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Kommundirektören har ordet 
Vi befinner oss fortfarande i en pandemi men genom en hög vaccinationstakt har vi nu äntligen börjat kunna 
öppna upp samhället igen även om det fortfarande gäller att vara noggrann och följa restriktionerna. Corona-
pandemin har förändrat vår vardag och påverkat oss alla som har fått ställa om både i vårt arbetsliv och 
privatliv och vi kan också se att digitaliseringstakten har ökat och förändrat våra beteendemönster och 
arbetssätt på ett sätt som annars skulle tagit flera år att genomföra. 
 
Att medarbetare trivs på jobbet är en viktig fråga för oss i Ljungby kommun. I årets medarbetarenkät gav 
medarbetarna Ljungby kommun ett mycket gott betyg, bland annat tycker medarbetarna att de utför ett 
meningsfullt arbete och att cheferna i organisationen ger medarbetarna förutsättningar att ta ansvar. Likaså 
trivs man och ser fram mot att gå till jobbet. Vi är glada över den höga svarsfrekvensen på enkäten som 
skickats ut till kommunens ca 3000 anställda, det visar på en vilja att vara med och påverka och forma 
framtiden tillsammans. Att våra medarbetare trivs, känner sig uppskattade och får möjlighet att utvecklas är 
nyckelfaktorer för hur bra vi lyckas med vårt uppdrag att skapa ett rikt liv för invånarna i Ljungby kommun. 
Organisationen får också ett bra betyg från medarbetarna när det gäller information och ledning under 
pandemin.  
 
Vi har haft många spännande inslag under 2021 och bland annat så firar vi att demokratin fyller 100 år 
genom att Ljungby kommun undertecknat demokratideklarationen. Ljungby kommun står upp för det 
demokratiska systemet genom att sprida kunskap och medvetenhet samt själva bidra till det demokratiska 
samhället genom sitt arbete. Vi vill också bidra till ett samhällsklimat som är präglat av öppenhet och respekt. 
 
Under året har arbetet med implementeringen av tillitsbaserad styrning och ledning tagit fart. Det är en 
ledningsfilosofi som gynnar våra invånare vilka vi är till för. I korthet handlar det om att öka kvaliteten för 
kommuninvånarna och deras upplevelse och kunskap. Det handlar också om att fler beslut skall fattas 
närmare invånaren. Jag är helt övertygad om att de bästa förbättringsidéerna finns hos de som arbetar 
närmast invånaren och genom att ta tillvara på det engagemanget och dessa goda idéer så blir vi bättre! För 
att ta tillvara på de goda förbättringsidéerna krävs det också att vi i Ljungby kommun har ledare och chefer på 
alla nivåer som är lyhörda och att vi tillsammans arbetar med ett öppet klimat. Tillitsbaserad styrning handlar 
om minskad detaljstyrning i kombination med förtroende, och det är viktigt med en god balans mellan 
kontroll och delaktighet.  
 
2021 har också varit ett år som genomsyrats av vårt spännande utvecklingsprojekt med översiktsplanen som 
har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling och hur 
vi tillsammans formar framtiden mot 35 000 invånare 2035. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och 
övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. 
Runt om i kommunen pågår och planeras flera byggprojekt, ett par exempel är Regnbågens förskola och 
Harbergsområdet och under september månad kommer det nyrenoverade kulturhuset Grand att invigas. 
 
Att som kommun arbeta mer klimatsmart spelar också en avgörande roll i vårt utvecklingsarbete och för våra 
möjligheter att skapa en hållbar framtid. Därför kan jag med stor glädje meddela att Ljungby kommun 
förbättrat sig i rankingen kring Sveriges bästa miljökommun där vi nu är 13:e bästa kommun i 
kommungruppen ”Mindre städer och landsbygdskommuner”. Det är ett kvitto att på att vi faktiskt arbetar 
långsiktigt med miljö- och hållbarhetsfrågorna och att vi tillsammans tar ett gemensamt ansvar. 
 
