -18 449 -18 861
Kostnader 30 188 29 957 29 598
Nettokostnad 11 457 11 508 10 737

71 Gemensamma kostnader Intäkter -83 0 -2 015
Kostnader 2 876 2 411 7 868
Nettokostnad 2 792 2 411 5 853
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1.  Ekonomisk rapport

Verksamhet UTFALL 2018 BUDGET 2018 BUDGET 2019
75 Egna verksamhetslokaler Intäkter -99626 -99 586 -151 064

Kostnader 106 830 112 832 159 151
Nettokostnad 7 205 13 246 8 087

76 Hyrda verksamhetslokaler Intäkter -29291 -29 402 0
Kostnader 32 505 28 889 0
Nettokostnad 3 214 -513 0

81 Kommersiell verksamhet Intäkter -2665 -2 736 -8 412
Kostnader 3 087 2 653 2 972
Nettokostnad 421 -83 -5 440

86 Vattenfs o avloppshantering Intäkter -55622 -57 502 -57 506
Kostnader 55 622 57 502 57 506
Nettokostnad 0 0 0

87 Avfallshantering Intäkter -35426 -34 700 -37 835
Kostnader 32 863 32 700 35 835
Nettokostnad -2 562 -2 000 -2 000
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Exploateringsbudget 2019-2023

Totalt projekt 2019 2020 2021 2022 2023

Exploatering bostäder
Replösa Björket, bostäder Utgift 1 900 100 100 100 100 100

Inkomst -16 320 -2 600 -2 600 -2 600 -2 600 -2 600

Järnvägsområdet i centrum, bostäder Utgift 3 550 200 1 550 0 0 1 450
Inkomst -6 550 0 -3 300 0 0 -3 250

Replösa Byagården Utgift 470 0 0 0 50 0
Inkomst -3 400 0 0 0 -875 0

Sallebro Replösa Utgift 1 500 0 0 150 100 50
Inkomst -3 000 0 0 0 -2 500 -500

Sågverket Utgift 15 500 450 550 3 700 0 100
Inkomst -36 000 0 0 -12 000 0 -12 000

Exploatering industrier
NV Industriområdet, Eka Utgift 23 300 475 75 75 75 75

Inkomst -18 000 -700 -700 -700 -700 -700

Västergatan Lagan Utgift 11 000 0 4 010 10 10 10
Inkomst -5 700 0 -200 -200 -200 -200

Karlsro Rosendal Utgift 40 500 100 100 100 100 100
Inkomst -56 600 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Netto  
exploateringsverksamhet -47 850 -3 975 -2 415 -13 365 -8 440 -19 365

Markförvärv/markförsäljning
Markförvärv, inlösen Utgift 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Markförsäljning utöver exploateringsprojekt Inkomst -100 -100 -100 -100 -100

Netto  mark och 
exploateringsverksamhet -1 075 485 -10 465 -5 540 -16 465
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2. Mål
2.1 Strategiska området tillväxt
Övergripande mål
Med en väl utbyggd infrastruktur och en bra service formar 
vi ett attraktivt samhälle med en positiv utveckling.

Nämndsmål
Det ska finnas 40 hektar tillgänglig industrimark i 
kommunen.
Det ska finnas minst 25 stycken byggbara bostadstomter 
tillgängliga i Ljungby stad. 
Det ska finnas minst 25 stycken byggbara bostadstomter 
tillgängliga i kommunens övriga orter. 
Det ska finnas 5 000 kvadratmeter mark för flerbostadshus i 
kommunen.
I Ljungby tätort ska det finnas en byggbar tomt för nya 
verksamhetslokaler för vardera skola, förskola, särskilt 
boende och gruppboende LSS.
Minst 80 procent av medborgarna ska vara nöjda med vatten- 
och avloppsförsörjningen samt renhållningen.

2.2 Strategiska området kunskap
Övergripande mål
Genom hög kompetens skapas ett samhälle för framtiden.

Nämndsmål
Räddningstjänsten ska se till att alla barn i förskoleklass får 
en brandutbildning.
Administrativa avdelningen ska årligen genomföra fyra ut-
bildningar/informationsträffar i kompetenshöjande syfte.
Omfattning av felavhjälpande underhåll på fastigheter ska 
vara lägre än året innan i förhållande till yta.

Övergripande mål, kommunfullmäktige: 
Genom lärande och kompetensutveckling får vi en stimule-
rande/attraktiv arbetsplats.

Nämndsmål
Frisknärvaron ska vara 95 procent.
Jämna år
Minst 75 procent av medarbetarna ska uppleva att arbetsmil-
jön är god.

2.3 Strategiska området livskvalitet
Övergripande mål, kommunfullmäktige:
I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i 
kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle.

Nämndsmål
Det ska genomföras två temaveckor årligen på de kommunala 
restaurangerna.
Det ska genomföras två bytardagar årligen på Bredemad.
Offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla.
Allmän information om säkerhet i offentliga lokaler ska 
finnas på svenska och engelska.

Övergripande mål, kommunfullmäktige:
Vi skapar förutsättningar för god hälsa, trygga och tilltalande 
miljöer där vi hushåller med våra resurser.
Nämndsmål
Minst 70 procent av eleverna ska tycka att måltiden i skolan 
är en positiv upplevelse.
Minst 70 procent av personerna inom äldreomsorgen ska 
tycka att måltiden är en positiv upplevelse.
Minst 65 procent av medborgarna ska vara nöjda med 
kommunens parker och grönområden.
Minst 80 procent av deltagarna på räddningstjänstens 
informations- och utbildningstillfällen ska vara nöjda.
Minst 80 procent av de personer som räddningstjänsten möter 
vid larm ska vara nöjda med insatsen.
Kommunens lekplatser ska vara säkra och trygga.
Antalet personolyckor i trafiken ska minska fram till år 2020.
Minst 65 procent av medborgarna ska vara nöjda med 
kommunens gator och vägar.
Kommunala lokaler ska inte stå tomma.
Energiförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska.
Mängden egenproducerad energi i kommunala fastigheter ska 
höjas.
Minska den totala koldioxidekvivalenten för kostavdel-
ningens måltider.

3. Årets verksamhet
Tekniska nämnden ska erbjuda tydlig teknisk service och 
skapa en trygg, säker och utvecklande miljö för alla som bor 
och vistas i Ljungby kommun.

Tekniska nämnden svarar för kommunens tekniska 
servicefunktioner inom huvudsakligen följande områden; 
gator och trafik, parker och grönområden, vatten och avlopp, 
renhållning, fastighetsförvaltning, exploatering, tomter, 
kartframställning, räddningstjänst, hyror och arrenden samt 
kostverksamhet.

3.1 Sammanfattning
Tekniska förvaltningens kärnuppdrag är den dagliga 
driften; bland annat att ansvara för dricksvattenproduktion, 
sophämtning, tillagning av måltider, strategisk 
markanskaffning, förvaltning av kommunens fastigheter, 
räddningstjänst och snöröjning. Dessa arbetsuppgifter 
behöver alltid prioriteras för våra kommuninvånare. 
Dessutom ser förvaltningen till att kommunens kapital i 
form av fastigheter och infrastruktur, det vill säga vägar och 
ledningsnät, bibehålls.
Behovet av investeringar i kommunen har varit hög under 
flera år vilket har lett till ökad arbetsomfattning inom de 
ordinarie funktionerna. Även befolkningsökning, visionen 
om 35 000 invånare 2035 samt övriga utvecklingsambitioner 
innebär att arbetsomfattningen ökar. Driften kan aldrig 
pausas till förmån för det omfattande och viktiga utveckl-
ingsarbetet utan dessa uppdrag behöver skötas parallellt. För 
att säkerställa att driftuppdragen utförs bedömer tekniska 
förvaltningen att prioriteringar kommer att behöva göras för 
övriga uppdrag och ambitionshöjningar.
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Budgetförändringar   
Tekniska förvaltningen fick i 2019 års budget ökade anslag 
till räddningstjänsten i Lidhult (1 300 tkr), till gatubelysning 
(400 tkr) och till brandvärnen (150 tkr) samt ett ospecificerat 
belopp (700 tkr).  Demografin har kompenserats med 1 599 
tkr, löneökningarna med 1 753 tkr, kapitalkostnaderna med  
1 027 tkr och för inflation med 43 tkr. 
Flytt av budget har gjorts med 368 tkr från kultur- och 
fritidsnämnden för subvention av mark och lokaler. 
Minskning av budget har gjorts med 1 286 tkr för 
budgetanpassning.

3.2 Exploatering och mark
Mät- och kartverksamhet 
Utvecklingen inom GIS-området (geografiska informations-
system) skapar nya förutsättningar för planering och utveck-
ling av verksamheter. Intresse och behov från andra förvalt-
ningar ökar. 

Avdelningen kommer att arbeta med att göra kartinformation 
tillgänglig för allmänheten. Arbetet med ny översiktsplan 
kommer att intensifieras vilket innebär att efterfrågan på 
arbete inom GIS-information kommer att öka.  

GPS-tekniken (mätning med stöd av satelliter) har utveck-
lats så att den används såväl för förrättningsmätning som för 
detaljmätning och ett nytt samverkansavtal har upprättats 
mellan kommunen och Lantmäteriet. Förhoppningen är att 
det nya avtalet ska ge något förbättrade intäkter under 2019. 

Exploatering och markreserv
Planering för nya bostads- och industriområden förutsätter 
långsiktighet i markförsörjningen, oavsett konjunktursväng-
ningar och tillfällig efterfrågan. 

Inom områdena Eka, Karlsro och Rosendal pågår försälj-
ning av mark. Arbetet med kommunens markförsörjning för 
nästkommande områden pågår då exploateringsprocessen 
spänner över lång tid. Den börjar med ett markförvärv som 
följs av en planprocess som pågår innan marken kan grov-
planeras och byggas ut med vatten, avlopp och gator. Arbetet 
med ny detaljplan för nästa industriområde, Ekalund, pågår 
med arkeologiska och geotekniska utredningar samt naturin-
ventering.

Inom bostadsområdet Replösa Björket kommer den tredje 
etappen med ytterligare 43 villatomter, av totalt 94, att bjudas 
ut till försäljning i två omgångar.

Detaljplaneläggning är begärd för några olika områden i 
Ljungby stad, däribland Lagavallsområdet, norr om Vislan-
davägen/öster om John A Lagers väg samt norr om Replösa 
skola, för att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och för 
grupphusbebyggelse. Planprocessen kommer dock att kräva 
att medel avsätts för olika typer av undersökningar.  

Kommunen har förvärvat Sågverket 1 och en detaljplaneänd-
ring har begärts. Syftet med förvärvet är att skapa utrymme 
för fler nya bostäder.  

Kommunen planerar att bjuda ut byggrätter vid Östra Torg, 
Replösa skola och kvarteret Ringklockan vid John A Lagers 
väg till försäljning för byggnation av bostäder. Markanvis-
ning för Östra Torg är lämnad till Ljungbybostäder medan för 
de två övriga avses en markanvisningstävling genomföras.

3.3 Gator, vägar och parker
Projektering
Projekteringsenheten utför uppdrag åt verksamheterna 
exploatering och mark, gator, vägar och parker samt vatten 
och avlopp. Projekteringsenhetens personal kommer mesta-
dels att arbeta med uppdrag som rör tekniska förvaltningens 
investeringar.  Om behov finns av externa projekteringskon-
sulttjänster kommer dessa tjänster inhandlas inom planerade 
investeringsprojekt och därmed belasta projektens budget. 
Utredningsuppdrag och förstudier kring eventuella framtida 
projekt inryms till viss del i avdelningens budget. Detta 
skapar möjligheter till långsiktig planering av investerings-
projekt.
Parkeringsplats söder om Gamla Torg kommer att projekteras 
under året för framtida ombyggnation.
Projektering av gång- och cykelväg mellan Björket och Ha-
gatorpsområdet samt passage över ån Lagan sker under 2019.

Gatudrift
Skötsel av gator, gång- och cykelvägar ska utföras med 
prioritering av kvalitet och ekonomi. Planeringen ska vara 
långsiktig, dels för att förvalta de investeringar som är gjorda 
i det befintliga vägnätet, men även för att kunna göra kloka 
framtida investeringar. Gatuavdelningen sköter driften enligt 
de planer som tagits fram vilket ger vägnäten en god tillgäng-
lighet och en hög trafiksäkerhet. En rätt anpassad fordonspark 
ger låga driftkostnader och en bra miljöanpassning. Det ger 
en bra flexibilitet med att använda rätt maskin vid anlägg-
nings- och underhållarbeten. Det ger även förutsättningar för 
att upprätthålla en god kvalitet på vägar, gator och cykel- och 
gångvägar.

Vinterväghållning
För att kunna disponera personalstyrka och fordonspark på 
bästa sätt görs årligen en översyn och revidering av snöröj-
ningsplaneringen. Det sker tillsammans med inhyrd entrepre-
nör. 

Under kommande vinter kommer elektronisk utrustning som 
är kopplad till gatuavdelningens kundtjänst att installeras 
i resterande fordon. Det kommer att ge en snabb överblick 
över snörundorna. Det innebär att personal i kundtjänst kom-
mer kunna se i realtid vad som är utfört.

Parkdrift
Parkavdelningen odlar växter i sin egen växthusanläggning 
för att fram så bra växter som möjligt på ett ekonomiskt och 
effektivt sätt. Satsningen på biologisk bekämpning har slagit 
väl ut och alla kemiska medel har bytts ut.  

I samarbete med gatuavdelningen utförs renhållning och sop-
ning på offentliga platser enligt planerat körschema. En stor 
del av avdelningens resurser läggs på fastighetsavdelningens 
objekt, till exempel skötsel av skolgårdar och utemiljöer vid 
särskilda boenden. Röjning och avverkning utförs på uppdrag 
av exploateringsavdelningen.  

Lekplatsen i Brunnsparken har tillgänglighetsan-passats och 
utvecklats till att bli en aktivitets- och mötesplats för alla 
åldrar. För att säkerställa drift och skötsel av kommunens 
samtliga lekplatser kommer ett antal mindre använda lekplat-
ser att tas bort under 2019.
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I tätorternas parker pågår ett arbete med att föryngra trädbe-
ståndet. Det handlar både om att ta ner de träd som till exem-
pel anses utgöra en fara och att komplettera med nya. De nya 
träden planteras bland annat för att ge skugga vid lekplatser 
och andra offentliga platser men även för att möta kommande 
klimatförändringar som till exempel häftiga regn och torka.

I samarbete med Brottsförebyggande rådet identifieras områ-
den som upplevs otrygga, dessa åtgärdas sedan av parkavdel-
ningen. Detta arbete pågår kontinuerligt.

Parkavdelningen kommer under året att plantera träd och 
iordningställa grönområden på industriområdet Karlsro vilket 
kommer att öka driftskostnaderna på sikt.

Vid den dagvattendamm på Stensbergsområdet som ska an-
läggas kommer parkavdelningen att använda överskottsmas-
sorna till att göra en pulkabacke och iordningställa närlig-
gande grönyta. 

3.4 Räddningstjänst
Organisation
Samverkan med övriga räddningstjänster i Kronobergs län 
förbättras successivt genom den nystartade ekonomiska för-
eningen Räddsam Kronoberg.

Personal
Främst inom deltidsstyrkorna finns en ökad rörlighet. De 
senaste deltidsrekryteringarna visar även att de sökandes 
ordinarie arbetsgivare inte ger sitt samtycke för en eventu-
ell anställning. Detta leder till att det är svårt att rekrytera 
deltidsbrandmän. 

Behovet av nyrekrytering kommer att öka de närmaste åren 
och en ökad personalomsättning påverkar inte bara kostna-
derna utan leder också till kompetens- och erfarenhetsbrist 
inom viktiga områden. 

Utbildningar av brandmän och befäl genomförs enligt hand-
lingsprogrammet ’Skydd mot olyckor’ vilket också påverkar 
kostnaden. 

Kommunala kombinationstjänster för deltidsbrandmän i 
Lidhult har inrättats och verksamheten kommer att pågå med 
projektmedel fram till 2021.

Förebyggande
Utbildningsverksamhet riktad mot privatpersoner och företag 
för att öka deras förmåga att agera samt förebygga brand 
och andra olyckor kommer att fortsätta. Bland annat genom-
går kommunens personal regelbunden brandskyddsutbild-
ning. Utbildningarna som genomförs i övrigt är bland annat 
verksamhetsanpassade brandskyddsutbildningar, kurser i heta 
arbeten och hjärt- och lungräddning. 

Behovet av brandförebyggande rådgivning fortsätter att öka. 
För att stärka den enskilde i olycksförebyggande och brand-
skydd kommer räddningstjänsten att vara ute på evenemang 
för att informera och ge råd. Även tematillsyner kommer att 
genomföras vid större evenemang. Räddningstjänsten kom-
mer att förbättra sin uppsökande verksamhet, framför allt 
med inriktning på landsbygden. 

De prioriterade områdena inom tillsynsverksamheten kom-
mer att tas fram gemensamt av räddningstjänsterna i länet i 
samarbetet RäddSam Kronoberg.

3.5 Fastigheter
Verksamhetslokaler
Under 2019 kommer lokalstrategiarbetet att ske under mer 
strukturerade former i samverkan med andra förvaltningar 
och funktioner. Målsättningen med arbetet är en långsiktig 
handlingsplan som ger kommunen förutsättningar att växa 
och utvecklas enligt vision och mål. Lokalgruppens arbete 
behöver intensifieras under ledning av lokalstyrgruppen för 
att nå denna målsättning. 

Fastighetsavdelningen ser att behovet av övergripande utred-
ningar och utvecklingsprojekt kommer att öka under 2019. 
Utredningarna leder i många fall till nya investeringsprojekt 
då efterfrågan på nya, ändrade och utökade verksamhetsloka-
ler ökar för samtliga förvaltningar. 

Fastighetsavdelningen ser även behovet av att effektivisera 
förvaltningen av befintligt och framtida fastighetsbestånd. 
I effektiviseringsarbetet ingår bland annat fortsatt driftopti-
mering, införande av ett nytt verksamhetssystem samt nya 
rutiner för kontinuerliga hyresgästmöten. Effektiviseringarna 
ska resultera i bättre kundrelationer, lägre drift- och energi-
kostnader samt minskad miljöpåverkan. 

Fastighetsavdelningen kommer fortsätta arbetet med att för-
bättra tillgängligheten i kommunens lokaler.

Internhyra
Ett nytt internhyressystem för finansieringen av fastighets-
avdelningens uppdrag kommer föreslås och implementeras 
under 2019. Målsättningen är systemet ska vara i full drift 
från och med 2020. Det nya internhyressystemet ska vara 
hållbart och tydligt i sin utformning. Dessutom ska det bidra 
till ökad kommunnytta genom en förbättrad förvaltning och 
en mer rationell ansvarsfördelning mellan kärnverksamhet 
och stödverksamhet.

3.6 Kost
Kostverksamhet
En stor del av kostavdelningens budget går till inköp av livs-
medel. I Ljungby kommun finns mål för andelen ekologiska 
inköp, svenskt kött och Fairtradeprodukter som ställer krav 
på inköpen. I kombination med en i övrigt hög ambitionsnivå 
kommer verksamheten att behöva arbeta med effektivisering-
ar om nuvarande nivå ska kunna upprätthållas eller höjas.

Kostavdelningen arbetar med ökad intensitet för mer klimat-
smarta måltider. Det innebär bland annat att andelen vege-
tariska rätter inom förskola och skola prioriteras. Inköp av 
frukt och grönsaker anpassas efter säsong och arbete med att 
minska matsvinnet pågår. 

Skollagen ställer krav på att kommunen kan styrka att maten 
är näringsriktig, vilket innebär att menyer för elever kontinu-
erligt näringsberäknas. Under året kommer även måltiderna 
inom äldreomsorgen att näringsberäknas. 

En policy för måltider finns och ska revideras under året. 
Därefter ska tillhörande handlingsplaner utarbetas. 

Antalet matgäster inom förskola och skola har ökat betydligt 
och förväntas fortsätta att öka. Den marginal som tidigare har 
funnits i skolrestaurangerna vad det gäller lokaler, logistik 
och personal finns inte längre kvar. Maxkapaciteten är i flera 
fall uppnådd, i andra fall närmar sig gränsen.  
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Kostavdelningen behöver därför i tidigt skede involveras för 
att kunna tillmötesgå denna utveckling. I dagsläget arbetar 
kostavdelningen efter två budgetmodeller. Det pågår ett kom-
munövergripande arbete med målet att skapa en gemensam 
modell som synliggör måltidskostnaderna för verksamheterna 
och ger större möjlighet till påverkan. 