Vi kan också glädjas åt att fler och fler elever klarar gymnasiet i Ljungby kommun. Tidigare har vi haft en 
något nedåtgående trend som nu är bruten. Skillnaden mellan tjejer och killar är dock stor och här behöver 
vi fortsätta att vidta åtgärder. Vi kan också konstatera att barn och ungdomar i kommunen är aktiva och 
gillar idrott, vilket vi ser kopplingar till idrottsskolan och givetvis även när det gäller aktiva föreningar.  Barn 
och ungdomar i Ljungby kommun utövar också mycket musik och kultur och vi är väldigt stolta över att ha 
en kulturskola med brett utbud: dans, berättande och musik. Under våren blev Ljungby kommun också 
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nationellt uppmärksammad när alla kommunens verksamheter dansade ”Jerusalema” tillsammans med 
danspedagogen på kulturskolan. Det var ett projekt som visade på vår gemenskap genom dansen. 
 
I Ljungby kommun har vi en stor andel äldre personer och i senaste mätningen från Socialstyrelsen kan vi se 
att personer som bor på särskilt boende eller som har hemtjänst är väldigt nöjda och trivs. Här är vi bland de 
bästa i landet, vilket vi är oerhört stolta över.  
 
Slutligen så kan vi också konstatera att i Ljungby kommun har vi en ordnad ekonomi och att vi lyckas ha en 
ekonomi i balans även under ett år med pandemi skapar goda förutsättningar för framtiden.  Det 
prognostiserade resultatet vid delår 2021 visar på +68 mkr vilket är 61 mkr högre än budget. Det starka 
resultatet beror bland annat på ökade skatteintäkter och överskott för finansiella intäkter genom både 
realiserade och orealiserade vinster för kommunens aktiefonder.  Det är positivt att vi har en budget som 
prognostiseras att vara i balans men vi behöver ha i åtanke att det delvis beror på ett antal engångseffekter 
som endast har effekt på kort sikt och att utmaningen med att långsiktigt finansiera vår välfärd kvarstår. 
Totalt uppvisar nämnderna ett prognostiserat överskott på 2 mkr där störst avvikelse härrörs från barn- och 
utbildningsförvaltningen, -6 mkr, och tekniska förvaltningen, +7 mkr. 
 

 
 
Jennie Vidal Kommundirektör  
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Vision och styrmodell 
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035 
 
Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyrning och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen är den 
politiska riktning som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstyrningen är kopplingen som utgör det vi gör i 
våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Vår verksamhet ska 
leda mot visionen. Visionsstyrningsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från 
och med januari 2020. Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, med tre visionsmål och med 
de 17 globala målen för hållbar utveckling.  
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Förvaltningsberättelse 

Kommunfullmäktiges mål 

1. Visionsmålet Bästa kommun att växa i 
innebär att vi ska ha ett bra samarbete med näringslivet, 
vara tillgängliga för alla, attrahera fler genom kreativa 
miljöer och ha en mångfald av kultur, föreningsliv och 
idrott. Vi ska vara den bästa kommunen att växa i, som 
individ, gammal som ung, familj, företag och som 
förening. 
 

Övergripande bedömning och trend för visionsmålet  

 
 
Visionsmålet ska ta oss mot visionen om att bli fler invånare genom att vi utvecklar kommunen tillsammans. 
Vi behöver därför jobba mer gränsöverskridande, med olika aktörer – offentliga, privata och ideella – i olika 
satsningar och projekt som gör vår kommun attraktiv. Vi behöver vara innovativa och modiga, och 
uppmuntrande till kreativitet och nyskapande. Särskilt viktiga nyckelord är hälsa, utbildning, infrastruktur 
och hållbarhet.  
 
Den samlade bedömningen av visionsmålet utifrån de indikerande globala målen visar en negativ trend och 
riktning. Detta bör snarare ses som ett resultat av gradvis ökade förväntningar och ambitioner än en väsentlig 
försämring av livskvaliteten hos Ljungby kommuns invånare. Allvaret i utvecklingen bör dock inte 
underskattas. För att en långsiktigt hållbar och växande kommun ska bli verklighet behöver arbetet inom 
detta målområde intensifieras. Högre utbildningsnivå generellt ger bättre möjlighet till innovativt tänkande 
och ett långsiktigt hållbart näringsliv, men samhällen där utbildningsnivån är hög skapar även generellt bättre 
förutsättningar för jämställdhet, kreativitet och god hälsa.  
 
När pandemin så småningom klingar av finns bättre möjlighet till möten och samarbeten i fler miljöer, men 
det gäller även att dra nytta av de möjligheter till omställning som uppstår. Det finns ett stort behov av och 
en stor möjlighet med att ta oss an den gröna omställningen och gå mot en mer cirkulär ekonomi. För att 
lyckas med detta krävs också miljöer som möjliggör och uppmuntrar till kreativitet, samverkan och innovativa 
lösningar. Utbildning är givetvis en viktig nyckel här, men även hur civilsamhället och politiska beslut formar 
samhällsklimatet är centralt.  
 
Ett hållbart samhälle kräver mindre och bättre energianvändning. Möjligheterna att agera mer hållbart inom 
resor och transporter är flera. Om utbildning och arbete på distans underlättas minskar behovet av 
pendlingsresor. Det kommer även att innebära större frihet vid val av bostadsort. Resor för arbete, studier 
och olika aktiviteter kommer fortsatt att vara en del av livet, men infrastrukturen och olika tjänster kan 
anpassas till ett mer hållbart sätt att resa. En växande kommun är beroende av ett brett och expansivt 
näringsliv, och vice versa. Större tillgång på kompetenser lokalt skapar förutsättning för fler etableringar, men 
även samverkan och utbyte med närliggande kommuner och regioner är viktigt. En utökad tjänstesektor kan 
ge en nödvändig skjuts för att öka kommunens attraktivitet, och i förlängningen en större befolkning, 
ytterligare branschbredd och därmed större möjligheter för kommunen och dess invånare att växa.  
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Inriktning 2021-2022 
Ljungby kommun ska utifrån planeringsdirektivet fokusera sina insatser på inkluderande och innovativa 
arbetsmiljöer samt hållbar infrastruktur och mobilitet för att kommunen ska bli den bästa att växa i.  

 
Hur blir vi bästa kommun att växa i? 
• Krafttag för grön innovativ omställning.  
• Självklart att samarbeta med offentlig, privat och ideell sektor– skapa tillsammans för bästa effekt.  
• Ett aktivt jämställdhetsarbete för en attraktiv kommun med lika förutsättningar i utbildning, arbete, 

arbetsvillkor och lön. 
 

Uppdrag från kommunfullmäktige  
Tabell 1. Uppdrag från Planeringsdirektiv med budget 2021-2025 
Uppdrag  Status  Prognos 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en 
översyn av nämndernas reglementen.  
 

Delvis klar. 
En översyn är gjord och 
KSAU har tagit beslut om 
att skicka ut dem på 
remiss. 

Ärendet åter för 
beslut i KSAU i 
oktober. 

I samband med rivning av gamla Hjortsbergskolan får 
tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten av att 
bevara befintligt skyddsrum.  
 

Klar.  
KF-beslut 24 maj 2021. 

 

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att anställa en 
avtalscontroller och fördela kostnaden för anställningen till 
berörda förvaltningar.  
 

Klar  

Kommunledningsförvaltningen och Ljungby Energi AB får i 
uppdrag att tillsammans med andra aktörer arbeta för en 
etablering av tillverkning/ försäljning av vätgas.  
 

Pågående  

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över 
ersättning och reglemente för kommunens 
utvecklingsgrupper.  
 

Klar  

Tekniska nämnden får i uppdrag att utvärdera möjligheten 
för en återvinningsanläggning i Lidhult. Utredningen ska vara 
klar senast 31 mars 2021. 
 

Utredning nedprioriterad 
pga nya lagkrav och 
behov inom 
fastighetsnära insamling. 

Lagkraven träder i 
kraft 1 januari 
2022, utvärdera 
behov därefter.  

Kommunledningsförvaltningen uppdras att under första 
kvartalet 2021 införa ett fjärde fokusområde, näringsliv. 
 

Klar  

Ljungbybostäder får i uppdrag att bygga ny förskola, särskilt 
boende och trygghetslägenheter på Harabergsområdet. 
Utgiften för byggnationen ska inrymmas i tidigare beslutad 
investeringsram. Tidigare fastställd tidplan ska gälla trots 
ändrad huvudman för projektet. 

Påbörjad  

 
 



   
  

6 
 

2. Visionsmål Livslångt lärande för alla  
innebär att vi ska ge stöd efter behov, vara ledande 
inom pedagogiska läroformer, hålla hög kompetens 
och sprida denna till våra invånare. Vi ska ha 
kompetens för framtiden och vi ska genom kultur, 
idrott och föreningsliv ge möjlighet till kunskap och ett 
livslångt lärande för alla.  
 