Kundfokus och service betyder mycket för måltids-upple-
velsen. En kartläggning av restaurangmiljöerna kommer 
att göras under året som ska ligga till grund för kommande 
investeringar och syfta till att säkerställa en stimulerande 
måltidsmiljö för elever och gäster samt en god arbetsmiljö för 
personal. En större planerad åtgärd är golvläggning i köket på 
Brunnsgården under sommarhalvåret vilket kan innebära att 
den ordinarie matproduktionen flyttas till andra enheter och 
att lunchgäster får hänvisas till andra restauranger.

Restaurang Åsikten
Restaurangen på Åsikten drivs som en intraprenad med flera 
syften: Heldygnsservice till det särskilda boendet, kvällsöp-
pet för större sällskap samt lunchservering. I nuvarande avtal 
anges dessutom att målsättningen ska vara att restaurangen är 
ekonomiskt självgående. Intraprenadavtalet förnyas årligen.

3.7 Övergripande verksamhet
Stödfunktioner
Projektledning av infrastrukturprojekt, som till exempel över-
föringsledning, bostads- och industriområden kommer även 
fortsättningsvis att drivas av planeringsavdelningen. 
De administrativa funktionerna kring nämndssekretariat och 
diarium kommer att vidareutvecklas i syfte att upprätthålla 
rättssäkerheten. Stödfunktioner kring ekonomi, personal och 
den nya utredningsfunktionen utvecklas löpande för att på 
bästa sätt stötta verksamheterna. Interna utbildningar genom-
förs regelbundet inom tekniska förvaltningen. 
Arbetet med att utarbeta en plan och strategi för nödvatten 
fortskrider och kommer att slutföras under året. 

Bilpool
Bilpoolens tillkomst har skapat en bättre och säkrare bilpark 
för berörda verksamheter..

3.8 Kommersiell verksamhet
Torg
Vid en framtida ombyggnad av Salutorget kommer torghan-
deln att behöva ändra placering. Den nya tillfälliga place-
ringen kommer i god tid att kommuniceras med torgknallar 
och andra handlare. 

Skog
På grund av stormar och avverkning är virkesförrådet lågt 
och behöver byggas upp. Åldersfördelningen är skev, med 
mycket ung skog. För skogens skötsel behövs röjnings- och 
gallringsåtgärder de närmaste åren, vilket innebär höga kost-
nader. Förstagallringarna som görs efter röjningarna kommer 
att ha ett lågt virkesnetto. De stora skogs-vårdskostnaderna i 
kombination med minskad avverkning leder till att nettoin-
täkterna från skogsverksamheten stannar på 500 tkr för det 
kommande året.  

Parkavdelningen sköter vår tätortsnära skog, bland annat för 
ökad trivsel och trygghet.

3.9 Vatten och avlopp
Arbeten enligt VA-planen och arbete med vatten-skydds-
områdesföreskrifter för Ljungby fortsätter. VA-avdelningen 
arbetar även med att ta i drift en ny vattentäkt i Åby.  

Ledningsnätförnyelse med relining och nyanläggning pågår 
enligt uppgjord plan. 

Nybyggnation av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar 
kommer att färdigställas på den sista etappen på det nya 
bostadsområdet Björket.

3.10 Avfall
Taxefinansierad renhållning
Arbetet med målen i avfallsplanen fortsätter. Aktiviteter 
såsom öppet hus med information om matavfall, studiebe-
sök för skolungdomar och föreläsningar om hur avfallet kan 
minskas kommer att anordnas.
En ny optisk sorteringsanläggning för matavfall kommer 
att börja användas under 2019. Taxan kommer att anpassas 
för att möjliggöra att sorteringsgraden ska vara så hög som 
möjligt. 
Regeringen har beslutat att förpackningar och tid-ningar ska 
samlas in fastighetsnära. Renhållningsavdelningen inväntar 
hur beslutet kommer att på-verka verksamheten. Den nya 
optiska sorteringsan-läggningen för matavfall kan mycket 
enkelt och kostnadseffektivt senare kompletteras med fler 
linjer som sorterar ut förpackningar och tidningar. Systemets 
enkla påbyggnadsmöjligheter ger kommunen fördelar när den 
fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar 
ska införas.

Deponi
Arbeten med att sluttäcka den gamla deponin för icke farligt 
avfall pågår med att bygga upp rätt lutningar. Till det återan-
vänds massor och material som kommer in till deponin.  

4. Investeringar

4.1 Beläggning
Beläggningsplanen är upprättad som en treårig prioritetsplan 
för åtagande i tid och behov. En ny beläggningsplan kommer 
att tas fram under året. 

Bedömning sker på spårdjup, krackelering, mekaniska skador 
och tvärfall, alltså vägens lutning. Innan asfaltering filmas 
ledningsnätet i marken invändigt så att dåliga partier kan 
bytas ut innan asfalten läggs.

Större beläggningsarbeten kommer i Ljungby tätort att 
utföras på bland annat Fabriksgatan samt delar av Storgatan 
och Vislandavägen. Utanför tätorten kommer större arbeten 
ske på exempelvis Ringvägen i Lagan och Lillegårdsvägen i 
Ryssby.
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4.2 Centrumplan
Ombyggnaden av centrum fortsätter i olika etapper.  
För att förbättra trafiksituationen vid korsningen Skånegatan/
Gängesvägen kommer Skånegatan att anslutas till 
Hammarrondellen.

Bergagatan kommer att förbättras ur trafiksäkerhetssynpunkt 
samt anpassas till den byggnation som har skett.

4.3 Gång- och cykelvägar 
Under 2018 påbörjades en större satsning på nya gång- och 
cykelvägar runt om i kommunen. Denna satsning kommer att 
fortsätta under året med bland annat åtgärder i Ryssby tätort 
och på sträckorna mellan Ljungby och Ryssby samt mellan 
Lagan och Vittaryd. I Ljungby tätort kommer åtgärder bland 
annat att göras på Näsvägen. 

4.4 Björket
En fortsatt utbyggnad av bostadsområdet Björket kommer 
att ske. Den sista etappen pågår vad det gäller anläggande av 
gator och vatten-, dagvatten- och avloppsnät för 43 tomter. 
Dessutom pågår arbeten med att anlägga gräsytor och plan-
tera träd inom vissa områden, främst i det område där gator 
färdigställts under 2016. En tillfällig lekplats kommer att 
anläggas i detta område. Den kommer sedan att ersättas av en 
större permanent lekplats på annan plats när hela området har 
färdigställts. 

4.5 Ekalund 
Ett nytt industriområde, Ekalund, kommer att anläggas norr 
om Eka industriområde. Under 2019 kommer planering av 
området att fortsätta och projektering att påbörjas. Nya led-
ningar kommer därefter att dras fram till detta område samt 
även anläggas inom området.

4.6 Österleden
Österleden ska förbättra trafiksituationen för både de nya och 
de befintliga bostadsområdena i Replösa. Projektering av 
Österledens första del kommer att inledas under året.

4.7 LSS-boende Pumpan
Byggandet av ett nytt gruppboende med sex lägenheter på 
fastigheten Pumpan 2 är igång och beräknas stå färdigt innan 
sommaren 2018. 

4.8 Bergalyckans förskola
En ny förskola för cirka 160 barn byggs och den befintliga 
lokalen byggs om. I den befintliga delen kommer även famil-
jecentralen i Lagan att inrymmas. Förskolan kommer att byg-
gas så att tillagningsköket får en gemensam restaurang för 
alla avdelningar, utom småbarnsavdelningarna. Den tidigare 
Laganskolan rivs av gatuavdelningen. Parkavdelningen kom-
mer att anlägga alla grön- och lekytor. Projektet pågår och 
beräknas bli färdigt sommaren 2019.

4.9 Hjortsbergsskolan

En ny F-6 skola för cirka 380 barn byggs på den befintliga 
tomten. Den ursprungliga huvudbyggnaden behålls som en 
tillfällig avlastningslokal och mottagningskök. På tomten 
byggs även en fullstor idrottshall anpassad för skolans och 
föreningars behov. I projektet ingår tillagningskök för den 
nya skolan. Projektet pågår och planeras bli färdigt hösten 
2019-2020.

4.10 Klövervägens förskola
Byggnation av förskola med plats för cirka 120 barn kommer 
att upphandlas och påbörjas under 2019. Förskolan beräknas 
stå klar hösten 2020. I projektet ingår tillagningskök. Den 
nya förskolan byggs på tomten intill den nuvarande förskole-
byggnaden som kommer att rivas.

4.11 Holmsborg
På Holmsborgsområdet i Lagan kommer ett nytt gruppboen-
de och anpassade bostäder att byggas. Projektering kommer 
inledas parallellt med utredning för sanering. Målsättning är 
att gruppboendet ska stå färdigt under 2020.

4.12 Grand
En omfattande renovering av Grand är planerad och ska 
upphandlas och påbörjas under 2019. 

4.13 Kommande byggprojekt
Under 2019 fortsätter planeringen av ytterligare 
nybyggnadsprojekt, som redan i ett tidigt skede kräver 
mycket förberedande arbete. I investeringsplanen ligger till 
exempel ersättning av Förskolan Regnbågen på Strömgatan, 
Harabergsgatans förskola, ett nytt äldreboende samt en ny 
7-9 skola.

4.14 Reinvesteringar fastigheter
Fastighetsavdelningen arbetar även löpande med åtgärder 
enligt underhållsplanen. Budgeten för reinvesteringar uppgår 
till 21 miljoner kronor för 2019. 

4.15 Vatten och avlopp
Projektering av överföringsledning mellan Ljungby och 
Bollstad pågår. I projektet ska kostnaderna för cykelväg och 
överföringsledning fördelas i ett avtal mellan kommunen och 
Trafikverket. Exploateringsavdelningen arbetar med marklö-
sen för att få tillgång till utrymme för ledningar. 

För befintliga vatten- och avloppsreningsverk sker reparation 
och utbyte av pumpar med mera kontinuerligt under året.  
Under året kommer arbetet med att trygga vattenförsörjning-
en i Bolmen samhälle att påbörjas.
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1.  Ekonomisk rapport

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

EDTTest 2019-02-04 17:02:53

Verksamhet UTFALL 2018 BUDGET 2018 BUDGET 2019

Totalt Intäkter -11 335 -11 870 -11 800
Kostnader 20 933 22 850 22 912
Nettokostnad 9 598 10 980 11 112

100 Nämnd och styrelseverksamhet Kostnader 847 1 005 1 005
Nettokostnad 847 1 005 1 005

215 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb Intäkter -5 645 -5 000 -5 280
Kostnader 6 603 7 433 7 432
Nettokostnad 958 2 433 2 152

261 Miljö o hälsoskydd m.utövn Intäkter -3 936 -4 370 -4 220
Kostnader 10 649 11 299 11 525
Nettokostnad 6 713 6 929 7 305

263 Miljö, hälsa o hållbar utv Intäkter -1 754 -2 500 -2 300
Kostnader 2 834 3 113 2 950
Nettokostnad 1 080 613 650

1 / 1
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2. Mål

Strategiskt område: Tillväxt 
Nämndsmål:
Genom framsynt planering underlättar vi för dem som bor, 
vistas och verkar i kommunen
• Digital service för allmänheten ska vara tillgänglig 

dygnet runt.
• Nya detaljplaner för privata aktörer ska handläggas 

skyndsamt.
• Bygglov som hanteras på delegation ska handläggas 

skyndsamt.
• Bygglov som hanteras i nämnden ska handläggas 

skyndsamt.

Strategiskt område: Kunskap
Nämndsmål:
Människor som bor och verkar i kommunen ska vara 
delaktiga i samhällsutvecklingen
• Nämnden ska anordna kunskapsspridande aktiviteter för 

allmänheten och de som verkar i kommunen.
• Beslut som prövas i högre instans vinner stöd.

Strategiskt område: Livskvalitet
Nämndsmål:
Livsmiljön i Ljungby kommun präglas av rent vatten, frisk 
luft och attraktiva miljöer
• Planerade inspektioner och kontroller för miljöskydd ska 

genomföras.
• Planerade inspektioner och kontroller för hälsoskydd ska 

genomföras.
• Planerade inspektioner och kontroller för livsmedel ska 

genomföras.
• Andelen godkända avlopp ska öka jämfört med 

föregående år.

3. Årets verksamhet

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar över bland an-
nat plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen. 
Nämnden leder verksamheten, beslutar i övergripande ären-
den och delegerar till förvaltningen. Miljö- och byggnämn-
den ska utöver lagarna verka för en god miljö- och byggnads-
kultur, ha en god och tilltalande stads- och landskapsmiljö, ta 
initiativ i frågor om planläggning, byggande och miljöfrågor. 
En viktig del av verksamheten är att lämna råd och upp-
lysningar samt ta tillvara de möjligheter lagarna ger för att 
förenkla och underlätta för den enskilde. 

Förvaltningen har en viktig roll i att ge information inom 
miljö, bygg och plan. Detta görs kontinuerligt genom kontakt 
med invånare och genom information på hemsidan.

Större förändringar som skett är att organisationen har 
ändrats och blivit två avdelningar. Förvaltningen har över-
gripande en förvaltningschef tillika stadsarkitekt samt tre 
administrativa handläggare samt två avdelningschefer för 
respektive avdelning.

För att veta vad våra kunder/medborgare tycker om vår ären-
dehantering genomförs servicemätningar ”Löpande insikt”. 
Resultatet i mätningen utgör ett viktigt underlag i förvalt-
ningens förbättringsarbete.

Plan- och byggavdelningen
Arbetet med en ny översiktsplan (ÖP) och nämndens budget 
utökades med 200 tkr för diverse utredningar under 2019. 
ÖP-arbetet med samrådsprocessen kommer att vara en stor 
del av planenhetens arbete under 2019. 
Nämnden prioriterar för att ha god planberedskap gällande 
detaljplaner för småhus, villor, flerbostadshus och industrier. 
Det planeras även för större om-och nybyggnationer av 
förskolor, skolor samt vårdboenden. Större projekt kommer 
att vara pågående för nya villaområden och områden som ger 
möjlighet för exploatering av flerbostadshus.
Handlägga inkommande ansökningar om strandskyddsdis-
pens, bygglov, förhandsbesked samt anmälningspliktiga 
åtgärder prioriteras i första hand från byggenheten. Nämnden 
har som avsikt att behålla en kort handläggningstid samt att 
under 2019 prioritera de tillsynsärenden som prioriterats ner.

 Miljöavdelningen
Tillsyn ska ske av miljöavdelningen enligt fastställd tillsyns-
plan enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och 
andra lagstiftningar. 
Arbetet innebär tillsynsbesök, granskningar och godkännande 
av olika rapporter samt anmälnings- och tillståndsärenden av 
olika slag. Inom den ordinarie tillsynen väljs olika fokusom-
råden ut. 
Planer för exploatering av flera tidigare industriområden för 
bostäder och offentliga ändamål medför betydliga insatser 
från avdelningens sida relaterad till miljöundersökningar och 
miljösaneringar. 
Torkan 2018 kommer även 2019 medföra belastning på 
många verksamheter som tillsynas. Inom ramen av vad lagen 
tillåter kommer särskilt hänsyn tas för att underlätta för dessa.
Miljöövervakning sker i form av mätning av radioaktiv strål-
ning, mätning av utsläpp till luft samt kalkning av våra sjöar. 
Miljöavdelningen har tagit på sig ansvaret som sekreterare 
i Luftvårdsförbundet Kronoberg, ett ansvar som eventuellt 
fortsätter efter förbundets årsmöte i april 2019.
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1.  Ekonomisk rapport

Verksamhet UTFALL 2018 BUDGET 2018 BUDGET 2019

Totalt Intäkter -114 313 -77 583 -78 759
Kostnader 732 080 675 997 716 070
Nettokostnad 617 767 598 414 637 311

10 Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader 1 510 1 676 1 703
Nettokostnad 1 510 1 676 1 703

40 Gemensam administration Intäkter -4173 -347 -361
Kostnader 43 655 42 537 41 446
Nettokostnad 39 482 42 190 41 085

41 Förskola Intäkter -35081 -29 275 -28532
Kostnader 170 528 155 277 168 822
Nettokostnad 135 447 126 002 140 290

42 Fritidshem Intäkter -10158 -8 299 -8737
Kostnader 42 553 38 805 42 547
Nettokostnad 32 395 30 506 33 810

43 Förskoleklass Intäkter -929 -86 -85
Kostnader 12 340 12 982 11 700
Nettokostnad 11 411 12 896 11 615

44 Grundskola Intäkter -25196 -12 481 -11471
Kostnader 281 875 257 020 269 531
Nettokostnad 256 679 244 539 258 060

45 Grundsärskola Intäkter -2445 -2 300 -2400
Kostnader 12 836 15 650 17 218
Nettokostnad 10 391 13 350 14 818

46 Gymnasieskola Intäkter -22191 -13 584 -15260
Kostnader 122 128 112 201 120 290
Nettokostnad 99 937 98 617 105 030

47 Gymnasiesärskola Intäkter -1245 -580 -1500
Kostnader 4 677 4 233 5 076
Nettokostnad 3 431 3 653 3 576

48 Kommunal vuxenutbildning Intäkter -8292 -6 530 -6162
Kostnader 20 604 19 372 19 530
Nettokostnad 12 312 12 842 13 368

51 Vård o oms. äldre o funk.hind Intäkter -4603 -4 101 -4251
Kostnader 19 373 16 244 18 205
Nettokostnad 14 770 12 143 13 954
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3. Årets verksamhet
3.1 Verksamhetsidé
Vi ska ge barn och elever utbildning (lärande/kunskap, 
omsorg och social utveckling) av god kvalitet för ett livslångt 
lärande. Vi utgår från den enskildes förutsättningar, samhäl-
lets krav och våra gemensamma resurser.

Nämndens verksamhet regleras främst av skollag, förord-
ningar, läroplaner och kursplaner. I skollagen regleras att 
kommunen är skyldig att systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Måldokumenten 
ger barn, elever, föräldrar och personal i samtliga verksam-
heter information om den politiska ambitionen för skolan och 
förskolan.

3.2  Ansvarsområde
Barn- och utbildningsnämnden ansvar är att med hög kvalitet 
tillgodose kommuninvånarnas behov av: 

•	 Förskola
Verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Verksamheten 
bedrivs i 23 kommunala förskolor och i sju fristående 
förskolor. Kommunen har tillsynsansvar över alla 
förskolor.

•	 Fritidshem
Verksamhet för barn i ålder 6-13 år.
Bedrivs på morgonen innan skolan börjar samt efter 
skoldagens slut samt på lov.

•	 Förskoleklass 
Verksamhet för barn i åldern 6 år.
Förskoleklass är en integrerad verksamhet i grundskolan 
och är en obligatorisk verksamhet. Verksamheten 
erbjuds under 525 timmar per år och vanligtvis under 
förmiddagen.

•	 Grundskola
Verksamhet för barn i åldern 7-15 år.
Grundskolan är en obligatorisk verksamhet. 
Verksamheten bedrivs i 13 grundskolor varav 3 skolor 
med år 7-9.

•	 Gymnasieskola
Verksamhet för ungdomar i åldern 16-19.
Verksamheten bedrivs vid Sunnerbogymnasiet och är en 
frivillig skolform. 

•	 Vuxenutbildning 
Utbildningsverksamhet för vuxna. Genomförs 
som grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 
vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare). 
Denna bedrivs för att ge vuxna möjlighet att få 
grundskole- eller gymnasiekompetens.

•	 Särskola 
Verksamhet för barn med utvecklingsstörning. 
Bedrivs som grundsärskola, gymnasiesärskola samt 
särvuxenutbildning. Ska ge kunskaper, färdigheter och 
omvårdnad med utgångspunkt i den enskilda elevens 
behov.

•	 LSS verksamhet för barn och ungdom.
Bedrivs för barn och ungdomar i åldern 0-17 år. 
Verksamheten är till för att ge barn/ungdomar med 
funktionsnedsättning och deras familj ett stöd i 
vardagen. 

3.3 Sammanfattning av verksamhetsförändringar
Volymförändringar
Avser kommunens egen verksamhet.
Förskola 4 147 tkr
Fritidshem  479 tkr
Förskoleklass   416 tkr
Grundskola 1 027 tkr
Grundsärskola 2 503 tkr
Gymnasieskola 8 500 tkr
Gymnasiesärskola 650 tkr
Kommunal vuxenutbildning 0 tkr
LSS 1 440 tkr
Summa  19 172 tkr
Besparingen på 6,2 mkr som tilldelades i budgetramen har 
inte kunnat fördelas ut utan den finns under gemensam 
administration.

4. Verksamhetsförändringar 

4.1 Övergripande

Kvaliteten i våra verksamheter följs upp på ett nytt sätt sedan 
2014. Processen innebär att vi följer upp fyra olika områden 
vid olika tidpunkter under året. Vilka områden som följs upp 
under året väljs ut från år till år. Vid varje uppföljning lämnar 
alla enheter in uppföljning och sedan sammanställs en central 
rapport på förvaltningen. Det systematiska kvalitetsarbetet 
kopplas ihop med respektive förskolas/skolas eget kvalitets-
arbete. Processen utgår från de allmänna råden från Skolver-
ket för hur man följer upp kvalitet. 

Extra statsbidrag på 736 tkr utbetalas till kommunen för att 
täcka kommunens extra kostnader för introduktionsår för 
lärarna.

Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för lågstadiesats-
ningen på 4,9 mkr för läsåret 2018/2019. Bidraget kan sökas 
av huvudmän för att höja utbildningens kvalitet för de lägre 
årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer 
tid för varje elev.  

Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för fritidshems-
satsningen på 1,2 mkr för läsåret 2018/2019.

Bidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningens 
kvalitet. Bidraget ska användas till personalkostnader.

Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för lärarlönelyftet 
på 7,7 mkr för läsåret 2018/2019.

Lärarlönelyftet är till för att huvudmän ska kunna höja 
lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller 
fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets 
attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. 

Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för karriärlärare 
på 3,7 mkr för läsåret 2018/2019. Syftet är att göra läraryrket 
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mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Ett sär-
skilt statsbidrag utgår för förstelärare och lektorer med 5 000 
kronor per månad respektive 10 000 kronor per månad. För 
2019 får vi statsbidrag för att kunna tillsätta 44 förstelärare. 

PRIO (planering, resultat, initiativ och organisation)  är ett 
utvecklingsarbete som drivs av SKL och utvalda kommuner. 
Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. 
Hittills har fler än 120 skolor i 35 kommuner påbörjat arbetet 
med PRIO.  Utvärderingar visar att arbetet värderas högt av 
såväl lärare som skolledningar.

Ljungby kommun gick in i projektet hösten 2014. Två halv-
tidstjänster PRIO-ledare har anställts och utbildats som ska 
leda vårt deltagande. PRIO-ledarna kartlägger och analyserar 
tillsammans med skolledningen skolans utvecklingsområden, 
utvecklar och tar fram nya verktyg och arbetssätt och slutli-
gen implementerar dessa. 

PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskaps-
resultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla 
skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer 
lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:
• Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan 

lärare.
• Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans 

resurser dit de gör störst nytta.

Ett nytt statsbidrag finns att söka från och med hösten 2018 
och det kallas för ”Likvärdig skola”. Det här statsbidraget 
ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutveck-
lingen i förskoleklass och grundskolan under 2019. Kom-
munen får  inte minska sina egna kostnader per elev jämfört 
med ett genomsnitt för de tre föregående åren för personal i 
förskoleklassen, undervisning i grundskolan och elevhälsa 
i grundskolan. Om kommunen minskar kostnaderna leder 
det till återkrav, om det inte finns särskilda skäl. För 2019 är 
Ljungbys bidragsram 9,7 mkr.

Under 2018 har det tagits beslut i nämnden att satsa på lärare 
som vill vidareutbilda sig i specialpedagogik. Ett statsbidrag 
finns att söka för denna insats och täcker en del av kostnader-
na. Under hösten 2018 är det åtta stycken som studerar och 
kommunens kostnad blir 400 tkr. Lärarna  arbetar 50 procent 
och får lön för 90 % under studietiden.

Regeringen har föreslagit att betyg ska sättas i moderna språk 
varje termin från och med årskurs 6. Enligt finansieringsprin-
cipen tillskjuts Ljungby 28 tkr för denna förändring.

4.2 Förskolan
Förskollärarnas pedagogiska ansvar har skrivits in i läropla-
nen. Förskollärare får ett förtydligat specifikt ansvar för till 
exempel att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
utmanas i förhållande till målen. Det är också förskollärare 
som ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kon-
tinuerligt dokumenteras och följs upp så att läroplanens mål 
och intentioner uppfylls.

Antalet födda 2017 blev 320 barn och det är 10 fler än 2016. 
Jämfört med befolkningsprognosen för 2018 är det 23 barn 
fler. För 2019 prognosticeras födelsetalet till 310. 

Antal inskrivna barn i den kommunala förskolan beräknas 
bli 1 259 för 2019 och det är 51 fler barn än för 2018. De 
fristående förskolorna prognosticeras att öka antalet barn med 

7 till 162 barn,  för 2019. Andel inskrivna barn ger indikation 
på hur efterfrågan av förskola utvecklas. Andelen inskrivna 
barn i Ljungby är 85 procent och i riket är det 84 procent.  

Vi ansökte om 1,4 mkr för statsbidrag för mindre barngrupper 
i förskolan för Lå 2018-2019. Vi beviljades endast  480 tkr. 

Antal barn per årsarbetare i förskolan beräknas bli 5,4 för 
2019 och det är samma nivå som 2018. 

Ökningen i demografimodellen räcker dock inte till att täcka 
de ökade kostnaderna. Förskolan budgeteras med ett under-
skott på 1 350 tkr.

Hösten 2009 sänktes personaltätheten i förskolan som en 
besparingsåtgärd. De 0,1 tjänst per avdelning önskas återfö-
ras till förskolan. Detta har inte kunnat finansieras i budgeten 
för 2019.

4.3 Fritidshem
De kommunala fritidshemmen ökar  i volym med 14 barn 
jämfört med 2018. 

De fristående fritidshemmen minskar i volym med 5 barn 
jämfört med 2018. 

Ökningen beror på att förskoleklassen som börjar läsåret 
2019/2020 är betydligt större än årets förskoleklass.

Antal inskrivna elever på fritidshemmen beräknas bli 1 174 
för 2019. Av dessa går 1 099 elever på de kommunala fritids-
hemmen. Antal elever per årsarbetare på fritidshemmen be-
räknas bli 17 för 2019 och det är samma nivå som för 2018.

4.4 Förskoleklassen
Förskoleklassen har nu blivit obligatorisk och ett extra 
destinerat statsbidrag på 226 tkr tillfaller kommunen. Antalet 
folkbokförda elever till förskoleklassen ökar med 11 elever 
på helårsbasis. Till hösten 2019 ökar elevantalet med 29 
jämfört med läsåret 2018/2019 i de kommunala förskoleklas-
serna och det medför att antalet tjänster kommer att öka med 
2,0 tjänster. Vi budgeterar att det kommer att gå 17 elever i 
friskolornas förskoleklasser 2019. Läsåret 2018/2019 går det 
18 elever i friskolornas förskoleklasser. 

Antal elever per årsarbetare i förskoleklass beräknas bli 15 
för 2019 och det är samma nivå som 2018. De kommunala 
skolor som har färre än sju elever tilldelas ändå 0,5 tjänst i 
resurs för förskoleklassen.

4.5 Grundskolan
Ett statsbidrag för nyanlända elever i grundskolans senare 
årskurser har tillfallit kommunen med 113 tkr.

Prao har återinförts i årskurs 8 och 9 och för detta utökade 
uppdrag kompenseras Ljungby kommun med 85 tkr för 2019.

Statsbidrag för läxhjälp söktes för läsåret 2018 och 665 tkr 
beviljades. Detta bidrag kan sökas av huvudmän och ideella 
läxhjälpsföreningar för att ordna läxhjälp för elever. Avsikten 
är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt 
som möjligt i sitt lärande, och att bidra till en ökad likvärdig-
het. Det finns ingen information om detta bidraget kommer 
att finnas för 2019.

Skapande skola är ett projekt tänkt att stärka samverkan mel-
lan skolan och det professionella kulturlivet.  
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Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla ut-
trycksformer och att deras möjligheter till eget skapande 
ökar. Till läsåret 2018/2019 har vi fått 460 tkr i bidrag från 
Kulturrådet.

Kommunens grundskolor ökar med 4,1 lärartjänster till läs-
året 2019/2020 jämfört med läsåret 2018/2019 beroende på 
elevtalsförändringar. 

Lingbygdens friskola har 38 elever i årskurs 1-6 för budget-
året 2018. För 2019 är det prognostiserat att bli 37 elever. 
Budgeten för 2019 beräknas bli knappt 3,3 miljoner och det 
är 100 tkr högre än 2018.

Thorén Framtid har 71 elever i årskurs 1-6 och  68 elever år 
7-9 för budgetåret 2018. För 2019 är det prognosticerat att 
bli 72 elever i 1-6 och 64 elever år 7-9. Budgeten för 2019 
beräknas bli 12,3 miljoner och det är en ökning med 500 tkr 
jämfört med 2018.

Antal elever per lärare i den kommunala grundskolan beräk-
nas bli 11,9 för 2019 och det är samma nivå som för 2018.

Nu har Ljungby två moderna 7-9- skolor, Åbyskolan som är 
helrenoverad och nybyggda Kungshögsskolan där eleverna 
startade höstterminen 2011. En förstudie har gjorts av Astrad-
skolan och det är viktigt att Astradskolan också moderniseras 
och blir konkurrenskraftig.

Elevantalet har ökat stadigt i årskurs F-9 och det finns nu 
behov av ytterligare skolor i Ljungby tätort.

4.6 Gymnasiet
Gymnasieskolans ram har ökat med 4,1mkr på grund av ök-
ning av antalet folkbokförda med 48 elever för 2019. 
Denna ökning räcker dock inte för att täcka gymnasieskolans 
ökade kostnader. Totalt budgeteras ett underskott med 5 mkr. 
Denna underfinansiering består av;
• Minskning av ersättning från Migrationsverket ca 2,5 

mkr
• Interkommunal ersättning, minskning av elever från 

andra kommuner, ca 1 mkr
• Ökning av antalet lärare på samtliga program, dock störst 

ökning på introduktionsprogrammet, ca 1,5 mkr

Antal elever per lärare i gymnasieskolan beräknas bli 11,9 för 
2019 och det är samma nivå som för 2018.

4.7 Vuxenutbildning
Vuxenutbildningens budget har legat på samma nivå i ett 
antal år. Antalet elever minskar nu något till 200 heltidsstu-
derande. Under flera år har kommunen framgångsrikt sökt 
statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning vil-
ket gjort det möjligt att satsa på vuxenutbildningen. Antalet 
platser att söka minskades drastiskt under 2012 och för 2013 
ökades antalet platser något. För 2014 ökas platsantalet yt-
terligare något jämfört med 2013. Skolverket har i dagsläget 
inte fått några närmare besked om satsningen för yrkesvux 
kommer att fortsätta under år 2019 och framåt.

Ett särskilt statsbidrag för lärlingsutbildning inom vuxenut-
bildningen finns också att söka. 

SFI (svenska för invandrare) är en verksamhet som nu 
minskar. Undervisningen inom SFI ska även pågå under skol-
loven. Ett tillfälligt statsbidrag för kvalitetshöjande insatser 
inom svenska för invandrare, sfi, finns att söka. Detta bidrag 
ska kunna sökas för insatser som bidrar till ökad kvalitet och 
individanpassning av utbildningen.

4.8 Särskola
Prognosen för grundsärskolan är att elevtalet till läsåret 
2019/2020 kommer att vara 41 elever och det är en ökning 
med fyra elever.
Elevantalet i gymnasiesärskolan är prognosticerat till 16 
elever för läsåret 19/20 och det är en ökning med tre elever. 
Budgetramen har ökat både för grundsärskolan och gymna-
siesärskolan. Den behöver inte nyttjas fullt ut då vi inte har 
kvar några externa elever längre.

4.9 LSS-Verksamheten
Under 2019 fyller 5 barn 18 år och lämnas över till socialför-
valtningen. 

Volymen ökar i verksamheten därav ökar kostnaderna med 
1,4 mkr, denna ökning täcks av ökningen i demografimodel-
len.

5. Investeringar

Under 2019 är det följande större investeringar som är  
beslutade.

Hjortsbergsskolan inventarier
Inventarier till den nya skolan, 5 mkr.

Klövervägens förskola inventarier
Inventarier till den nya förskolan, 2,5 mkr. 

Agunnarydskolan ombyggnation till förskola
Antalet barn i förskoleåldern ökar i Agunnaryd. Det finns 
behov av mer yta till förskolan. Kostnad 1 mkr.

Sunnerbogymnasiet ombyggnation till fyra klassrum
Antalet elever ökar på Sunnerbogymnasiet. Därav finns det 
ett behov att bygga om gamla yrkeslokaler som inte används 
idag till fyra klassrum. Kostnad 1,2 mkr.
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Indikatorer 2019 2018 2017 2017 2016

Antal barn i kommunal förskola 1 259 1 208 1 158 1 178 1 165
Antal barn i fristående förskola 162 155 155 167 152
Antal barn i kommunalt fritidshem 1 099 1 085 1 135 1 128 1 109
Antal barn i fristående fritidshem 75 80 69 69 76
Antal elever i kommunal förskoleklass 286 275 292 290 284
Antal elever i fristående förskoleklass 17 22 16 20 16
Antal elever i kommunal grundskola 2 818 2 738 2 705 2 693 2 637
Antal elever i fristående grundskola 185 191 179 191 184
Antal elever i kommunal särskola 56 48 37 42 34
Antal folkbokförda i gymnasieåldern 957 909 872 897 898
Antal elever på Sunnerbogymnasiet 899 892 881 867 849

Antal elever på Sunnerbogymnasiet från 
annan kommun 80 90 90 94 98

Antal personer med LSS-insatser 50 40 40 50 36
Antal elever på vuxenutbildningen 200 250 250 225 246
Antal elever på SFI (svenska för invandrare) 210 240 240 259 251

KVALITETSNYCKELTAL
Antal barn per årsarbetare i förskola 5,4 5,4 5,4 5,1 5,3
Antal barn per årsarbetare i fritidshem 17 17 17 17,2 17,9
Antal elever per årsarbetare i förskoleklassen 15 15 15 15 14,5
Antal elever per lärare, kommunala grundskolan 11,9 11,9 11,9 10,5 10,8
Antal elever per lärare, kommunala gymnasieskolan 11,9 11,9 11,9 11,8 11,6

EKONOMINYCKELTAL (enligt SCB:s definition)

Kostnad per barn i kommunal förskola 147 100 138 300 133 700 141 400 132 900
Kostnad per barn i kommunalt fritidshem 42 600 41 000 40 500 40 900 39 400
Kostnad per elev i kommunal förskoleklass 70 200 68 800 64 100 67 500 66 100 
Kostnad per elev i kommunal grundskola 105 500 101 000 95 000 101 400 97 100
Kostnad per elev i kommunal gymnasieskola 118 500 114 700 110 800 113 900 110 200

Volymnyckeltal Budget Budget Budget Bokslut Bokslut
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1.  Ekonomisk rapport

SOCIALNÄMNDEN

EDTTest 2019-02-04 17:21:01

Verksamhet UTFALL 2018 BUDGET 2018 BUDGET 2019

Totalt Intäkter -272 285 -124 251 -110 649
Kostnader 911 730 736 413 741 078
Nettokostnad 639 445 612 162 630 429

100 Nämnd och styrelseverksamhet Kostnader 2 265 2 434 2 434
Nettokostnad 2 265 2 434 2 434

130 Övrig politisk versamhet Kostnader 559 559 591
Nettokostnad 559 559 591

267 Alkoholtillstånd mm Intäkter -441 -585 -585
Kostnader 427 976 977
Nettokostnad -14 391 392

275 Totalförsvar och samhällsskydd Kostnader 5 40 40
Nettokostnad 5 40 40

501 Gemensamma kostnader SOC Intäkter -4 695 -25 0
Kostnader 15 484 15 896 12 158
Nettokostnad 10 789 15 871 12 158

502 Gemensamma kostnader ÄO OF Intäkter -2 084 -218 -2 700
Kostnader 4 273 1 190 1 396
Nettokostnad 2 189 972 -1 304

510 Äldreomsorg Intäkter -153 640 -43 517 -40 923
Kostnader 458 115 339 306 343 239
Nettokostnad 304 475 295 789 302 316

512 Hemsjukvård Intäkter -1 155 -1 765 -95
Kostnader 59 685 52 044 54 961
Nettokostnad 58 530 50 279 54 866

513 Insatser enligt LSS, SFB o HSL Intäkter -49 928 -52 584 -44 101
Kostnader 193 943 182 927 181 041
Nettokostnad 144 016 130 343 136 940

520 Insats pers m funkt.nedsättn Intäkter -5 340 -3 706 -3 687
Kostnader 34 553 33 783 35 983
Nettokostnad 29 213 30 077 32 296

534 Färdtjänst Intäkter -365 -840 -840
Kostnader 6 737 7 956 7 967
Nettokostnad 6 373 7 116 7 127

550 Gemensamma kostnader IFO Intäkter -471 0 -25
Kostnader 5 259 5 163 6 679
Nettokostnad 4 788 5 163 6 654

552 Institutionsvård vuxna Intäkter -107 -97 -97
Kostnader 3 172 3 124 3 124
Nettokostnad 3 065 3 027 3 027

554 HVB-vård för barn o unga Intäkter -7 540 -466 -466
Kostnader 25 610 14 187 14 517
Nettokostnad 18 070 13 721 14 051

556 Familjehemsvård vuxna Kostnader 0 360 360
Nettokostnad 0 360 360

1 / 2
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EDTTest 2019-02-04 17:21:01

Verksamhet UTFALL 2018 BUDGET 2018 BUDGET 2019

557 Familjehemsvård barn o unga Intäkter -1 248 -30 -30
Kostnader 14 448 14 649 14 365
Nettokostnad 13 200 14 619 14 335

558 Öppna insatser vuxna Intäkter -3 155 -2 112 -2 129
Kostnader 6 902 5 898 6 116
Nettokostnad 3 747 3 786 3 987

559 Vård vuxna m missbruksproblem Intäkter -5 0 0
Kostnader 1 402 2 118 2 534
Nettokostnad 1 397 2 118 2 534

568 Öppna insatser barn o unga Intäkter -682 0 0
Kostnader 8 721 7 848 7 961
Nettokostnad 8 039 7 848 7 961

569 Barn och ungdomsvård Intäkter -1 588 0 0
Kostnader 10 292 8 037 8 351
Nettokostnad 8 704 8 037 8 351

571 Övriga insatser till vuxna Kostnader 1 348 1 705 1 726
Nettokostnad 1 348 1 705 1 726

575 Ekonomiskt bistånd Intäkter -688 -500 -500
Kostnader 17 778 17 884 18 311
Nettokostnad 17 090 17 384 17 811

585 Familjerätt o familjerådgivn Intäkter -31 -37 -37
Kostnader 437 408 419
Nettokostnad 406 371 382

600 Flyktingmottagande Intäkter -39 122 -17 769 -14 434
Kostnader 40 294 17 861 14 434
Nettokostnad 1 172 92 0

610 Arbetsmarknadsåtgärder Kostnader 0 0 1 334
Nettokostnad 0 0 1 334

749 Arbetsmiljö Kostnader 20 60 60
Nettokostnad 20 60 60

2 / 2
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3. Årets verksamhet
3.1 Sammanfattning
Socialnämnden hade inför 2018 en budgetram på 612 162 
tkr. I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige (KF) om 2019 
års budgetram på 630 429 tkr för socialnämnden.  

Löneökningarna på 12 580 tkr är fördelade över förvalt-
ningen. Inflationskompensationen på 1 243 tkr läggs där 
kostnader för köpt verksamhet finns. Det sker en ökning av 
ram med sammanlagt 5 244 tkr genom demografifaktorn. 
Samtidigt har KF beslutat om en budgetanpassning på 1 % 
för alla förvaltningar. Det innebär en budgetanpassning på 6 
186 tkr för socialförvaltningen. Nämnden fick 6 000 tkr för 
att kunna budgetera för de ärenden inom kommunal assistans 
som under 2018 låg obudgeterade. De hade tidigare personlig 
assistans enligt SFB och intäkt från Försäkringskassan. Då 
insatsbehovet kvarstår så har det medfört en merkostnad för 
kommunen.  
I samband med omorganisationen av kommunikatörer samt 
personalspecialister under 2018 flyttas budget på totalt 2 085 
tkr från socialförvaltningen, vilket motsvarar kostnaden för 3 
årsarbetare.