Övergripande bedömning och trend för visionsmålet  

 
 
Visionsmålet ställer krav på möjligheter till utveckling av kompetenser och färdigheter för invånare i alla 
åldrar. Nyckelord för inriktningen inom visionsmålet är utbildning, trygghet, jämlikhet och inkluderande. 
För att öka attraktiviteten för Ljungby som hemkommun måste vi få fler att känna sig trygga och inkluderade 
i samhället.  
 
Utifrån Ljungby kommuns fastställda ambitioner för befolkningsutveckling och inte minst social hållbarhet 
bedöms måluppfyllnaden låg. Utvecklingen går åt fel håll inom flera av de områden som skapar 
förutsättningar för livslångt lärande. Social inkludering och trygghet i olika sammanhang är grundläggande 
för uppkomsten av effektiva lärandemiljöer. 
 
Det finns många och goda förutsättningar för livslångt lärande i Ljungby kommun. Ett brett och livskraftigt 
föreningsliv, en stark kulturskola och relativt låg arbetslöshet är några exempel. Samtidigt ser vi en ökad 
segregering mellan olika grupper i bostadsområden i skolor, dåliga skolresultat för pojkar och en ökad 
otrygghet att röra sig fritt i samhället. En segregerad arbetsmarknad som missgynnar kvinnor. Ojämlikhet 
mellan olika grupper och kön skapar och förstärker klyftor när det gäller hälsa, ekonomi och utbildningsnivå, 
vilket innebär långsiktiga risker.  
 
De utmaningar som finns är komplexa och kräver djupgående och kontinuerlig analys. Det är också viktigt 
att ta tillvara den kunskap som redan finns och inspireras av lyckade exempel från omvärlden, både i Sverige 
och internationellt. Att våga prioritera resurser utifrån de behov som finns är också en central faktor.  
Utbildning är viktigt för att skapa jämlika förutsättningar för framtida lärande givet att alla kan ta del av den. 
Barn har olika förutsättningar, och det är viktigt att kunna och våga agera i tid, i och utanför skolan, för att 
förbättra möjligheterna för alla. I vuxenlivet sker mycket av lärandet efter akademiska studier eller 
yrkesutbildning på arbetsplatser och i föreningslivet. För att lärandet där ska fortgå för alla behövs miljöer där 
alla har möjlighet och känner sig bekväma att delta. Att stimulera närings- och föreningsliv att bidra till 
sådana miljöer är en möjlighet som står till buds.  
 
Trygghet och inkludering skapas även genom delaktighet i samhället i stort och smått. Därför kan utökad 
medborgardialog och andra samverkansformer vara positiva och skapa ny kunskap för alla som deltar. 
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Inriktning 2021-2022 
Ljungby kommun ska utifrån planeringsdirektivet fokusera sina insatser på ökad delaktighet och barns 
trygghet samt likvärdiga och inkluderande lärandemiljöer för att nå ett livslångt lärande för alla. 

 
Hur skapar vi livslångt lärande för alla? 
• Höja den pedagogiska förmågan 
• Tidiga och förebyggande åtgärder för att alla barn ska känna sig trygga och inkluderade i förskolan, 

skolan och på fritiden 
• Satsa på utbildning som stimulerar till innovation och kreativitet 
• Bli en förebild inom delaktighet och demokrati 
• Premiera aktiviteter inom förenings- och näringsliv som bidrar till jämlikhet och  

hållbarhet 
 

Uppdrag från kommunfullmäktige  
Tabell 2. Uppdrag från Planeringsdirektiv med budget 2021-2025 
Uppdrag  Status  Prognos 
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och 
redovisa möjligheten för etableringen av en internationell 
skola i Ljungby kommun. 
 

Delvis klar Beräknas kunna 
redovisas till KS 
under hösten. 

Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att snarast 
möjligt utreda möjligheten för samarbete och utökning av 
den föräldrakooperativa förskolan Vårblomman för att lösa 
problematiken med nedlagd förskola i Torpa.  
 

Klar Utredningen är 
redovisad och 
godkänd av BUN. 

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över 
möjligheterna till kameraövervakning vid våra skolor. 
 