År 2015-2018 fick socialnämnden drygt 6 000 tkr per år i sti-
mulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. För 
att kunna fortsätta ha 0,58 i täthet på våra särskilda boenden 
kommer den ofördelade budgeten användas. Den har tidi-
gare använts som ”gummiband” för att möta upp förändrade 
behov på våra särskilda boenden.

2. Mål
2.1 Strategiskt område: Tillväxt 
Övergripande mål: 
Skapa förutsättningar för att även de personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden har en relevant sysselsättning och 
i möjligaste mån ges förutsättningar och tillgång till den 
ordinarie arbetsmarknaden. 

För att öka självständigheten och förbättra livsvillkoren är 
nämndens mål att andelen personer 21–65 år med långvarigt 
ekonomiskt bistånd med orsak arbetslöshet ska vara högst  
0,4 %. Övriga två nämndsmål är kopplat till verksamhetspla-
nens aktiviteter för fokusområdena Strategi för sysselsättning 
för personer med funktionsnedsättning samt Arbetsmarknads-
frågor. Syftet är att den enskildes behov ska tillgodoses samt 
att minska utanförskap.

2.2 Strategiskt område: Kunskap
Övergripande mål: 

Vi använder metoder och teknik som bidrar till förbättringar 
som är av värde för individen och verksamheten utifrån bästa 
tillgängliga kunskap och på ett ekonomiskt hållbart sätt. 

Att möta ökade samhällskrav och behov av effektivisering 
är syftet med nämndsmålet som mäter andelen uppfyllda 
aktiviteter inom fokusområdet E-hälsa, digitalisering och 
välfärdsteknik. På samma sätt är nämndsmålet om Effektivt 
användande av resurser (ekonomisk hållbarhet) ett instrument 
för att skapa bättre förutsättningar för sektionschefer och 
andra nyckelpersoner att analysera sin verksamhet och dess 
ekonomi.

Övergripande mål: 

Motiverad personal med relevant kompetens som ges rätt 
förutsättningar, leder till rättssäkerhet samt god och trygg 
omsorg och vård.

Fokusområdena Attraktiv arbetsgivare och Bästa tillgängliga 
kunskap från verksamhetsplanen har bildat varsitt nämnds-
mål. Syftet med målen är att säkerställa att det finns tillgång 
till personal med rätt kompetens samt god kvalitet på vård 
och omsorg som levereras av socialförvaltningen.

Övergripande mål:

Som attraktiv arbetsgivare ska socialnämnden säkerställa 
att det finns resurser, god kunskap och kompetens. Genom 
nämndsmål om antal medarbetare per chef, personalomsätt-
ning bland sektionschefer och sjuksköterskor samt medarbe-
tarnas välmående förväntas det övergripande målet uppfyl-
las. Syftena med nämndsmålen är skapa god arbetsmiljö, 
minimera effektivitet- och kompetensförlust samt att minska 
sjukfrånvaron.

2.3   Strategiskt område: Livskvalitet
Övergripande mål: 

De insatser socialnämnden erbjuder är förebyggande och 
leder till förbättrade eller bibehållna livsvillkor samt ökad 
självständighet. Nämndsmålet är att andelen öppenvård ska 

öka i relation till den totala kostnaden för insatser för barn 
och unga. Syftet är ett ökat välmående hos barn och unga.

Övergripande mål: 

Alla som är i kontakt med socialnämnden i Ljungby kommun 
får god service och gott bemötande. För att öka tryggheten 
för den enskilde berör ena nämndsmålet personalkontinuite-
ten inom hemtjänsten. Det andra nämndsmålet handlar om att 
andelen utredningar inom barn och unga 0-20 år som avslutas 
inom 120 dagar ska öka. Detta för att skapa en större rätts-
säkerhet. 

Övergripande mål:

I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i 
kommunen för att forma attraktiva livsmiljöer och ett socialt 
hållbart samhälle. En långsiktig strategi ska utarbetas för hur 
socialförvaltningen ska bidra till det övergripande målet. Syf-
tet är att forma attraktiva livsmiljöer och ett socialt hållbart 
samhälle i samverkan med civilsamhället.

Övergripande mål:

I samverkan med andra aktörer arbetar vi för att den enskildes 
behov och förutsättningar ska vara i centrum. Nyttan för den 
enskilde ska vara vägledande i hur samhällets insatser ska 
utformas. För att fånga upp sådant som är allas och ingens 
ansvar ska samverkan förbättras mellan socialförvaltningen 
och andra aktörer. Detta ska göras med hjälp av fokusområdet 
Effektivt användande av resurser inom IFO. För att utifrån de 
äldres behov förbättra samverkan mellan socialförvaltningen 
och andra aktörer ska förvaltningen arbeta med fokusområdet 
Hälsa för äldre i samverkan



44

SOCIALNÄMNDEN

Då hemtjänstpotten prognostiseras ett plusresultat i slutet av 
2018, justeras hemtjänstpotten ned med 1 105 tkr.

Den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver regleras i 
lagstiftningen och i det hemsjukvårdsavtal som länets kom-
muner har tecknat med dåvarande Landstinget Kronoberg. 
2014 beslutade kommunfullmäktige att minska socialnämn-
dens budget med 1 000 tkr med motiveringen att socialnämn-
den beräknas minska sina kostnader vid revidering av hem-
sjukvårdsavtalet. Sedan dess har hemsjukvården budgeterats 
med ett minusbelopp på 1 000 tkr. Någon revidering av detta 
avtal har än så länge inte skett. För att hemsjukvården ska få 
en mer verklighetsförankrad budget tas denna minuspost bort 
från och med 2019.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har under 2018 vänt ett 
minusresultat till en budget i balans. Det har dessutom skett 
stora organisatoriska förändringar inom verksamheten, där 
bland annat sektionen för ensamkommande har minskat så 
pass mycket att den nu är integrerad i den ordinarie verksam-
heten och sorterar under barn och unga. Tjänsten som sek-
tionschef för ensamkommande som finansierats med intäkter 
från Migrationsverket finns inte kvar. Vid en genomlysning 
av kvarvarande sektionschefers olika uppdrag och arbetsbe-
lastning bedöms verksamheten behöva utökas med ytterligare 
en förste socialsekreterare i budget.

Justeringar per verksamhet tkr
Stab
Justering ofördelad budget -1 809
Summa -1 809
Äldreomsorg
Justering säbopott -3 749
Justering hemtjänstpott -1 105
Utökad budget sektionschefer 3,0 åa 2 016
Justeringar täthet säbo 3 212
Höjd internhyra Björkäng 205
Internhyra Plan 4 Ljungberga 1 269
Summa 1 848

Hemsjukvård
Justering tidigare avdrag hemsjukvårdsavtal 1 000
Leasingkostnad bilar 160
Utökad budget sektionschef 1,0 åa 672
Summa 1 832

OF
Justering LSS-pott -10 629
Utökad budget pers ass enl LSS 6 000
8 färre ärenden pers ass enl SFB -3 409
Sektionschef 1,0 åa 714
Gruppboende Ljungsjövägen 3 787
Serviceboende Högarörsgatan 6 313
Höjd internhyra Karlsson dagverksamhet 136
Resursfördelning grupp- och serviceboende 0,32 
åa 141

Justering budget för personligt ombud 157
Summa 3 210

IFO
Förste socialsekreterare 1,0 åa 673
Förhöjd hyra pga renovering Integrerad miss-
bruksvård 100

Summa 773
SUMMA 5 854

Enligt beslut från kommunfullmäktige ska varje nämnd inom 
sin respektive budget ta fram buffert för oförutsedda utgifter. 
2019 har socialförvaltningen ofördelad budget på 1 217 tkr 
för att hantera öppning och stängning av platser på särskilt 
boende. Dessutom finns det budgeterat 1 716 tkr för föränd-
ringar inom personlig assistans samt gruppboenden. Därutö-
ver har det totalt budgeterats 1 726 tkr som central pott förde-
lat mellan verksamhetscheferna samt förvaltningschefen.  
Det är mindre buffert än vad förvaltningen haft tidigare.

3.2 Avvikelser från standardkostnad

Nettokostnadsavvikelse är ett mått som ger en fingervisning 
om kommunen har en högre eller lägre kostnad än vad som 
kan förväntas utifrån den relativa strukturen, verksamheter-
nas nettokostnad jämförs med en referenskostnad. Med andra 
ord ett mått på vad verksamheten ”borde kosta” om man inte 
tar hänsyn till strukturella skillnader kommuner emellan så 
som åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund etc. Avvi-
kelserna kan bero på att förvaltningen bedriver verksamheten 
på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenom-
snittet. De kan också bero på strukturella faktorer som inte 
beaktas. I tabellerna nedan jämförs Ljungby kommun med 
referenskommunerna för år 2017. 

Individ och familjeomsorg
2015 2016 2017

Ljungby 0,0% 9,3% 4,6%
Referenskommuner* 5,2% 8,5% 7,2%
Alla kommuner, medel 5,6% 7,7% 8,9%
*) Mariestad, Ulricehamn, Vetlanda, Håbo, Stenungsund, 
Härryda, Sjöbo

År 2015 visade inte nettokostnadsavvikelsen på någon av-
vikelse för individ- och familjeomsorgen. År 2016 visar det 
återigen på en ganska stor avvikelse. Ökad ärendemängd 
och ovanligt många SiS-placeringar sågs som bidragande 
faktorer. Nettokostnadsavvikelsen har återigen minskat något 
2017. Ljungby kommuns individ- och familjeomsorg ligger 
lägre än både referenskommunerna samt riket i stort.

Äldreomsorg
2015 2016 2017

Ljungby 7,8% 7,2% 10,8%
Referenskommuner* -0,4% 2,1% 3,0%
Alla kommuner, medel 1,4% 1,8% 2,4%
*) Vetlanda, Lindesberg, Falköping, Ronneby, Katrineholm, 
Oskarshamn, Ulricehamn 

Ljungby kommuns äldreomsorg visar på en avvikelse som 
kan tolkas som att vi har högre kostnader än vad struktu-
ren motiverar. I Ljungby kommun ligger hemtjänsten högt 
kostnadsmässigt medan vi har lägre kostnader på särskilt 
boende i jämförelse med många andra kommuner. Vid arbetet 
med Kostnad per brukare (KPB) belyses detta än mer, där 
det bland annat har blivit tydligt att vi har stor andel delege-
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rad hemsjukvård samt ett relativt stort antal hemtjänsttagare 
som ligger över den ekonomiska brytpunkten för att plats 
på särskilt boende ska vara mer kostnadseffektivt. Samtidigt 
ökar antalet äldre inom kommunen. Arbetet kring kostnadsre-
duceringar fortgår.

LSS
2015 2016 2017

Ljungby -6,2% -4,7% -3,9%
Referenskommuner* -2,0% -1,8% -2,1%
Alla kommuner, medel -1,6% -1,3% -1,2%
*) Köping, Mark, Ulricehamn, Vallentuna, Kumla, Flen, 
Tierp

Verksamheterna inom LSS, lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, har däremot en negativ avvikelse, 
liksom både referenskommunerna och riket. Det kan ana-
lyseras som att LSS-verksamheterna har en något lägre 
kostnad än vad den relativa strukturen motiverar. Arbetet med 
KPB förstärker den bilden. Däremot minskar avvikelsen för 
Ljungby kommun de senaste åren. Det är troligtvis en effekt 
av kommunens ökade kostnader inom personlig assistans.

3.3 Verksamhetsövergripande
Socialförvaltningen är uppdelad i en verkställighets- och en 
myndighetsavdelning. 

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kom-
munens kostnader för olika insatser och hur dessa insatser 
kan knytas till den enskilda brukaren. En enhetlig och gemen-
sam standard för beräkningarna gör det möjligt att jämföra 
kommuner med varandra. Genom att arbeta med KPB under 
flera år kan kommunen även jämföra sig med sig själv över 
tid. 2017 arbetade socialförvaltningen tillsammans med En-
solution med KPB för att göra en första analys inom äldre-
omsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsätt-
ning. 2018 belystes alla socialförvaltningens verksamheter. 
Analysen är ett värdefullt verktyg för strategisk framtida 
planering, men även vid analys för att kartlägga var vi kan få 
ned våra kostnader som har ökat inom många verksamhets-
områden. Arbetet med KPB kommer fortsätta under 2019.

Socialnämnden redovisade ett minusresultat på 27 866 tkr 
i bokslutet för 2017. Enligt reglerna för resultatbalansering 
skulle socialnämnden tagit med sig två tredjedelar av under-
skottet in i 2018. KF beslutade dock redan i januari 2018 att 
hela underskottet avskrevs för socialnämnden. Prognosen 
som gjordes efter första kvartalet 2018 visade på en förväntad 
avvikelse mot budget på totalt minus 26 000 tkr vid slutet av 
2018. Redan i januari beslutade socialnämnden att handlings-
planen för 2017 skulle fortlöpa fram till ny handlingsplan är 
framtagen. Ny handlingsplan antogs i april 2018. Prognosen 
som presenterades vid delårsbokslutet visade på en förväntad 
avvikelse mot budget på 15 800 tkr vid årets slut. Prognosen 
har förbättrats för varje månad. Flera verksamheter hade nu 
en budget i balans, och i många fall till och med ett plusre-
sultat.  De negativa avvikelserna fanns kvar inom personlig 
assistans, hemsjukvården, barn- och ungdomsvården samt 
särskilt boende. 

Socialförvaltningen har haft en omfattande utökning av sin 
verksamhet på grund av volymökningar de senaste åren. En 
del av de ökade kostnaderna är påverkbara, medan andra 
kostnadsökningar beror på kostnadsförskjutningar från staten 

inom främst LSS-verksamheten. Åtgärder som beslutats 
och genomförts under 2018 är bland annat att fortsätta se 
över antalet beviljade timmar inom hemtjänsten, intensifiera 
arbetet kring digitala lösningar, fortsätta arbetet med att hitta 
bra boendelösningar inom LSS, se över ersättningen till 
företag inom personlig assistans, påbörja ekonomiutbildning 
för samtliga sektionschefer, höjd delegation vad gäller inköp, 
övertid och utbildning.

2016 utvidgade Socialstyrelsen föreskrifterna vad gäller att 
förebygga uppkomst av infektioner och smittspridning inom 
vård och omsorg. Det innebär bland annat att arbetsklä-
derna inte får lämna arbetsplatsen. Detta har fått till följd att 
förvaltningen måste hyra arbetskläderna inkl tvätthantering, 
så kallad cirkulationstvätt. Ett nytt leasingavtal började gälla 
från den 1 mars 2017. Merkostnaden har blivit 1 700 tkr. 
Socialnämnden äskade både inför 2018 och 2019 om extra 
medel för ändamålet, men äskandet avslogs vilket innebär att 
posten fortsätter att ligga delvis obudgeterad under 2019.

Fritidsbanken startades upp 2017 som ett projekt med medel 
ur sociala investeringsfonden, ett samarbete mellan social-
förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och föreningslivet. Syftet med 
fritidsbanken är att låna ut fritidsartiklar till barn och vuxna, 
vara ett fritidsbibliotek. Inför 2019 kommer ytterligare medel 
äskas från fonden.

3.4 Individ- och familjeomsorg inkl. myndighet

Biståndshandläggning
Biståndshandläggarna utreder och handlägger ärenden inom 
äldreomsorg samt för personer med funktionsnedsättning och 
psykiatri. 

Myndighetsavdelningen är budgeterad med 12,3 åa, bestå-
ende av förste biståndshandläggare, bistånds- och färdtjänst-
handläggare.

Utredning vuxen

Inom sektionen utredning vuxen sorterar ekonomiskt bistånd, 
missbruksvård samt flyktingmottagning. Här arbetar 13,0 åa 
fördelat på socialsekreterare och alkoholhandläggare. Från 
och med 2017 finns det avtal om gemensam alkoholhand-
läggning mellan Ljungby, Markaryd och Älmhult kommun.

Ljungby kommun har historiskt legat lågt kostnadsmässigt 
jämfört med referenskommunerna vad gäller ekonomiskt 
bistånd. Under 2015 minskade antal biståndsmottagande 
hushåll, vilket medförde lägre utbetalt belopp. Den trenden 
fortsatte under 2016. Under 2017 ökade kostnaden återigen, 
likaså i referenskommunerna.
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2016 2017 2018*
Medelkostnad/mån 1 082 1 326 1418

* jan-aug 2018

Under 2017 skedde en kostnadsökning inom ekonomiskt 
bistånd, vilket ser ut att fortsätta under 2018. Det är delvis 
pga personer som tidigare ingått i arbetsförmedlingens 
etableringsprogram som nu söker försörjningsstöd. Ett 
framgångsrikt samarbete med arbetsmarknadsenheten pågår 
där man aktivt arbetar med att få ut personer med långvarigt 
ekonomiskt bistånd på arbetsmarknaden.

Utredning missbruk

Ljungby kommun har låg nettokostnad inom 
missbruksvården i jämförelse med referenskommunerna för 
IFO.

Missbruksvården har sedan 2015 hållit sin budget. Budget 
för institutionsplaceringar är beräknad på att klara i snitt 3-4 
pågående placeringar per dygn. Vid placeringar övervägs 
alltid lösningar på hemmaplan.

Utredning barn och ungdom
Kostnaden för barn och ungdomsvården sett till kronor 
per invånare har ökat för varje år. Detsamma gäller 
referenskommunerna. Ljungby kommun ligger något högre i 
kostnad per invånare än referenskommunerna.

Antalet placeringar i familjehem minskade under 2017. 
Trenden har fortsatt under 2018. Det beror på att antalet 
familjehemsplacerade ensamkommande barn har blivit färre, 
pga ändrade behov samt åldersuppskrivningar. Likaså har 
övriga familjehemsplaceringar minskat.  

Även kostnadsmässigt syns en stor skillnad jämfört 
med tidigare år. För att stärka upp budgeten för 
familjehemssekreterarna flyttas budget på 595 tkr vilket 
motsvarar 1,0 åa från externa familjehemsplaceringar till 
personalkostnader för socialsekreterare. Därmed är sektionen 
barn och unga budgeterad med 15,65 åa socialsekreterare. 
Därutöver finansieras 2,0 åa genom intäkter från 
migrationsverket och 2,0 åa genom stimulansmedel. Det har 
tidigare funnits ett antal tjänster utöver budget, 2019 kvarstår 
endast en tjänst som är obudgeterad. Arbetet kring att kunna 
säkerställa en rimlig resurs i förhållande till behovet fortgår.

Kostnaden för institutionsplaceringar barn och unga har 
under 2018 fortsatt att öka. Det är fortfarande många SiS-
placeringar. Arbete pågår för att på sikt återigen sänka 
kostnaderna till tidigare års nivå.
Under 2016 skapades en ny utredningsfunktion riktad mot 
ensamkommande barn och ungdomar. Den finansierades då 
genom återsökning hos Migrationsverket. Antalet mottagna 
ensamkommande barn och unga minskade drastiskt 2017. 
2018 integrerades sektionen med ordinarie verksamhet då 
antalet ensamkommande ungdomar har minskat och den 
tänkta finansieringsmodellen inte längre är tillämpbar

Flyktingverksamhet
Antalet anvisade flyktingar till Kronobergs län under 2019 
är 59 personer. Länsstyrelsen kommer innan slutet av 2018 
fördela talet mellan länets kommuner. Under 2017 tog 
Ljungby kommun emot 253 nyanlända, prognosen för 2018 
är 120 personer och för 2019 ser det totala mottagandet ut att 
bli 50 personer. Kommunen får schablonersättning för varje 
nyanländ i kommunen under två års tid. Då antalet nyanlända 
minskar innebär det att schablonersättningarna från Migra-
tionsverket kommer minska drastiskt från och med våren 
2019. Ersättningen fördelas mellan socialförvaltningen, barn- 
och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen 
samt överförmyndarnämnden enligt en fördelningsmodell. 
I budgetförutsättningarna för 2019 fick kommun-lednings-
förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om hur fördelning 
av schablonersättningar från Migrationsverket ska hanteras 
mellan förvaltningarna. Uppdraget ska redovisas till kom-
munstyrelsen senast 2018-10-31. 

Ljungby kommun har hittills i år tagit emot tre ensamkom-
mande barn. Det finns inte några uppgifter än om hur mot-
tagandet av ensamkommande barn och ungdomar kan tänkas 
komma se ut under 2019.
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Verkställighet öppenvård
Integrerad mottagning för missbruksvård är öppnad i 
Ljungby och Växjö, vilket är ett samarbete mellan länets 
kommuner och Region Kronoberg. I Ljungby har Åvillan re-
noverats och öppnades i september i år. Regionen har betalat 
halva hyran sedan den 1 juli 2017. Pga renoveringen har en 
sk investeringshyra lagts på den befintliga hyran. Det innebär 
en merkostnad för öppenvården på 100 tkr per år under en 
fyraårsperiod. Budgeten för Åvillan förstärks med 100 tkr.

Internt HVB Fyren
Fyren är Ljungbys hem för vård eller boende med 13 platser 
för ungdomar mellan 15 och 20 år, varav en akutplats samt 
fyra stödboendeplatser för ungdomar mellan 18-20 år. 2018 
utökades Fyren med tre platser. Budget motsvarande 1 100 
tkr flyttades från institutionsplaceringar barn och unga för att 
täcka upp utökningen. Syftet är att minska de externa institu-
tionsplaceringarna. Ungdomar placeras på Fyren efter utred-
ning av socialsekreterare både enligt socialtjänstlagen och 
lag om särskilda bestämmelser om vård av unga. Platserna på 
Fyren utökas ytterligare när HVB-verksamheten för ensam-
kommande ska integreras med ordinarie verksamhet.

Internt HVB asyl
Under december månad 2017 fastställdes det varsel som 
gällde verksamheten ensamkommande. Det var sammanlagt 
64 tjänster som varslades om uppsägning, både chefstjäns-
ter och ungdomspedagoger. Orsaken var Migrationsverkets 
allt snabbare hantering av åldersuppskrivningar och avslag 
på asylansökningar från ensamkommande. I januari 2018 
stängde HVB Hammaren och verksamheten koncentrerade 
sig till plan 4 på Ljungberga. Kontrakten med Hammaren och 
det nybyggda Nålen på Högarörsgatan förhandlades bort. 

I mars verkställdes uppsägningarna och omställningsarbetet 
började. HVB ensamkommande stängdes den 30 juni 2018 
och endast stödboendeverksamhet fanns kvar. Den sista 
augusti var den sista dagen för de som var uppsagda och 
verksamheten gick över till nästa skede. Det innebar en för-
beredelse för att sammanfoga stödboendeverksamheten med 
HVB Fyren.

I dagsläget är 20 ensamkommande ungdomar placerade 
på HVB asyl, varav 6 bor i egna lägenheter och får hjälp 
från Mobila teamet. Övriga 14 är placerade på stödboendet 
Ljungberga. De ungdomar som inte är redo för stödboende är 
flyttade till Fyren.  Under december 2018 kommer Fyren och 
HVB Asyl bilda en gemensam sektion för att effektivisera 
schemaläggningen.

3.5 Äldreomsorg
Enligt befolkningsprognosen kommer antalet äldre fortsätta 
att öka. Åldersgruppen 65-74 år kommer den närmaste 
tioårsperioden minska något medan personer 75 år och 
äldre kommer öka. År 2017 fanns det 1 821 personer som 
var 80 år eller äldre i Ljungby kommun. 2027 beräknas den 
åldersgruppen bestå av 2 419 personer, vilket är en ökning 
med 598. Det påverkar socialförvaltningen stort då det främst 
är åldersgruppen 80 år och äldre som ansöker om hemtjänst 
och särskilt boende.

Regeringen beslutade under 2015 om en tillfällig beman-
ningssatsning inom äldreomsorgen under åren 2015-2018. 
Syftet var att skapa ökad trygghet och kvalitet för den 
enskilde. Ljungby kommun har fått runt 6 500 tkr varje år. 
2015 beslutade socialnämnden att höja personaltätheten på 
särskilt boende med 0,01 per omsorgstagare, starta upp en 
larmpatrull, utöka antalet sektionschefer med 4,0 åa samt 
starta upp projekt för salutogen vardags-rehabiliterande 
hemplaneringsteam. 2019 finns inga stimulansmedel att 
söka. För att särskilt boende ska få behålla sin personaltät-
het kommer den budgeterade bufferten som har använts vid 
öppnande och stängning av platser att nyttjas. Det innebär att 
sårbarheten för budgetunderskott inom särskilt boende ökar. 
Att sänka personaltätheten i budget hade enbart skapat en 
orealistisk budget då många boende redan idag kämpar med 
hög vårdtyngd i relation till fördelad budget. Socialnämnden 
fick inför 2019 budget för fyra sektionschefer, vilket kom-
mer täcka kostnaden för de fyra cheferna som förvaltningen 
tidigare fick stimulansmedel för.

Särskilt boende
Ljungby kommun har ca 280 platser fördelade på 6 särskilda 
boenden. Ljungsätra har fram till 2018 drivits på intraprenad. 
Grundbemanningen på de särskilda boendena är 0,58 årsarbe-
tare per plats. 48 av platserna är så kallade demensplatser, de 
har en personaltäthet på 0,63 årsarbetare per plats.

I förhållande till våra referenskommuner har vi haft lägre 
kostnader för särskilt boende.
Antalet personer med beslut om särskilt boende har sedan 
2016 och fram till nu i snitt legat mellan 280-320 personer. 
Ljungby kommun har kunnat verkställa beslut om särskilt 
boende inom rimlig tid. Varje månad tillkommer ca 10 beslut 
om särskilt boende. Under hösten 2018 har det funnits ca 320 
personer med beslut om särskilt boende. Antalet nytillkomna 
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beslut om särskilt boende är som tidigare ca 10 beslut per 
månad. Det har dock uppstått en ovanlig situation vad gäller 
antalet nytillkomna platser per månad. De senaste tre åren 
har medeltal för nya platser per månad varit 8,2.  Under 2018 
har medeltalet varit endast 5,7 och så lågt som 3,3 de senaste 
månaderna. I oktober 2018 fanns 45 ej verkställda beslut 
avseende bistånd i form av särskilt boende för äldre. 15 av 
dessa ej verkställda beslut hade då gått över tremånaders-
gränsen. Det finns 278 platser i särskilt boende för äldre, 
30 korttidsplatser och 5 tillfälliga särskilt boendeplatser på 
Björkäng. Socialnämnden har beslutat att ge förvaltningen 
i uppdrag att på Ljungberga tillfälligt inrätta ytterligare 17 
särskilt boendeplatser för äldre. Kostnaden blir ca 700-800 
tkr i engångskostnader för igångsättning, samt ca 700 tkr per 
månad i driftkostnad. Denna utökning kommer ligga utanför 
beslutad rambudget för särskilt boende.

Korttidsboende
Socialförvaltningen har 30 korttidsplatser fördelat på tre av 
de särskilda boendena. Budgeterad personaltäthet är 0,61 
årsarbetare per plats.

Hemtjänst

Inom hemtjänsten har vi högre kostnader i förhållande till 
våra referenskommuner. Hemtjänsten är en komplex verk-
samhet där många faktorer påverkar kostnaden. Våren 2017 
gjordes en översyn av hur hemtjänstinsatserna beviljas kopp-
lat till handlingsplanen för en budget i balans. Antalet timmar 
minskade sista halvåret av 2017, för att återigen öka något 
under 2018. Antalet personer med beslut om hemtjänst har 
ökat, men antal beviljade timmar per person och dag i snitt 
har minskat. Det är främst den delegerade hemsjukvården 
som har ökat.

Bemanningen
Socialförvaltningen har en bemanningsenhet. Enheten ska 
tillhandahålla personaltjänster för kortare och längre perioder 
vid oplanerade och planerade behov hos socialförvaltningens 
vård- och omsorgspersonal. 

3.6 Hemsjukvård
Den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver regleras i 
lagstiftningen och i det hemsjukvårdsavtal som länets kom-
muner tecknat med dåvarande Landstinget Kronoberg.  
Sedan hemsjukvården övergick till kommunerna och skat-
teväxling av verksamheten skedde i slutet på nittiotalet har 

mycket förändrats. Det utförs idag väldigt mycket mer sjuk-
vård i den enskildes hem. Den vård som bedrivs är betydligt 
mer komplex och omfattande än när avtalet tecknades. Kom-
munrehab ingår under hemsjukvårdens organisation. 

2016 2017 2018*

Antal personer med beslut 
om hemtjänst 519 528 534

Beviljade timmar per per-
son och dag 1,83 1,81 1,75

Ett arbete kring att se över schablontiderna samt en översyn 
av beräkningarna av kringtiden i hemtjänstersättningen pågår.

Hemtjänsten tillämpar valfrihetssystemet vilket innebär att 
hemtjänstmottagare i kommunen kan välja mellan kommu-
nens hemtjänst eller något privat företag. Januari-juni 2018 
utfördes 19,4 % av de beviljade timmarna av privata utförare 
(14,0 % januari-juni 2017)

Bemanningen
Socialförvaltningen har två bemanningsenheter, en riktad 
mot äldreomsorgen och en mot omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. Syftet med att ha två bemanningar är 
att kunna tillgodose behovet av rekrytering och tillsättning 
av tjänster på ett effektivare sätt. Enheterna ska tillhandahålla 
personaltjänster för kortare och längre perioder vid oplane-
rade och planerade behov.

3.6 3.6 Hemsjukvård

Den hemsjukvård som idag utförs av kommunen är mer 
komplex och omfattande än vad den var när skatteväxlingen 
mellan kommuner och landstinget skedde i slutet av 
nittiotalet. Det utförs idag väldigt mycket mer sjukvård i den 
enskildes hem. Kommunrehab ingår under hemsjukvårdens 
organisation. 

Hemsjukvården har svårt att rekrytera sjuksköterskor 
samt saknar sjuksköterskor med specialistkompetens 
mot äldreomsorg. För att kunna attrahera, rekrytera 
och behålla kompetenta medarbetare erbjuder 
förvaltningen utbildningsanställning AST (akademisk 
specialisttjänstgöring). Det innebär att de arbetar 50 %, 
studerar 50 % och får lön för heltid. Beräknad merkostnad är 
ca 435 tkr per sjuksköterska med AST-tjänst. Kostnaden får 
verksamheten bekosta inom befintlig budgetram. 

Budget för tekniska hjälpmedel har legat på 1 790 tkr per år 
sedan 2016. Kostnaden har dock legat högre. 2018 beräknas 
tekniska hjälpmedel kosta 2 190 tkr. Ett arbete pågår att få 
ned kostnaden ytterligare.

Löneökningarna inom hemsjukvården har det senaste året 
varit i snitt 4,9 %. Förvaltningen får budgetkompensation för 
en löneökning på 2,5 %. Det innebär att mellanskillnaden 
tas inom socialnämndens ram. Med hjälp av Ensolution 
kommer förvaltningen i slutet av 2018 påbörja ett projekt för 
genomlysning av hemsjukvården.
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3.7 Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning(OF)
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) verk-
ställer både LSS- och SoL-insatser för personer med fysiska 
och psykiska funktionsnedsättningar. Insatserna omfattar 
boende, omsorg och sysselsättning för funktionsnedsatta över 
18 år.

Kostnaderna per invånare för insatser enligt LSS och SFB 
ökar. Ljungby kommun har dock lägre kostnader i jämförelse 
med referenskommunerna för LSS.

Personlig assistans 
Då vissa personer har fått sin statliga assistans indragen när 
Försäkringskassan har gjort omprövningar har förvaltningens 
intäkter minskat. Det har även lett till ökade kostnader inom 
boende med särskild service inom LSS samt fler beslut om 
personlig assistans enligt LSS, även s k kommunal personlig 
assistans. Jämfört med början av 2017 har förvaltningen idag 
12 färre beslut om personlig assistans enligt SFB (statlig 
personlig assistans) och 8 fler beslut om personlig assistans 
enligt LSS.

Antal beslut om 2017 2018*

Personlig assistans enligt SFB 42 30

Personlig assistans enligt LSS 11 19

2017 fick socialförvaltningen 7 000 tkr mindre i intäkter jäm-
fört med 2016. Under 2018 prognostiseras ytterligare minsk-
ning av intäkter med 9 300 tkr. 2019 har socialnämnden fått 
6 000 tkr i utökad budgetram för att förstärka budgeten för 
kommunal personal assistans. Därmed har vi en starkare bud-
get inom personlig assistans, men det finns fortfarande högre 
kostnader än budgeterat för bland annat externa placeringar. 

Bostad med särskild service för vuxna

En utredning kring bostad med särskild service påbörjades 
under hösten 2016. Vid genomlysning med hjälp av KPB 
blev det än tydligare att det finns ett behov av fler boende-
platser inom LSS. I och med Försäkringskassans ompröv-
ningar så har behovet av boendeplatser ökat ännu mer. Under 
2017 omvandlades 6 platser som tidigare använts som HVB 
för ensamkommande ungdomar till bostad med särskild 
service för vuxna. I februari 2018 öppnades ett helt nytt 
serviceboende med 14 platser. Under hösten har ytterligare 
ett gruppboende med 6 platser öppnats som ska drivas av 
Humana. 
I Ljungby kommun finns idag 109 boendeplatser inom 
LSS- och SoL-verksamheterna för personer med funktions-
nedsättning. Budget för de olika boendena fördelas enligt en 
resursfördelningsmodell. 

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en dagtidssysselsättning för personer 
med funktionsnedsättning. Inom daglig verksamhet finns det 
behov av fler arbetsplatser och praktikplatser som i sin tur 
kommer att leda till ökat behov av fler medarbetare. 

Boendestöd
Behovet av boendestöd inom socialpsykiatrin har ökat de 
senaste åren. En del av brukarna har dessutom komplex pro-
blematik med samtidigt missbruk utöver psykiatrisk diagnos, 
så kallad samsjuklighet.

4. Investeringar
Äldreomsorg
Sett till befolkningsökningen kommer åldersgruppen 75 
år och äldre öka. Åldersgruppen 80 år och äldre har i stor 
utsträckning beslut om hemtjänst eller särskilt boende. Enligt 
befolkningsprognosen kommer den åldersgruppen fortsätta 
att öka. Därmed ser förvaltningen ett stort behov av ytterli-
gare ett särskilt boende. Investeringsprocessen kring ett nytt 
särskilt boende är igång. Idéfasen är klar, projektledare inom 
fastighetsavdelningen är utsedd och förstudien är inledd. 

Dessutom behövs Åbrinken renoveras, samt Brunnsgårdens 
resterande del som inte renoverades 2016.

Bostad med särskild service för vuxna 
Ombyggnation för området Holmsborg är beslutad och inves-
teringsmedel om 33 750 tkr är tilldelat för ändamålet under 
2018. Ytterligare 10 000 tkr är budgeterat för 2019. Pga 
saneringsbehov på befintlig tomt är processen försenad.
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1.  Ekonomisk rapport

Verksamhet UTFALL 2018 BUDGET 2018 BUDGET 2019

Totalt Intäkter -12 974 -10 545 -11 081
Kostnader 83 133 78 996 83 338
Nettokostnad 70 159 68 451 72 257

10 Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader 887 930 930
Nettokostnad 887 930 930

13 Kommunövergripande verksamhet Kostnader 4 50 50
Nettokostnad 4 50 50

23 Turistverksamhet Intäkter -396 -320 -320
Kostnader 1 915 1 802 2 422
Nettokostnad 1 519 1 482 2 102

30 Allmän fritidsverksamhet Intäkter -872 -792 -519
Kostnader 7 986 8 571 8 280
Nettokostnad 7 114 7 779 7 761

31 Allmän kulturverksamhet Intäkter -1176 -895 -812
Kostnader 5 833 5 340 5 701
Nettokostnad 4 657 4 445 4 889

32 Biblioteksverksamhet Intäkter -1178 -1 259 -1294
Kostnader 14 685 14 346 14 509
Nettokostnad 13 507 13 087 13 215

33 Musikskola Intäkter -2286 -1 570 -2047
Kostnader 10 887 10 019 10 848
Nettokostnad 8 602 8 449 8 801

34 Idrotts- o fritidsanläggningar Intäkter -6135 -5 609 -5994
Kostnader 35 934 33 663 36 243
Nettokostnad 29 799 28 054 30 249

35 Fritidsgårdsverksamhet Intäkter -931 -100 -95
Kostnader 4 942 4 195 4 275
Nettokostnad 4 011 4 095 4 180

51 Vård o oms. äldre o funk.hind Kostnader 60 80 80
Nettokostnad 60 80 80
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2. Mål  
Strategiskt område: Tillväxt
Övergripande mål: 
Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, 
föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling 
och samhällets attraktivitet.

Nämndsmål: 
Personalen på fritidsgårdarna, biblioteken, kulturskolan, Tou-
rist center, förvaltningskontoret, Mötesplats Godsmagasinet 
och kvarteret Fritiden ger service som innebär att minst 80 % 
av kunderna är nöjda. 

Strategiskt område: Kunskap
Övergripande mål:  
Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till 
nya kunskaper och färdigheter, som bidrar till utveckling, 
folkbildning, glädje och gemenskap.
• Minst 50 % av alla aktiviteter och arrangemang 

genomförs i samarbete med andra aktörer.     
•  Antalet barnbokslån ska överstiga genomsnittet i riket.
• 95 % av barnen är simkunniga i årskurs 6.

Strategiskt område: Livskvalitet
Övergripande mål:  
Skapa och utveckla möteplastser med kultur och idrott som 
berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbe-
finnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som 
har barn och unga i fokus.  

Antalet elever 7-15 år i kulturskolan ska överstiga genom-
snittet i riket.

Övergripande mål:  
I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i 
kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. 

Idrottsskolan bedriver verksamhet i en stor del av kommunen 
och ska bedrivas i staden och två landsbygdsorter.

3. Årets verksamhet
Kultur- och fritidsnämndens ansvar omfattar folkbiblioteken, 
kulturskolan, fritidsgårdar, sportanläggningar, fritidsområ-
den, friluftsliv, idrottsfrågor, kultur- och fritidsarrangemang/
aktiviteter, bidrag till föreningar, studieförbund och muséer, 
turism, kulturområdet Ljungby Gamla Torg och mötesplats 
Godsmagasinet. Från den 1 januari 2019 har nämnden ansvar 
för besöksnäring, centrumutveckling och destinationsutveck-
ling. 

Kultur- och fritidsnämnden är en viktig samhällsaktör för 
kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande, samt för att ge 
god information om sevärdheter och upplevelser till invånare, 
besökare och turister i Ljungby kommun. 

Forskningen är entydig om att en aktiv fritid i kombination 
med avkoppling leder till ett friskare och hälsosammare liv. 
Det är viktigt att röra på sig och motionera. Det är också vik-

tigt att berika själen med kulturens olika uttrycksformer, som 
stimulerar kreativt tänkande och hjälper oss att i en stressig 
tid kunna slappna av. Tillsammans med andra upplever vi 
gemenskap och minskar upplevelsen av ensamhet. Kultur- 
och fritidsnämnden stöttar och uppmuntrar särskilt idrott, 
kultur och annan föreningsverksamhet som riktar sig till barn, 
ungdomar och unga vuxna. 

Förvaltningens egna lönekriterier betonar jämställt och 
professionellt bemötande till våra kunder, samt vikten av 
leanarbete i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

För att lyfta fram och uppmuntra aktörer inom kultur och 
idrott har kultur- och fritidsförvaltningen instiftat kultursti-
pendium, pris för kulturprestation, idrottstipendium, pris för 
idrottsprestation samt ett pris till föreningsledare för barn och 
ungdom där prissumman delas lika mellan ledaren och fören-
ingen i vilken ledaren är verksam. En konstnär får uppdraget 
att göra ett konstverk som delades ut som pris till vinnarna.

3.1 Allas barn

Varje år börjar ca 300 sexåringar grundskolan i Ljungby 
kommun. Enligt statistiken hamnar 38 av dem utanför 
samhället senare i livet. Med tidiga insatser kan vi förebygga 
och motverka utanförskapet. Med hjälp av strukturen ”Allas 
barn” som är ett samarbete mellan barn- och utbildnings-
förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kommun-
ledningsförvaltningen, socialförvaltningen, studieförbund 
och föreningar, kan vi effektivare samarbete för att minska 
utanförskap. Under Allas barnansvaret ligger Fritidsbanken. 
Hittills har den finansierats med hjälp av sociala investerings-
fonden och så är planen även 2019. 2020 behöver dock annan 
finansiering lösas. Ansvaret för verksamheten ligger under 
socialförvaltningen. 