Delvis klar. 
Rapport är i stort sett 
klar. Kostnadsberäkning 
(exempel) återstår. 

Klart under 
hösten 2021. 

Heltidsarbete är en viktig fråga för hela Sverige. Det är en 
viktig delstrategi för att möta välfärdens omfattande 
rekryteringsbehov. Heltidsarbete som norm är också en av de 
viktigaste jämställdhetsinsatserna vi kan genomföra lokalt.                                       
1. Inom ramen för beslut om heltid som norm uppdras 
samtliga nämnder som har anställda inom Kommunals 
avtalsområde att återredovisa nämndens fastställda 
handlingsplan samt vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen 
senast när årets första budgetuppföljning redovisas för 2021.                                                                            
2. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda 
möjligheten att centralisera bemanningsenheterna för att 
effektivisera resursanvändningen kopplat till heltid som norm 
i hela kommunkoncernen. Återrapportering skall ske till 
kommunstyrelsen senast när årets första budgetuppföljning 
redovisas för 2021.  

Återredovisning av 
nämndernas handlings-
planer samt vidtagna 
åtgärder är genomförd. 
 
Beslut på nya uppdrag: 
Steg1: 
Förvaltningar kartlägger 
sin egen personal samt 
gör beräkningar för att 
klara införandet av heltid 
som norm. Under året 
2021 samt till 
budgetprocess. 
 
Steg 2: 
Fördjupad utredning 
samt tidsplan införande 
av central bemannings-
enhet.  
 
Steg 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prognos: 
Utredning klar 
innan 2021-12-31 
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Kartläggning av behov av 
central rekryteringsenhet. 
Senast 2021-12-31 
 
Steg 4: 
Upprättande av central 
bemanningshandbok 
kopplad till heltid som 
norm samt kommunals 
avtalsområde. 
 
Steg 5: 
Att erbjuda heltids-
anställning för personal 
som tidigare varit deltids-
anställda, samt att 
erbjuda heltidsanställning 
vid all nyrekrytering.  

Prognos: 
Kartläggning klar 
innan 2021-12-31 
 
 
Prognos: Uppdrag 
läggs i HR 
verksamhetsplan 
för utförande 
2022 
 
 
Senast 2023-12-31 

 
 

3. Visionsmålet Vi skapar ett rikt liv  
innebär att vi ska erbjuda trygga och stimulerande 
miljöer, en inkluderande framtid, rent vatten, frisk luft 
och attraktiva miljöer. Vi ska erbjuda goda 
levnadsvillkor för alla, skapa förutsättningar för ett 
hållbart liv och utveckla mötesplatser som berikas med 
gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. 
Vi skapar ett rikt ekologiskt och socialt liv.  
 

Övergripande bedömning och trend för visionsmålet  

 
 
För att uppfylla visionsmålet behöver vi levnadsmiljöer som berikar och möjliggör för välmående och 
utveckling. Det handlar om att säkerställa att sådana miljöer finns både idag och i framtiden. Vi är beroende 
av de tjänster som friska och välmående ekosystem ger oss, frisk luft, rent vatten och vår livsmedels-
försörjning. Att skapa förutsättningar för och nyttja naturliga system innebär att vi är mer robusta inför 
klimatförändringar. Eftersom förändringar i naturen ofta sker långsamt och som del av olika kretslopp är det 
viktigt att vi tänker långsiktigt, cirkulärt och är uthålliga i vårt arbete.  
 
Bedömningen av målet visar på en marginellt bättre måluppfyllelse än övriga visionsmål, huvudsakligen 
beroende på att ett av de globala målen visar hög måluppfyllelse. Det är dock värt att notera att inget globalt 
mål visar en positiv trend. Den övergripande bedömningen måste därför bli att trenden är oförändrad, vilket 
innebär att kommunen inte närmar sig visionsmålet.  
 