3.2 Allmän Kultur
Verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun är ett 
levande politiskt styrdokument för kommunens kulturverk-
samhet under åren 2018-2020 och är kopplad till Regionens 
kulturplan. Det är viktigt att Ljungby kommun är en del i 
Kronobergs kulturliv, vad gäller satsningar, samarbeten och 
utbud. 

Ljungby kommun är sedan 2012 en del av Musikriket, läns-
musiken Musik i Syds stora konsertsatsning i Kronobergs 
län. Ljungby kommun ordnar under 2019 fem livekonser-
ter med musik ur många olika genrer samt internationella 
gästspel. Målet med konsertserien är att bredda musikutbudet 
i kommunerna genom att erbjuda musikupplevelser på den 
lokala musikscenen. 

Kultur på bygden, arbetsnamnet för kultursamarbeten mellan 
kommunen och bygdegårdsföreningarna, har pågått sedan 
2009 och innehållit såväl utomhusfilm som musiksatsningar 
på många orter. Bygdegårdsföreningarna är även under 2019 
en aktiv part i val av årets kulturinriktning. 

Under 2019 fortsätter Kulturknytt, en serie offentliga teater-, 
musik- och dansföreställningar för barn och deras familjer. 
Scensommar, är Region Kronobergs nya satsning!  
Scensommar innebär tre barnföreställningar i Ljungby kom-
mun med start sommaren 2019. Två av dessa föreställningar 
förläggs utanför Ljungby tätort.
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Ljungby kommun ska verka för att öka tillämpningen av 
medverkans- och utställningsavtal. MU avtal är samlings-
namnet för det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan 
och ersättning vid utställning. Vi samarbetar med Ljungby 
konstförening gällande utställningsverksamhet i Ljungby 
Konsthall och på Konstväggen i Ljungby Arena. Det finns 
cirka 1 500 lösa konstverk i kommunens ägo. Kommunen 
köper in och förvaltar dessa konstverk och handhåller med 
konstregister och konstarkiv. 1%-regeln tillämpas för offent-
liga byggnader och nybyggnation. 100 000 kronor läggs i en 
pott varje år för att samlas till en större satsning.

En kulturträff planeras under året för att ge möjlighet att 
knyta kontakter, bolla idéer och få tips och föreläsningar 
inom aktuella kulturområden. Tillsammans med föreningar 
arrangerar Ljungby kommun varje år valborg- och national-
dagsfirande i Ljungby hembygdspark. Sommar i Parken är 
ett uppskattat inslag i Ljungby och fortsätter även i år. Nytt 
kulturmiljöprogram för Ljungby kommun kommer att vara 
klart 2019. Bidragssystem och bidragsregler för kulturfören-
ingar och muséer ses över 2018-2019.

3.3 Folkbiblioteket

Folkbiblioteket strävar efter att vara välkomnande och inspi-
rerande mötesplatser. Folkbiblioteket i Ljungby kommun be-
står av huvudbiblioteket i Ljungby, filialerna i Lagan, Lidhult 
och Ryssby samt vårt rullande bibliotek, bokbussen. Vi arbe-
tar läsfrämjande och läsinspirerande, vi vill väcka kunskaps-
törst men även kritiskt tänkande. Folkbibliotekets uppdrag 
styrs dels av de krav, målsättningar och visioner som finns i 
Bibliotekslagen och dels av den lokala Biblioteksplanen som 
är tagen för 2017–2019. Därmed fortsätter Folkbiblioteken i 
Ljungby att prioritera verksamheten och utvecklingen inom 
ett antal angelägna och lagstadgade områden. Vårt uppdrag 
är att fokusera extra på barn och unga, människor med olika 
typer av funktionsnedsättningar, på de som har annat moders-
mål än svenska och de som tillhör landets nationella minori-
teter samt att arbeta för att öka den digitala inkluderingen och 
minska den digitala klyftan.

Arbetet med Språkstegen fördjupas och utvidgas under 2019. 
Språkstegen är ett utvecklingsarbete för små barns språk-
utveckling i Blekinge och Kronobergs län. Det är också ett 
unikt samarbete mellan olika professioner, organisationer och 
politikområden på både lokal och regional nivå. Vi arbetar 
alla tillsammans för att stärka språk och identitet och främja 
läsning för barn 0-3 år. I dagsläget är det barnhälsovård, 
bibliotek och logopedi som samverkar,  
http://www.sprakstegen.se/

Vår förhoppning är att ansökan om stärkta bibliotek via 
Kulturrådet blir beviljad och vi kommer då ha möjlighet att 
arbeta fullt ut med vår målsättning att öka bibliotekets rele-
vans för lite äldre barn och ungdomar. Det långsiktiga målet 
är att integrera det digitala lärandet och ny teknik med vår 
nuvarande verksamhet och hitta nya vägar till skapande och 
berättande och därmed bli mer relevanta i vårt lokalsamhälle 
och för fler. Vi vill genom att demokratisera tillgången till ny 
teknik bidra med att fler får tillgång till den nya tekniken och 
på sikt minska digitala klyftor. Att dessutom stärka persona-
lens kompetens inom området är viktigt då de därmed kom-
mer att kunna ge en bättre service till våra användare då vi 

redan idag har allt mer tekniska /digitala frågor. Den digitala 
utvecklingen går snabbt och vi som bibliotek måste finnas där 
i det livslånga lärandet och för att minska klyftor. Det finns 
ytterligare en nationell satsning kring insatser för den digital 
kompetens som går under namnet digitalt först,  
http://digitaltforst.blogg.kb.se   

I mars 2019 kommer den nationella biblioteksstrategin att 
presenteras och det kommer såklart påverka den lokala 
folkbiblioteksverksamheten och den fördjupade omvärlds-
analys som speglar de olika utmaningar biblioteken står inför 
framöver. Den nationella biblioteksstrategin presenteras i 
mars 2019.

3.4 Fritidsgårdarna
Fritidsgårdarna är viktiga mötesplatser för ungdomar, och 
målet är att ge alla unga från årskurs 6 till och med första året 
på gymnasiet möjlighet till en trygg, rolig och utvecklande 
fritid med nya upplevelser och spännande möten. Fritidsgår-
darna i Lagan och Ljungby erbjuder öppen verksamhet och 
kräver inget medlemskap. Verksamheten ger möjlighet till en 
lång rad spontana såväl som planerade veckoaktiviteter. 

Under 2019 fortsätter det utvecklingsarbete som påbörjades 
2017 i vilket de unga uppmuntras att bli aktiva konsumenter 
och producenter av olika former av kultur. Syftet är att stärka 
ungdomarna och väcka nya intressen som berikar dem genom 
livet och ger dem möjlighet att ta en positiv plats i samhäl-
let. Samarbeten med andra aktörer samt skapande av och i en 
kombinerad ateljé och verkstad ingår i detta utvecklingsar-
bete. 

Varje vecka bjuds ungdomarna in till så kallade te-möten som 
är ett demokratiforum där ungdomar och fritidsledare kan 
forma verksamheten tillsammans. Som ett komplement för 
delaktighet och inflytande finns en förslags- och synpunkts-
låda. 

Verksamheten bedrivs aktivt ur jämställdhets- och inte-
grationsperspektiv. En bredd av aktiviteter erbjuds för att 
attrahera olika grupper och individer med skilda behov och 
intressen. Tack vare bidrag från miljöfonden anordnades 
2017 en miljöhajk med övernattningar och 2018 kanothaj-
ken ”Håll Lagan ren”. Ytterligare en miljöhajk anordnades 
för egna medel 2018. Hajkerna var mycket uppskattade av 
deltagarna och därför planeras liknande arrangemang 2019. 
Fritidsledarna kommer under 2019 att besöka kommunens 
högstadieskolor varje vecka för att marknadsföra ungdoms-
gården och möta ungdomar i deras skolmiljö. Fritidsgårdarna 
arbetar för en trygg och drogfri miljö. Samverkansgruppen 
vi ingår i tillsammans med socialtjänst, skola och polis är en 
viktig grupp bl. a. i det drogförebyggande arbetet. 

Under 2019 fortsätter vi med den mycket uppskattade som-
marlovsaktiviteten ”Sunnerboskoj”, som riktar sig till alla i 
åldrarna 6-15 år. Arrangemanget görs för sjätte året i rad och 
är gratis för deltagarna. Tack vare statliga bidrag har vi haft 
möjligheten att aktivera barn och ungdomar i stora delar av 
kommunen och en stor del av sommarlovet. För att bedriva 
Sunnerboskoj under 2019 och i den omfattning som gjordes 
2018 ansöker vi på nytt om att få del av de statliga bidragen. 
2018 har vi för samma målgrupp samordnat och organiserat 
avgiftsfria lovaktiviteter vid övriga lov med hjälp av statliga 
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medel. Även detta fortsätter vi med 2019 under förutsättning 
att den statliga satsningen fortgår. Behovet av bättre loka-
ler för fritidsgårdsverksamheten både i Lagan och Ljungby 
kvarstår. 

3.5 Föreningar
Genom att kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar 
skapar det bättre och mer hållbara förutsättningar för att be-
driva föreningsverksamhet. Ett rikt föreningsliv är en viktig 
del i det demokratiska samhällsbygget. Föreningslivet ger 
ökade möjligheter för medborgare och besökare till upplevel-
ser, fysisk aktivitet, folkhälsa, bildning och kreativt skapande. 
I Ljungby kommun finns 207 föreningar, som går att söka i 
föreningsregistret. Det är en stor bredd av olika bygdegårds-, 
hembygds-, idrotts-, kultur-, nykterhets-, religiösa- och han-
dikappföreningar.

Under 2018 har byggandet av en ny Hjortsbergsskola med 
sporthall startat, byggnationen kommer stå klar under vår-
terminen 2020. För Ljungby Drill, Ljungby gymnastikklubb 
och Sunnerbo Stars kommer den nya hallen möjliggöra bättre 
förutsättningar att bedriva verksamhet. De som är aktiva i 
dessa föreningar är främst tjejer, som på detta vis får bättre 
verksamhet. 

Under 2018 vill vi att fler barn och ungdomar ska få möjlig-
het till att ha en aktiv fritid och den gemensamma Idrotts-
skolan genomförs under läsåret för barn i årskurs 1 och 2. 
Idrottskolan genomförs i samverkan med 14 olika föreningar 
och ger deltagarna nya erfarenheter och föreningslivet goda 
möjligheter att visa upp sina verksamheter.

I samverkan med föreningar och företag i Ryssby anläggs 
det utegym i metall och trä, hinderbana/motionsspår och en 
utomhus paddeltennisbana. Mycket är färdigt och en invig-
ning av de olika aktivitetsytorna kommer att ske våren 2019. 
I Lidhult planeras tillsammans med föreningar ett utegym 
och ett elljusspår. 

Den nya Fritidsbanken Ljungby som bedrivs i samarbete med 
Ljungby kommun och föreningar, ger alla möjlighet att låna 
sport- och idrottsutrustning gratis. Syftet är att fler ska ges 
möjligheter till en aktiv fritid.

Föreningar och privata aktörer kan söka elva olika bidrag för 
verksamhet, arrangemang, lokaler med mera. Reglerna för de 
olika stöden är under omarbetande.

Under 2019 kommer vi att fortsätta arrangera föreningsträf-
far, både storträffar som alla föreningar bjudas in till och 
träffar där en förening träffar representanter från förvaltning 
och nämnd. Den mycket uppskattade invigningen av Ljungby 
Arena 2016 kommer under våren 2019 att följas upp med 
en föreningsmässa. Inköp av nytt eventgolv med tillhörande 
sportmatta köps in tidigt under 2019, detta för att möjliggöra 
att Ljungby Arena kan stå värd för flera olika arrangemang. 

3.6 Idrottshallar, arenor, kulturbyggnader, 
fritidsområden och sjöbad 
Fotbollsanläggningen Lagavallen är Sveriges första fot-
bollsplan med hybridgräs i fullformat. 2018 har vi utvecklat 
skötseln av hybridplanen och det kommer vi att fortsätta att 
göra under kommande år. Ett samarbete med liknade hybrid-
planer i södra Sverige har upparbetats och det ska utvecklas 

under 2019 samt att vi med Svenska Fotbollsförbundet gör 
en utvärdering av gräsmattans egenskaper kontinuerligt. 
Lagavallens konstgräsmattors skötsel och tillbakaläggning av 
granulatet ska utvecklas och förfinas så att granulatspillet ut 
till omliggande natur minimeras.  

En utbyggnation av fridrottsarenan Sunnerbovallen med 
två nya hoppgroppar med tillhörande ansatsbanor har gjorts 
under 2018 som ger möjlighet till att anordna större tävlingar, 
med den ombyggnaden kommer skötselprogramet behövas 
läggas om och utveckas. 

Ett flertal av de kommunala badplatserna kompletteras med 
livräddningsstolpar. En viktig målsättning även för 2019 är 
att minst 95 % av barnen i sjätte klass ska kunna simma.  
Simundervisning erbjuds även till vuxna och vi vänder oss 
speciellt till nykomna svenskar i alla åldrar. Vattengympan 
som vi bedriver i 25 metersbassängen och djupdelen i även-
tyrsbadet kommer att försätta i samma anda som under 2018. 

Sommarloppmarknaden och ”Berättelser i sommarkväll” 
kommer att fortsätta under 2019 på Ljungby gamla torg. 
En förbättring av uthyrningssystemet för loppisborden har 
arbetats fram och detta system har underlättat bokningarna. 
Ytterligare utveckling av bokningssystemet kommer att göras 
2019. 

Ett starkt önskemål från våra kunder är att även 2019 kunna 
ha Sunnerbohallens badanläggning öppen motsvarande 
öppettiderna sommaren 2017. Fullmäktige har beslutat att 
samtliga pensionärer badar gratis från och med 2018. 

Sunnerbohallens och Kronoskogens vattenreningssystem 
kommer att behöva uppdateras under 2019 så den håller vat-
tenvärdena som är lagstadgade för bassängvatten.

En besöksräknare på ingångarna till Kronoskogsbadet 
kommer att inköpas och även ett eventgolv med tillhörande 
sportmatta till Ljungby arena och det golvet kommer att 
ge ökade användningsområden av arenan med mässor och 
idrottsevenemang.

Under 2019 kommer vi också att behöva ta ställning till att 
förnya vårt kylsystem Ljungby arena för att få en säkrare drift 
på våra ispister. Sarger som också är förbrukningsinventarier, 
ska det upprättas en utbytesplan på för framtida år. Ett nytt 
ytskikt på Kronoskogens motionsspår hoppas vi också kan 
inrymmas i vår budget 2019.   

Vi ska arbeta med att få Lagavallens konstgräsplaner att 
skapa ytor runt planen som gör att det går att återvinna granu-
latet på ett miljövänligt sätt. Vi ska se över skötseln av våra 
grönytor kring Ringbadet, Ljungby arena, discgolfen och 
Kronoskogsbadet.

3.7 Kulturskolan   
Kulturskolans verksamhet är under utveckling med flera äm-
nen. Elevantalet har höjts från cirka 700 till 850 elever varav 
61 % är flickor. Musik, dans, teater och muntligt berättande 
är valbara för samtliga barn och ungdomar i hela Ljungby 
kommun och i de flesta fall kan undervisningen erbjudas på 
samtliga skolor. Musik och dans ingår i budget, medan munt-
ligt berättande och teater är tillfälliga ämnen under 2019 och 
bekostas med statliga medel. 
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Sedan dans kom till som ett ämne i kulturskolans verksamhet 
utökades kulturskolans verksamhetslokaler att även innefatta 
Godsmagasinet. Godsmagasinet används bland annat till att 
bjuda in barn och ungdomar som har något kulturutbud att 
framföra till ”Öppen scen”. Vi vill att alla ska ha en plats att 
få framföra det de kan och har intresse för, till exempel läsa 
en dikt, sjunga, spela med eget band etc.

Grands lokaler hoppas vi kunna använda för utveckling av 
ämnena teater/muntligt berättande eftersom vi vill erbjuda 
eleverna varierande scener för framträdanden. Med ett 
tillskott i budget 2019 kan en scenmästare på 100% tjänst 
anställas.

Kulturskolans verksamhet bedrivs i Köpingsgården och 
Godsmagasinet. Samarbetet fortsätter med Region Krono-
bergs fritidskonsulent med målsättning att barn med funk-
tionsnedsättning ska erbjuds undervisningen utifrån den 
enskilde elevens behov. I samverkan med barn- och utbild-
ningsförvaltningen och de statliga medlen Skapande skola är 
målsättningen att nå fler barn från invandrarfamiljer, efter-
som vi noterar att det är färre barn i kulturskolan från denna 
grupp. 

Under 2019 kommer vi fortsätta vårt samarbete med andra 
kulturskolor och detta år är det Växjö kulturskola som vi 
samverkar med. Tillsammans medverkar vi i blåsorkesterns 
dag den 18 maj som för övrigt är ett nationellt projekt. Därut-
över förlägger vi konserter på skolor, äldreboende och på an-
dra platser för allmänheten där efterfrågan finns. Traditionellt 
deltar vi på Ljungbydagarna, både i stora tältet och på Grand. 
Vår önskan är att göra den tillsammans med en artist som kan 
ge eleverna en verklighetsskildring hur det är att vara artist 
till yrket. Vi vill bidra till att så många barn som möjligt får 
en meningsfull fritid med hjälp av musik, dans och teater och 
muntligt berättande oavsett var i Ljungby kommun de bor.

3.8 Ljungby Tourist Center 
Verksamheten ska medverka för att öka omsättningen inom 
besöksnäringen, synliggöra den samt skapa en attraktiv bild 
av kommunen och arbeta med en riktad marknadsföring. 
Under 2019 kommer vi att ta fram en policy och verksam-
hetsplan för turism, besöksnäring destinationsutveckling.  
Sedan årsskiftet 2018/2019 administreras verksamheten av 
två turismsamordnare som utgår från Ljungby Tourist center. 

Ljungby Tourist Center riktar sig till besökare som kommer 
till kommunen och till invånare i närområdet som semestrar 
hemma. Både digitala kanaler och tryckt material används 
för att inspirera dessa målgrupper att upptäcka besöksmå-
len. Hemsidan visitljungby.se och sociala medier är viktiga 
digitala kanaler för att skapa en attraktiv bild av besöksnä-
ringen i Ljungby kommun. Det tryckta materialet utgörs i 
huvudsak av den årliga turistbroschyren VisitLjungby. Den 
har haft stor åtgång även under 2018. Under 2019 kommer 
tryckas en upplaga av 16 500 exemplar. Utöver turistbroschy-
ren kommer det tryckas informationsmaterial om cykel-och 
vandringsleder i Ljungby kommun. Detta sker i samarbete 
med förvaltningens Fritidsstrateg och kommunens kommuni-
katörer.

Under 2019 undersöks det om det finns intresse hos näringen 
att bli InfoPoint. En InfoPoint är en bemannad turistservice-
plats utmärkt med det vit/gröna InfoPoint-märket. Det kan 
till exempel röra sig om en butik, ett hotell eller restaurang 
som kan ge turistisk information där besökarna är. Ljungby 
Tourist Center fortsäter utveckla konceptet kring Kulturvand-
ringar och Guidade bussturer.

3.9 Mötesplats Godsmagasinet
Ljungby kommun möter och bemöter alla som lever och 
verkar i kommunen på en mötesplats som är öppna för alla 
daglediga med syfte att förebygga utanförskap. Mötesplats 
Godsmagasinet erbjuder en plattform för individen att stärka 
sig själv genom möten, kunskapsstärkande aktiviteter och ett 
socialt sammanhang. 

Mötesplats Godsmagasinet är en tillgänglig plats där alla 
som lever och verkar i Ljungby kommun kan samlas för att 
umgås, samtala, vara aktiva eller bara vara. Platsen erbjuder 
en social samvaro och är en arena för samtliga daglediga där 
alla aktiviteter är kostnadsfria för deltagarna.

2019 ämnar vi permanenta Mötesplats Godsmagasinets 
verksamhet. De senaste åren har verksamheten stärkts och 
fokus för 2019 är att etablera den verksamhet som finns i 
dagsläget. I det arbetet fortsätter den interna samverkan med 
övriga kommunala verksamheter så som socialförvaltningen, 
SFI, Familjecentralen, arbetsmarknadsenheten. Även den 
externa samverkan utvecklas vidare, med civilsamhället, så 
som studieförbunden och intresseorganisationer, så väl som 
myndigheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
sjukvården. Under året kommer det även genomföras en dju-
pare utvärdering av Godsmagasinet, där besökarnas synpunk-
ter kommer uppmärksammas.