För att måluppfyllelsen ska bli bättre behövs åtgärder inom en rad områden, och framför allt ett helhetstänk. 
Visionsmålet bygger på antagandet att ett rikt liv förutsätter att hälsan är generellt god hos både 
kommuninvånarna och i kommunens naturliga miljöer – att vi till exempel har rent vatten, stabilt klimat och 
välfungerande ekosystem.  
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Det finns stora utmaningar på klimat- och miljöområdet. För att bekämpa klimatförändringarna behövs 
åtgärder inom transporter och konsumtion. Vi ser även en negativ utveckling kopplat till biologisk mångfald 
och bevarande av viktiga naturmiljöer. Vi har i likhet med andra kommuner ett behov av mer arbete för att 
säkerställa god vattenkvalitet och att skydda våra dricksvattentäkter. I dessa utmaningar ska vi även se 
möjligheter att skapa tryggare och hälsosammare levnadsmiljöer. Kommunens verksamheter måste arbeta 
tillsammans, både med varandra och andra lokala aktörer som föreningar, företag och enskilda invånare för 
att hantera utmaningarna. När det gäller utmaningar gällande människors hälsa är det viktigt att följa hur 
växande ekonomiska och sociala klyftor i samhället bidrar till ojämlikhet mellan olika grupper. 
 

Inriktning 2021-2022 
Ljungby kommun ska utifrån planeringsdirektivet under året fokusera sina insatser på goda livsmiljöer med 
vatten i fokus samt god och jämlik hälsa för att skapa ett rikt liv idag och för framtiden.  

 
Hur skapar vi ett rikt liv? 
• Satsa på god och jämlik hälsa – skapa plats och tid för välmående 
• Här kan alla hitta trevliga levnadsmiljöer där vi mår bra  
• Vi skapar vår hållbara sagobygd med välmående skogar, vatten och landskap  
• En mångfald av friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla 
• Ett hållbart vattenliv för djur och människor 
 

Uppdrag från kommunfullmäktige  
Tabell 3. Uppdrag från Planeringsdirektiv med budget 2021-2025 
Uppdrag  Status  Prognos 
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda alternativ 
driftform för Ringbadet.  
 

Delvis klar. Hösten 2021. 

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
kostnad samt ansvar gällande Ljungby som Sverigeledande 
vattenproducent av dricksvatten avseende krav och förmåga 
att bibehålla vattentäktens värde och miljömässiga mål och 
hållbarhet över tid.  

Inte påbörjad.  

 

  



   
  

10 
 

Ekonomisk analys och väsentliga händelser Ljungby kommun 

Ljungby kommuns resultat 
Resultatet för helåret visar på ett resultat på +68 mkr. Det budgeterade resultatet ligger enbart på +7 mkr. 
Nämnderna redovisar små avvikelser mot budget, totalt sett ett överskott på 2 mkr. Den positiva avvikelsen 
mot budget gäller framför allt skatteintäkter där vi beräknas få 48 mkr mer än budgeterat. Finansiella intäkter 
visar ett överskott på 19 mkr, vilket är en försiktig prognos. Utfallet kan bli bättre om kapitalförvaltningen 
fortsätter utvecklas i samma takt. Resultatet för perioden är på hela +129 mkr efter sju månader, att jämföra 
med 81 mkr föregående delårsrapport.  

Väsentliga händelser under perioden 
• Corona-pandemin har haft stor påverkan på vår verksamhet under 2021, vi kan se att 

digitaliseringstakten har ökat och förändrat våra beteendemönster och arbetssätt på ett sätt som annars 
skulle tagit flera år att genomföra. Ekonomiskt har Ljungby kommun klarat sig bra och ser ut att gå mot 
ett bra resultat för året. Även under 2021 ersätter staten en del sjuklöner.  

 
• Under 2021 har implementering av tillitsbaserad styrning påbörjats genom utbildningsinsatser till hela 

kommunkoncernen. 
 

• För att få drivkraft i Ljungby kommuns fokusområden, mot kommunens vision och mål, har en ny 
organisation tagits fram med tydligt mål, syfte, uppdrag och finansiering.  Det nya fokusområdet 
näringsliv har implementerats under året.  

 
• Under 2021 är det ett stort fokus på översiktsplanen, som har en central roll i kommunernas arbete att 

formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling och hur vi tillsammans formar framtiden mot 35 
000 invånare 2035. 

Viktiga händelser efter periodens utgång 
• SKR har 26 augusti redovisat en ny skatteprognos. I delårsrapporten har vi använt tidigare prognos från 

april. Den nya prognosen innebär inga stora förändringar – för Ljungby kommun innebär prognosen en 
förbättring för helåret 2021 med 3 mkr. 