Aktiviteter fortsätter utvecklas efter besökarnas behov utöver 
de redan etablerade projekten med Arbetsförmedlingen och 
kommunens arbetsmarknadsenhet samt ABF:s projekt riktat 
till asylsökande och nyanlända.

4. Investeringar

Upprustning av teaterbiograf Grand löper under 2019 och 
2020 med 12 500 000 kr/år samt sprinkling i Ljungby Arena 
för 3 600 000 kr.

ÖVRIGA NÄMNDER
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Överförmyndarnämnden går upp i en gemensam nämnd till-
sammans med Markaryd och Älmhult. Genom förändringen 
kommer varje kommun ha ett direkt inflytande och insyn i 
verksamheten och den administrativa hanteringen kommer 
förenklas. Förändringen kommer även innebära att det blir 
tydligare för huvudmännen, deras anhöriga och ställföreträ-
dare vem som är ytterst ansvarig för den verksamhet som be-
drivs. Fokus i övrigt har också lagts under året som gått på att 
verksamheten ska bli mer tillgänglig för ovan nämnda grup-
per och samarbetspartners genom att telefontider förlängts, 
svarstider kortats oberoende av kontaktvägar och genom att 
informationen på hemsidan arbetats om.

ÖVRIGA NÄMNDER

1. Ekonomisk rapport

Verksamhet UTFALL 2018 BUDGET 2018 BUDGET 2019

Totalt Intäkter -2 131 -3 150 -1 280
Kostnader 10 675 10 328 8 584
Nettokostnad 8 544 7 178 7 304

10 Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader 208 223 223
Nettokostnad 208 223 223

12 Revision Kostnader 934 931 979
Nettokostnad 934 931 979

13 Kommunövergripande verksamhet Intäkter -2 131 -3 150 -1 280
Kostnader 7 429 7 472 5 647
Nettokostnad 5 298 4 322 4 367

58 Familjerätt och -rådgivning Kostnader 2 104 1 702 1 735
Nettokostnad 2 104 1 702 1 735



KOMMUNALA BOLAG

56

FINANSIERINGSRAPPORT

Verksamhet UTFALL 2018 BUDGET 2018 BUDGET 2019

Totalt Kostnader -1 465 982 -1 444 423 -1 514 820
Nettokostnad -1 560 430 -1 530 971 -1 602 857

90 Personalförs o pensioner Intäkter -72 953 -70 179 -75 845
90 Personalförs o pensioner Kostnader 110 100 97 589 109 995

Nettokostnad 37 147 27 410 34 150
91 Intern ränta Kostnader -22 759 -28 013 -26 700

Nettokostnad -22 759 -28 013 -26 700
92 Allmän kommunalskatt Kostnader -1 220 875 -1 220 054 -1 257 035

Nettokostnad -1 220 875 -1 220 054 -1 257 035
93 Gen statsbidrag o utjämning Intäkter -21 314 -16 169 -11 992
93 Gen statsbidrag o utjämning Kostnader -318 989 -319 738 -352 103

Nettokostnad -340 303 -335 907 -364 095
94 Finansiella intäkter Kostnader -25 448 -16 100 -27 500

Nettokostnad -25 448 -16 100 -27 500
95 Finansiella kostnader Intäkter -181 -200 -200
95 Finansiella kostnader Kostnader 8 612 12 365 12 494

Nettokostnad 8 432 12 165 12 294
96 Övrig finansiering Kostnader 3 376 29 528 26 029

Nettokostnad 3 376 29 528 26 029
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LJUNGBY ENERGI AB

INTÄKTER i tkr Budget 2018 Budget 2019

Intäkter
Huvudintäkter 180 835 191 977
Sidointäkter 5 683 5 470
SUMMA INTÄKTER 186 698 197 447

KOSTNADER i tkr

Produktionskostnader -47 962 -51 518
Externa kostnader -1 304 -3 795
Övrig försäljning -36 028 -36 779
Personal -35 743 -38 106
Resultat före avskrivning 65 661 67 249
Avskrivningar -25 212 28 782

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 40 449 38 467

Finansnetto -160 -160

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 40 289 37 942

Budget 2018 Budget 2019

Intäkter 92 100 96 200,0
Kostnader -68 500 -72 400,0
Avskrivningar -11 600 -11 900,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 12 000 11 900,0

Finansiella kostnader -4 600 -4 700

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 7 400 7 200

LJUNGBYBOSTÄDER AB
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1. Strategiskt område - Tillväxt

1.1 Övergripande mål 
Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt hållbart sätt.

1.2 Övergripande mål
Goda förutsättningar för nya och befintliga företag att 
växa och skapa sysselsättning.

Nämndsmål:
1.2.1  Alla ungdomar som befinner sig i det kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA) ska identifieras och 
erbjudas en insats. 90% av målgruppen som är 
i passivitet ska under 2019 vara i någon form av 
aktivitet.

1.2.2 Andelen nystartade företag är i topp 5 av våra 20 
referenskommuner.

1.2.3 Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referens-
kommuner i SKLs Insiktsmätning.

1.2.4 Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referens-
kommuner i Svenskt näringslivs ranking av  
näringslivsklimatet.

1.2.5 Ljungby kommun ska verka för att öka bransch-
bredden i näringslivet.

1.3 Övergripande mål
Utbyggd infrastruktur ger ökad rörlighet för idéer, 
människor, varor och tjänster.
Nämndsmål:
1.3.1 Antalet resor med kollektivtrafik ska öka, jämfört 

med föregående år.
1.3.2 Bredbandsutbyggnaden ska ske i sådan takt 

att minst 95 % av fastigheterna inom Ljungby 
kommun ska ha erbjudits bredband senast  
2020-12-31. För 2018 är målet 95 %.

2. Strategiskt område - Kunskap

2.1 Övergripande mål 
Genom hög kompetens skapas ett samhälle för framti-
den.

Nämndsmål:
2.1.1 Antal heltidsstudenter på Högskolecentrum 

Ljungby ska öka varje år.
2.1.2 Öka antalet medarbetare som genomgått Lean-

utbildning jämfört med föregående år.
2.1.3 Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens 

ska öka i Svenskt näringslivs ranking av 
näringslivsklimatet.

3. Strategiskt område -  
Livskvalitet

3.1 Övergripande Mål 
Verksamheten bedrivs på ett ekologiskt hållbart sätt.

3.2 Övergripande Mål 
Verksamheten bedrivs på ett socialt hållbart sätt.

3.3 Övergripande Mål
I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och 
verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart 
samhälle.

3.4 Övergripande Mål 
Attrahera och behålla medborgare genom god service 
och kreativa miljöer.

Nämndsmål:
3.4.1 Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 

referenskommuner i tidningen Fokus 
kommunranking ”Bäst att bo”.

3.4.2 Ljungby kommuns ranking är bättre än 
föregående år vad gäller servicemätningen som 
redovisas i KKIK-måttet gällande bemötande.

TEKNISKA NÄMNDEN

1. Strategiskt område - Tillväxt

1.1 Övergripande mål 
Med en väl utbyggd infrastruktur och en bra service 
formar vi ett attraktivt samhälle med en positiv 
utveckling.
Nämndsmål:
1.1.1 Det ska finnas 40 hektar tillgänglig industrimark i 

kommunen.
1.1.2 Det ska finnas minst 25 stycken byggbara 

bostadstomter tillgängliga i Ljungby stad.
1.1.3  Det ska finnas minst 25 stycken byggbara 

bostadstomter tillgängliga i kommunens övriga 
orter.

1.1.4  Det ska finnas 5 000 kvadratmeter mark för 
flerbostadshus i kommunen.

1.1.5  I Ljungby tätort ska det finnas en byggbar tomt 
för nya verksamhetslokaler för vardera skola, 
förskola, särskilt boende och gruppboende LSS.

1.1.6  Minst 80 procent av medborgarna ska vara nöjda 
med vatten- och avloppsförsörjningen samt 
renhållningen.

2. Strategiskt område - Kunskap
2.1 Övergripande mål 
Genom hög kompetens skapas ett samhälle för framti-
den.

KOMMUNSTYRELSEN

MÅLSTYRNING 2019
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Nämndsmål:
2.1.1 Räddningstjänsten ska se till att alla barn i 

förskoleklass får en brandutbildning.
2.1.2 Administrativa avdelningen ska årligen 

genomföra fyra utbildningar/informationsträffar i 
kompetenshöjande syfte.

2.1.3 Omfattning av felavhjälpande underhåll på 
fastigheter ska vara lägre än året innan i 
förhållande till yta.

2.2 Övergripande Mål 
2.2.1 Frisknärvaron ska vara 95 procent.
2.2.2 Minst 75 procent av medarbetarna ska uppleva 

att arbetsmiljön är god.

3. Strategiskt område -  
Livskvalitet

3.1 Övergripande Mål 
I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och 
verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart 
samhälle. 

Nämndsmål:
3.2.1 Det ska genomföras två temaveckor årligen på 

de kommunala restaurangerna.
3.2.2  Det ska genomföras två bytardagar årligen på 

Bredemad.
3.2.3 Offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla.
3.2.4 Allmän information om säkerhet i offentliga lokaler 

ska finnas på svenska och engelska.

3.2 Övergripande Mål 
Vi skapar förutsättningar för god hälsa, trygga och 
tilltalande miljöer där vi hushåller med våra resurser.

Nämndsmål:
3.2.1 Minst 70 procent av eleverna ska tycka att 

måltiden i skolan är en positiv upplevelse.

3.2.2 Minst 70 procent av personerna inom äldreom-
sorgen ska tycka att måltiden är en positiv upp-
levelse.

3.2.3 Minst 65 procent av medborgarna ska vara nöjda 
med kommunens parker och grönområden.

3.2.4 Minst 80 procent av deltagarna på räddnings-
tjänstens informations- och utbildningstillfällen ska 
vara nöjda.

3.2.5 Minst 80 procent av de personer som räddnings-
tjänsten möter vid larm ska vara nöjda med 
insatsen.

3.2.6 Kommunens lekplatser ska vara säkra och trygga.
3.2.7 Antalet personolyckor i trafiken ska minska fram 

till år 2020.
3.2.8 Minst 65 procent av medborgarna ska vara nöjda 

med kommunens gator och vägar.

3.2.9 Kommunens lokaler ska inte stå tomma.
3.2.10 Energiförbrukningen i kommunala fastigheter 

ska minska.
3.2.11 Mängden egenproducerad energi i kommunala 

fastigheter ska höjas.
3.2.12 Minska den totala koldioxidekvivalenten för 

kostavdelningens måltider.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

1. Strategiskt område - Tillväxt
1.1. Övergripande Mål 
Genom framsynt planering underlättar vi för dem som 
bor, vistas och verkar i kommunen.

Nämndsmål:
1.1.1 10 nya tomter för småhus/villor ska planläggas i 

Ljungby stad.
1.1.2 25 planlagda tomter för småhus/villor ska finnas i 

kommunens övriga orter.
1.1.3 50 ha planlagd industrimark ska finnas i 

kommunen.
1.1.4 Tillkommande bruttoarea i detaljplaner för 

flerbostadshus som antas under året ska öka 
jämfört med föregående år.

2. Strategiskt område - Kunskap
2.1. Övergripande Mål 
Människor som bor och verkar i kommunen ska vara 
delaktiga i samhällsutvecklingen.

Nämndsmål:
2.1.1 Nämnden ska anordna kunskapsspridande 

aktiviteter för allmänheten och de som verkar i 
kommunen

2.1.2 Beslut som prövas i högre instans vinner stöd

3. Strategiskt område - Livskvalitet
3.1. Övergripande Mål 
3.1.1 Planerade inspektioner och kontroller för 

miljöskydd ska genomföras.
3.1.2 Planerade inspektioner och kontroller för 

hälsoskydd ska genomföras.
3.1.3 Planerade inspektioner och kontroller för 

livsmedel ska genomföras.
3.1.4 Andelen godkända avlopp ska öka jämfört med 

föregående år.
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BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1. Strategiskt område - Tillväxt
1.1 Övergripande Mål
Barns och elevers entreprenöriella förhållningssätt 
utvecklas genom att kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende stimuleras.

Nämndsmål:
1.1.1 Barns och elevers entreprenöriella 

förhållningssätt utvecklas genom att kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende stimuleras.

1.2 Övergripande Mål
Barn och elever har kontakt med arbetslivet utanför  
skolan.

1.2.1 Andel elever i åk 5 och 8 i den kommunala 
grundskolan som varje läsår har samverkan  
med arbetsplatser utanför skolan ska vara högre 
än föregående år.

2. Strategiskt område - Kunskap

2.1 Övergripande Mål
Barn och elever ska i sitt lärande utvecklas maximalt.

Nämndsmål:
2.1.1 Andelen barn som avslutar den kommunala 

förskolan för att börja förskoleklass, ska ha bättre 
resultat på förskoleklassens inledande tester än 
föregående år.

2.1.2 Andel elever i åk 3 i den kommunala grundskolan 
som klarar samtliga delprov på nationella prov i 
matematik, ska vara högre än föregående år.

2.1.3 Andel elever i åk 3 i den kommunala grundskolan 
ska klarat samtliga delprov på nationella prov i 
svenska, ska vara högre än föregående år.

2.1.4 Andel elever i åk 6 i den kommunala grundskolan 
som har nått minst betyget E i alla ämnen ska 
vara högre än föregående år.

2.1.5 Meritvärdet i åk 6 i den kommunala grundskolan 
ska vara högre än föregående år.

2.1.6 Andelen elever i åk 9 i den kommunala 
grundskolan som är behöriga till gymnasiet ska 
vara högre än föregående år.

2.1.7 Meritvärdet i åk 9 i den kommunala grundskolan 
ska vara högre än föregående år.

2.1.8 Genomsnittliga betygspoängen gällande 
avgångsklasser i den kommunala 
gymnasieskolan ska vara högre än föregående 
år.

2.1.9 Andelen gymnasieelever som uppnår 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola inom 3 år ska vara högre än 
föregående år.

3. Strategiskt område - Livskvalitet
3.1 Övergripande Mål 
Barn och elever trivs och mår bra i en god miljö.

Nämndsmål:
3.1.1 Andelen föräldrar som anser att deras barn trivs 

på förskolan är högre än föregående år.
3.1.2 Andelen föräldrar som anser att deras barn trivs 

på fritidshemmet är högre än föregående år.
3.1.3 Andelen föräldrar som anser att deras barn trivs 

på grundsärskolan är högre än föregående år.
3.1.4 Andelen föräldrar som anser att deras barn trivs 

på LSS verksamheten Planeten är högre än 
föregående år.

3.1.5 Andelen elever som trivs i vuxenutbildningen/sfi-
verksamheten ska vara högre än föregående år.

3.2 Övergripande Mål
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se 
den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och 
för att skapa internationell solidaritet samt förbereda 
för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och 
nationsgränser.  
Det internationella perspektivet innebär också att 
utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom 
landet.

Nämndsmål:
3.2.1  Antal aktiviteter kring förståelse för kulturell 

mångfald ska vara högre än föregående år.

SOCIALNÄMNDEN

1. Strategiskt område - Tillväxt
1.1 Övergripande Mål 
Skapa förutsättningar för att även de personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden har en relevant 
sysselsättning och i möjligaste mån ges förutsättningar 
och tillgång till den ordinarie arbetsmarknaden.
Nämndsmål:
1.1.1 Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 

bistånd där orsaken till biståndet är arbetslöshet 
ska vara högst 0,4 %.

1.1.2 I verksamhetsplanens fokusområde 
Arbetsmarknadsfrågor ska 90 % av aktiviteterna 
vara uppfyllda.

1.1.3 I verksamhetsplanens fokusområde - 
Strategi för sysselsättning för personer med 
funktionsnedsättning ska 90 % av aktiviteterna 
vara uppfyllda.

1.2 Övergripande Mål 
Vi använder metoder och teknik som bidrar till 
förbättringar som är av värde för individen och 
verksamheten utifrån bästa tillgängliga kunskap och på 
ett ekonomiskt hållbart sätt.
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Nämndsmål:
1.2.1 I verksamhetsplanens fokusområde E-hälsa, 

digitalisering och välfärdsteknik ska 90 % av 
aktiviteterna vara uppfyllda. 

1.2.2 I verksamhetsplanens fokusområde Effektivt 
användande av resurser (ekonomisk hållbarhet) 
ska 90 % av aktiviteterna vara uppfyllda. 

2. Strategiskt område - Kunskap
2.1 Övergripande Mål 
Motiverad personal med relevant utbildning ger 
rättssäkerhet samt god och trygg omsorg och vård.

Nämndsmål:
2.1.1 I verksamhetsplanens fokusområde Attraktiv 

arbetsgivare ska 90 % av aktiviteterna vara 
uppfyllda.

2.1.2 I verksamhetsplanens fokusområde Bästa 
tillgänglig kunskap ska 90 % av aktiviteterna vara 
uppfyllda.

2.2 Övergripande Mål
Som attraktiv arbetsgivare ska socialnämnden 
säkerställa att det finns resurser, god kunskap och 
kompetens.
Nämndsmål:
2.2.1 Antal medarbetare per chef ska vara färre än 30
2.2.2 Personalomsättningen bland sektionschefer ska 

minska
2.2.3 Personalomsättningen bland sjuksköterskor ska 

minska
2.2.4 Socialförvaltningen ska arbeta för att öka 

medarbetarnas välmående.
3. Strategiskt område - 

Livskvalitet
3.1 Övergripande Mål 
De insatser socialnämnden erbjuder är förebyggande 
och leder till förbättrade livsvillkor samt ökad 
självständighet.

Nämndsmål:
3.1.1 Andelen öppenvård ska öka i relation till den 

totala kostnaden för insatser för barn och unga.

3.2 Övergripande Mål
Alla som är i kontakt med socialnämnden i Ljungby 
kommun får god service och gott bemötande.

Nämndsmål:
3.2.1 Förbättra personalkontinuiteten, antalet personer 

som en hemtjänsttagare möter ska minska. Avser 
hemtjänsttagare med minst 2 besök per dag.

3.2.2 Andelen utredningar inom barn och unga 0-20 år 
som avslutas inom 120 dagar ska öka.

3.3 Övergripande Mål
I samverkan med andra aktörer arbetar vi för att den 
enskildes behov och förutsättningar ska vara i centrum. 
Nyttan för den enskilde ska vara vägledande i hur 
samhällets insatser ska utformas. 

Nämndsmål:
3.3.1 I verksamhetsplanens fokusområde Effektivt 

användande av resurser inom IFO ska 90 % av 
aktiviteterna vara uppfyllda.

3.3.2 I verksamhetsplanens fokusområde Hälsa för 
äldre i samverkan ska 90 % av aktiviteterna vara 
uppfyllda. 

3.4 Övergripande Mål – Integration
I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och 
verkar i kommunen för att forma attraktiva livsmiljöer 
och ett socialt hållbart samhälle.

Nämndsmål:
3.4.1 En långsiktig strategi ska utarbetas för hur 

socialförvaltningen ska bidra till det övergripande 
målet.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

1. Strategiskt område - Tillväxt
1.1 Övergripande Mål
Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, 
föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling 
och samhällets attraktivitet.

Nämndsmål:
1.1.1 Vi är bland de 50 bästa friluftskommunerna i 

landet för kommuninvånarnas och besökarnas 
välbefinnande.

1.1.2 Personalen på fritidsgårdarna, biblioteken, 
kulturskolan, Tourist center, förvaltningskontoret, 
Mötesplats Godsmagasinet och kvarteret Fritiden 
ger service som innebär att minst 80 % av 
kunderna är nöjda.

2. Strategiskt område - Kunskap
2.1 Övergripande Mål 
Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till 
nya kunskaper och färdigheter som bidrar till utveckling, 
folkbildning, glädje och gemenskap.

Nämndsmål:
2.1.1 Minst 50 % av alla aktiviteter och arrangemang 

genomförs i samarbete med andra aktörer. 
2.1.2 Antalet barnbokslån ska överstiga genomsnittet i 

riket.
2.1.3  95 % av barnen är simkunniga i årskurs 6.
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3. Strategiskt område - 
Livskvalitet

3.1 Övergripande Mål
Skapa och utveckla mötesplatser med kultur och idrott 
som berikar gemenskap och bidrar till alla människors 
hälsa och välbefinnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter 
och arrangemang som har barn och unga i fokus. 

Nämndsmål:
3.1.1 Antalet elever 7-15 år i kulturskolan ska överstiga 

genomsnittet i riket.

3.2 Övergripande Mål
I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och 
verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart 
samhälle.

Nämndsmål:
3.2.1 Idrottsskolan bedriver verksamhet i en stor del 

av kommunen och ska bedrivas i staden och två 
landsbygdsorter.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

1. Strategiskt område - Tillväxt
1.1.1. Årsräkningarna ska vara granskade och klara
 senast 1 september varje år.
1.1.2. Överförmyndarnämnden ska aktivt arbeta med
 rekrytering av nya gode män.
1.1.3. Nämnden ska verka för att långsiktigt upprätthålla 

kompetens och rättssäkerhet samt för att uppnå 
kostnadseffektivitet.

1.1.4. God man ska tillsättas inom tre månader från  
ansökan.

2. Strategiskt område - Kunskap
2.1.1. Minst ett utbildningstillfälle för ställföreträdare ska
 hållas per år.
2.1.2. Nämnden ska aktivt informera både allmänhet
 och kommunens personal om verksamheten.
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Syftet med detta dokument är att fastslå regler som verkar för 
en god ekonomisk hushållning i Ljungby kommun.

FINANSIELLA MÅL
Ljungby kommun har fyra finansiella mål att uppnå i budget 
och bokslut:

1. Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. 
resultatet ska vara minst beräknad inflation multipli-
cerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI 
dec år 1/KPI dec år 0)-1*100.

2. Resultatet ska vara motsvara minst 2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

3. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en 
mandatperiod). Självfinansiering definieras som att 
resultat plus avskrivningar ska vara större än investering-
arna. Om investeringarna är större innebär det försämrad 
likviditet eller krav på upplåning.

4. Soliditeten för kommunen inklusive pensionsåtagan-
den ska överstiga 33 procent.

Budget
Driftbudget, investeringsbudget och övergripande mål för 
Ljungby kommun beslutas av kommunfullmäktige i juni. 

Efter att budgeten är beslutad i kommunfullmäktige i juni 
kommer ärendet endast upp som ett informationsärende 
under hösten efter att nämnderna och styrelsen har fastställt 
detaljbudget, nämndsmål och verksamhetsplan.

Undantag till ovanstående process är år då allmänt val till 
kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige ska då i 
november månad ta upp ärendet om mål och budget och åter 
fastställa budgeten alternativt revidera tidigare budgetbeslut 
från juni.

Driftbudget

Respektive nämnd ansvarar inför kommunstyrelsen/ kom-
munfullmäktige att tilldelade budgetanslag ej överskrids samt 
att de budgeterade prestationerna utförs i enlighet med kom-
munfullmäktiges beslut.

Om medelstilldelningen visar sig otillräcklig skall nämnden 
i första hand undersöka förutsättningar att disponera om 
tillgängliga resurser inom nämndens samlade budgetram och 
i andra hand – hos kommunstyrelsen - aktualisera behovet av 
att ändra mål för verksamheten.

Tilläggsanslag under löpande budgetår medges inte.

Kommunstyrelsen kan omdisponera driftmedel mellan nämn-
der.

Nämnd kan hos kommunstyrelsen begära omvandling av 
driftmedel till investeringsmedel.

Anslagsbindningen för driftbudgeten sker på förvaltnings-
nivå.

Omdisponering mellan olika verksamheter beslutas av nämnd 
(2 pos verksamhet), exempelvis mellan förskola och grund-
skola eller mellan äldreomsorg och individ- och familjeom-
sorg. Övriga omdisponeringar kan delegeras av nämnd.

Blir prisutvecklingen högre än vad som kalkylerats i plane-
ringsförutsättningar måste respektive nämnd kompensera 
detta genom rationaliseringar. Blir den lägre får överskottet 
disponeras av nämnden.

Samtliga beslut om utgifts- och kostnadsökningar ska vara 
finansierade. Det ska alltså finnas budgetmedel anslagna.

Investeringsbudget
Anslagsbindningen för investeringsbudgeten är på projekt-
nivå.

Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mel-
lan projekt och nämnder.

Omdisponering mellan olika investeringsprojekt upp till 5 
miljoner kr görs av kommunstyrelsen, över detta belopp av 
kommunfullmäktige.

Samtliga investeringar över 3 miljoner kronor kräver igång-
sättningstillstånd av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det finns två typer av investeringsmedel. Det är dels enligt 
ordinarie regler där en investering beviljas och verksamheten 
själv får täcka investeringens kapitalkostnader inom tillde-
lad driftbudget. Dels är det särskilda investeringsobjekt där 
kapitalkostnadsanslag beviljas då kommunfullmäktige ansett 
att nämnden inte kan täcka kostnaden inom ram.

Vid begäran om investeringsmedel ska en kalkyl göras av 
tillkommande driftkostnader, kapitalkostnader och intäkter. 
Beslut om investeringsbudget för större projekt, 5 mkr, ska 
föregås av idéfas, förstudiefas och programfas.

Kommunfullmäktige beslutar om över- och underskott inom 
investeringsbudgeten ska överföras till nästkommande år. 
Styrande är om projekten inte är avslutade eller om det avser 
årligen återkommande investeringsprojekt, t.ex. inventarie-
anslag.

Resultatbalansering
Som huvudprincip gäller att alla över- och underskott inom 
driftbudgeten tas med till kommande år. Med resultatbalan-
sering menas att över- och underskott överförs till nästkom-
mande års budget. 
Fördelning av resultatet görs så att en tredjedel ska fördelas 
till resultatenheterna, en tredjedel fördelas till respektive 
nämnd och en tredjedel fördelas till kommunstyrelsen.
Överskott och underskott som förs över läggs in i budgeten i 
sin helhet året efter bokslutet.
Beslut om hur mycket som ska överföras tas av kommun-
styrelsen senast under mars månad året efter bokslutet, 
efter begäran från nämnderna/ förvaltningsledningarna. Vid 
överföringen kan hänsyn tas till lagändringar eller större 
oförutsedda händelser som har påverkat nämndernas resultat. 
Vid beslut om överföring av överskott kan även justering 
göras om en förvaltning har fått extra medel för verksamhet 
som inte har startats upp. För att en nämnd ska få ta med sig 
ett överskott krävs att man i stort har uppnått budgeterat antal 
prestationer och antagna mål.
En övergripande genomgång av bokslutet ska göras mel-
lan respektive förvaltningsledning och kommundirektör och 
ekonomichef. Syftet med genomgången är att få en samstäm-
mighet mellan kommunledning och förvaltningsledning om 
undantagen från resultatbalanseringen.
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Demografisk modell
Förvaltningar får minskad eller ökad budget beroende på 
hur befolkningen i olika åldersgrupper förändras. Model-
len utgår från befintlig budget och räknas upp eller ner med 
befolkningsförändring i relevanta åldersgrupper. Exempelvis 
utgår förskolans uppräkning från antalet barn i åldern 1-5 år 
och musikskolan från antalet barn i åldern 7-18 år. Budgeten 
ändras med 75 procent efter den demografiska modellen. 
Ekonomichefen har delegation att genomföra justeringar av 
nämndernas och förvaltningarnas budgetar med utgångspunkt 
från uppdaterad befolkningsprognos och beslutad demogra-
fisk modell.
Vid förändring av verksamhet med anledning av ökad befolk-
ning i vissa åldersgrupper ska alla kostnadsökningar kom-
penseras genom den demografiska modellen, med undantag 
av ökade kostnader för internhyra och kapitalkostnad vid 
byggnation. Dessa kostnadsökningar hanteras separat.

Uppföljning och delårsbokslut
Respektive nämnd ansvarar för att verksamhetens mål, om-
fattning, kvalitet och ekonomiska resultat följs upp regel-
bundet. Nämnderna ansvarar för att budgeten inte överskrids 
och att regelbundna budget- och verksamhetsuppföljningar 
genomförs.
Uppföljning per nämnd ska göras efter mars, juni och 
september månad. Uppföljningarna sammanställs av eko-
nomiavdelningen och rapporteras till kommunstyrelsen. 
Uppföljningarna ska förutom nämndernas driftprognoser 
även innehålla prognos för investeringsverksamheten samt 
rapportering av kommunens likviditet, långfristiga skulder 
och kapitalförvaltning. Väsentliga avvikelser ska kommente-
ras och analyseras.
Delårsbokslut görs efter juni månads utfall. Delårsbokslutet 
ska fastställas av kommunfullmäktige. Det ska innehålla 
resultat- och balansräkning för aktuell period. Uppställning 
och redovisningsprinciper ska i stora drag vara desamma som 
i kommunens årsredovisning.
När uppföljningen visar på underskott ska nämnden ta fram 
åtgärder för att hålla given budgetram.

Investeringar
Investeringar bokförs med projektnummer inom intervallet 
20000-99999. Investeringar i kommunen ska medföra ett 
varaktigt värde. Det kan avse byggnationer som exempelvis 
skolor, till-/ombyggnationer eller inköp av fordon och inven-
tarier. Det finns tre kriterier som alla ska vara uppfyllda för 
när ett inköp ska bokföras som en investering:
- Investeringen ska ägas av kommunen. Kommunen kan inte 
ta upp en investering som tillgång i balansräkningen om den 
har en annan ägare.
- Investeringen ska ha ett varaktigt värde på minst tre år.
- Investeringen ska ha ett betydande belopp. Riktlinjen är att 
inköp över 20 000 kronor exklusive moms ska bokföras som 
investering, annars bokförs det som driftskostnad.
Anskaffningsvärdet för en investering utgörs av inköpspriset 
och eventuella direkta kostnader för att få tillgången på plats 
och i skick för att utnyttjas för sitt ändamål.
Tillkommande utgifter för en investering ska läggas till 
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda och/el-
ler servicepotential förbättras jämfört med det ursprungliga 
anskaffningstillfället.  

Exempel på sådana tillkommande åtgärder är sådana som för-
länger nyttjandeperioden, höjer kapaciteten, ökar kvaliteten 
avsevärt eller minskar löpande kostnader.

Komponentredovisning innebär i korthet att i de fall där det 
finns materiella anläggningstillgångar med betydande kom-
ponenter där skillnaden i förbrukningen är väsentlig så ska 
tillgången delas upp på de aktuella komponenterna.  
Varje komponent ska skrivas av separat utifrån sin uppskat-
tade livslängd, vilket ger en mer rättvisande redovisning.

Vid samtidig anskaffning av flera inventarier av samma kate-
gori på en arbetsplats ska som anskaffningsvärde räknas det 
samlade anskaffningsvärdet. Varje enskild inventarie måste 
även ha en hållbarhet på tre år.

Statliga investeringsbidrag och investeringsbidrag från andra 
bidragsgivare ska redovisas som en skuld i form av en förut-
betald intäkt och intäktsföras under anläggningstillgångens 
livslängd, investeringsbidrag får inte minska anläggningstill-
gångens anskaffningsvärde. Räntebidrag kan inte redovisas 
som ett investeringsbidrag.

Kapitalkostnad, internränta
Kapitalkostnaden är förvaltningarnas interna kostnad gent-
emot kommunens ”finansförvaltning” för investeringarna. 
Kapitalkostnaden består av två delar; avskrivning och intern 
ränta. Med avskrivning menas investeringens värdeminsk-
ning, som är uppdelat på ett antal år beroende på investering-
ens art. 

Internräntan är en ränta gentemot kommunens egen ”finans-
förvaltning”, en ersättning för att kommunens likvida medel 
minskar genom investeringen eller att man tvingas låna upp. 
Internräntan fastställs för nästkommande år i samband med 
ramtilldelning. För 2019 ligger den på 1,4 procent. Kom-
munens internränta bygger på kommunens genomsnittliga 
upplåningskostnad.

Förvaltningarna får ingen generell kompensation vid ök-
ning av kapitalkostnad. När kapitalkostnaden minskar kan 
man följaktligen även använda utrymmet till andra kostna-
der. Endast i undantagsfall, exempelvis vid större ny- eller 
ombyggnationer, ska kapitalkostnaden kompenseras. Beslut 
om kompensation tas av kommunfullmäktige i samband med 
beslut om budget.

Regelverket för kapitalkostnadskompensation har komplet-
terats med följande punkter:
• Ingen kompensation för investeringar understigande 5% 

av nämndens driftbudget.
• Vid kompensation ges endast kompensation för belopp 

överstigande 5% av nämndens driftbudget.
• Endast kompensation för kapitalkostnadsdelen av intern-

hyran, ej underhåll, drift, administration m.m.
• Kompensation ges på genomsnittlig kapitalkostnad under 

avskrivningstiden.

Internhyran som debiteras alla förvaltningar som hyr något 
av tekniska förvaltningen består till stor del av kapitalkost-
nad. Om internhyran förändras på grund av ökad/ minskad 
kapitalkostnad får förvaltningarna ingen kompensation, med 
ovan angivna undantag
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Internhyra
Hyran regleras varje kalenderår utifrån ändrade kapita1kost-
nader samt ändrade drift- och underhållskostnader. Kapital-
kostnaderna består av avskrivning och internränta. Om beräk-
nad kapitalkostnad avviker mot verklig kostnad med mer än 
25 000 kr på ett år för en anläggning sker en rättelse av den 
internhyran det året. Den del av internhyran som består av 
drift och underhåll räknas varje år upp med konsumentpris-
index (KPI). Utgångsvärdet för internhyran är utfallet 2001. 
Uppräkning sker utifrån index i mars jämfört med mars året 
innan. Mediakostnader (värme, el, sopor och vatten) ingår 
inte i internhyran utan betalas direkt av hyresgästen.

Extern administration omfattar framför allt försäkringar och 
fastighetsskatt och räknas upp med KPI. Vid nya avtal för 
försäkringar används faktiskt belopp. Vid större förändringar 
av fastighetsskatten används faktiskt belopp.

Intern administration omfattar kostnad för fastighetsförval-
tare samt del av tekniska förvaltningens kansli och kommun-
ledningsförvaltningen. Uppräkning sker med lönekostnads-
index (Ljungby kommuns genomsnittliga löneökning med 
utgångspunkt från 2007 års lönenivå).

Fördelad löneökningsbudget
Huvudprincipen är att löneöversynsförhandlingar enligt cen-
trala och lokala avtal kompenseras utifrån verkligt budgetut-
fall.

Däremot kompenseras inte löneökningar till enskilda per-
soner som får löneökning under avtalsperioden, så kallad 
löneglidning. Vid byte av befattningshavare kompenseras inte 
en ökad lönekostnad.

En annan princip är att endast fasta tjänster kompenseras. För 
äldre- och handikappomsorgen och räddningstjänsten kom-
penseras dock även semestervikariers löneökningar enligt 
schablon. 

Semester och sjukfrånvaro kompenseras enligt schablonen 
semester 1,5% tillägg till lönen och sjukfrånvaro 1,3% till-
lägg.

Förändringar av de sociala avgifterna kompenseras till för-
valtningarna.

Verksamheter som helt finansieras av intäkter kompenseras 
ej. Det gäller tekniska förvaltningens VA- och renhållnings-
verksamhet och verksamheter som finansieras via interna och 
externa hyror.  GS-löner kompenseras enligt formeln (löne-
ökning - inflationskompensation) / 2.

Ersättningar

Den centrala löneökningspotten ska även täcka vissa av-
talsenliga ökningar av ersättningar. De ersättningar som 
kompenseras är:

• Arvode förmyndare
• Ers räddningstjänst deltidsbrandmän
• Timlön personliga assistenter, PAN
• Timlön beredskapsavtalet
• Arvode tolkar
• Arvode deltidsbrandmän
• Arvodesdel familjehem kontaktpersoner
• Ers anhörigvårdare PAN
• Befälstillägg deltidsanställda brandmän

• OB-ersättning
• Jour/beredskap
• Sammanträdesarvode 
• Årsarvode förtroendevalda
• Omkostnadsersättn ex dagbarnvårdare
• Omkostnadsdel familjehem/ kontaktpersoner

Ersättningar som inte kompenseras är framför allt traktamen-
ten, bilersättningar, övertid, timlöner som inte är angivna 
ovan, studieledighet och uppdragstagare.

Grunden för ersättningarna är de belopp som förvaltningarna 
har tagit upp i sin personalbudget.

Övrigt

Inför löneöversynsförhandlingar enligt gällande avtal ska 
personalutskottet ha samråd med ekonomichefen, om utrym-
met för löneökningar.

Social avgift
Vid debitering av sociala avgifter mot förvaltningarna ska 
rekommenderade procentsatser från Sveriges Kommuner och 
Landsting användas.

Semesterlöneskuld
Förändringar i semesterlöneskuld fördelas ut till förvaltningar 
i samband med bokslut. Det som ingår i semesterlöneskulden 
är både innestående semester och okompenserad övertid.

Ekonomiansvar för chef
Med ekonomiansvar innefattas budgetansvar för resultatenhe-
ten, ansvar för uppföljning av ekonomin för resultatenheten, 
inköpsansvar och ansvar för beslutsattest.

Personal med ekonomiskt ansvar har ett budgetansvar.  
Ett budgetansvar innebär att tilldelad budget ska hållas där 
ansvar ges för att bedriva en viss verksamhet inom den tillde-
lade ramen. Budgetansvar bör läggas på en nivå där påverkan 
är möjlig. Budgetansvar kan finnas för såväl driftbudget som 
investeringsbudget. 

Ansvar för uppföljning innebär att genomföra löpande upp-
följningar och utvärderingar av resultat kopplat till verksam-
het och ekonomi. Detta förutsätter att den ekonomiansvarige 
månadsvis gör uppföljning av sin ekonomi i beslutsstöds-
systemet. I samband med uppföljningar är det också den eko-
nomiansvariges roll att göra ekonomiska prognoser för året. 
Ekonomiansvaret innefattar en skyldighet att vidta åtgärder 
när ekonomi- eller verksamhetsutfallet inte följer budget och 
att rapportera förhållandet till närmaste chef. 

Inköpsansvar innebär ett ansvar för att se till att enhetens 
inköp görs från kommunens avtalsleverantörer och avtalade 
tjänster och varor. Finns inget avtal för tjänster och varor 
som enheten har behov av ska man kontakta förvaltningens 
inköpsansvarige.

Ansvaret för beslutsattest innebär att för fakturor kontrollera 
att beställning har skett, att ett beslut har fattats och att vill-
koren stämmer med det som överenskommits samt att medel 
finns disponibla. I beslutsattesten ligger också ansvaret för att 
konteringen är korrekt. 

Som ekonomiansvarig ska du gå interna utbildningar hos den 
egna förvaltningen eller hos ekonomiavdelningen för att klara 
det ekonomiska uppdraget.
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Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

 
Kf § 169  KS 2018/0166 041    
 
 
Budget för 2019 och plan för 2020-2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer budget för 2019 enligt kommunstyrelsens 
förslag, med följande tillägg: 

1. Kompensation med 380 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för 
ökade driftskostnader i Ljungby Arena, 

2. Öppen inomhusanläggning (vid Kronoskogsbadet) sommaren 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommuns kostnader (driftskostnader) för 2019 budgeteras till 1,6 
miljarder kronor och årets resultat budgeteras till 10 670 000 kronor.  Störst 
budget för året får socialnämnden med 630 miljoner kronor och barn- och 
utbildningsnämnden med 624 miljoner kronor.  
 
Kommunstyrelsen föreslår den 4 december 2018 kommunfullmäktige att behålla 
gymnasieutbildningen om gula maskiner och kommunfullmäktige att i övrigt 
fastställa budgeten enligt förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag § 184/2018 
Förslag till budget 
 
Yrkanden 
Magnus Gunnarsson (M), Rut Björkström (KD), Lars-Ove Johansson (C) och 
Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget. 
 
Anne Karlsson (S) yrkar följande: 

3. Öka bemanningen inom förskolan med 0,1 (2,9 mkr) 
4. 150 000 kronor för enkelt avhjälpta hinder 
5. Kompensation med 380 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för 

ökade driftskostnader i Ljungby Arena 
6. Öppen inomhusanläggning (vid Kronoskogsbadet) sommaren 2019 
7. Ta bort besparingen på 6,2 mkr från barn- och utbildningsnämnden 
8. Lämna följande uppdrag till förvaltningarna: 

a. Grillplatser och parkbänkar utmed promenadstråket längs med 
Lagaån 

b. Plan för bästa tillgänglighetskommun 
c. Samhällsvägledare på biblioteket 
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