Övergripande analys nämnder 
Nämndernas helårsprognos visar på ett förväntat resultat för verksamheterna på totalt 2 mkr, vilket är 
oförändrat mot tidigare prognos efter mars. Störst negativ prognostiserad avvikelse finns på barn- och 
utbildningsnämnden med ett beräknat underskott på 6 mkr, trots att man har fått tillfälligt utökad budget 
och ökade statliga medel. Även socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden redovisar prognostiserade 
underskott. Detta uppvägs av överskott för miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen. Verksamhetens nettokostnad har ökat med 3,8 procent jämfört med föregående 
delårsrapport, vilket är en relativt hög kostnadsökning. 

Förväntad utveckling 
Ljungby kommuns ekonomi är fortsatt god. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedömningen att 
kommunernas ekonomiska förutsättningar kommer att bli alltmer ansträngda under flera år framåt på grund 
av att vi framförallt får allt fler äldre och till viss del fler yngre medan den arbetsföra befolkningen inte ökar i 
samma takt. Ljungby delar denna uppfattning även om 2021 ser bra ut. 
 
Ljungby kommun har fyra finansiella mål. I delårsrapporten och prognosen för helår har avstämning mot 
målen gjorts. Alla finansiella mål uppnås för delåret. För helåret beräknas inte målet om självfinansiering av 
investeringar uppnås. 
• Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara beräknad inflation multiplicerat 

med eget kapital. Inflationen för året fram till juli ligger på 0,8%. Eget kapital låg vid årsskiftet på 1 692 
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mkr. Detta motsvarar ett resultatkrav för delåret på 14 mkr. SKR gör en prognos för KPI för 2021 på 1,5 
procent, vilket innebär ett resultatkrav på helår på +25 mkr. Finansiella målet beräknas vara uppnått 
både i delåret och för helåret med god marginal. 

• Det andra målet är att balanskravsresultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Tanken är att man ska ha en marginal för oförutsedda händelser och att man ska kunna 
använda överskottet till att självfinansiera investeringar. Målet uppnås med god marginal för både 
delåret (6 procent) och för prognos för helåret (4 procent).  

• Den tredje målsättningen är att investeringar ska självfinansieras över fyra år. Den del som inte 
självfinansieras måste man finansiera genom upptagande av lån eller genom minskad likviditet. Målet 
uppnås för delåret men inte för prognosen för helåret. Självfinansieringen ligger på 173 procent för 
delåret och 69 procent för helåret. En hög investeringsnivå med flera större byggnationer igång samtidigt 
gör att det blir svårt att klara målet. Anledningen till att målet inte beräknas nås vid årsskiftet är att 
prognosen visar på en ökad investeringsnivå under resterande del av året samtidigt som resultatet blir 
sämre för helåret jämfört med delåret. 

• Det fjärde finansiella målet är att soliditeten för kommunen inkl pensionsåtaganden ska överstiga 33 
procent. Soliditeten ligger på 43 procent i delårsrapporten och 40 procent i senaste bokslutet. Vi räknar 
med att målet även uppnås vid årsskiftet. 

Balanskravsresultat 
Kommunallagen anger att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Ett lagkrav för att uppfylla  
detta är att årets totala intäkter ska vara större än de totala kostnaderna och därmed ska kommunen redovisa 
ett resultat större än noll. I balanskravsresultatet ska man lägga till orealiserad förlust och vinst för 
kapitalförvaltningen, men räkna bort reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar. Det prognostiserade 
resultatet ligger på + 68 mkr. Balanskravsresultatet beräknas ligga på samma resultat, och beräknas således 
uppnås med god marginal för 2021. 
 
Tabellen nedan visar utfallet, där det är tydligt att det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans uppfylls med 
god marginal. 
 
Tabell 4. Balanskravsutredning 

  2020 jul-21 Prognos 
2021 

Årets resultat enligt resultaträkningen 98 531 129 480 68 029 

- Samtliga realisationsvinster -4 048 -371 -371 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter 37 679 0 0 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -24 121 -32 126 0 

-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 0 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar      108 041 96 983 67 658 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

= Balanskravsresultat      108 041 96 983 67 658 

 

Semesterlöneskuld 
Semesterlöneskulden minskar per 2021-07-31 med 20 mkr jämfört med 2020-12-31. I delårsrapporten som 
gjordes för ett år sedan minskade semesterlöneskulden med 21 mkr. Skulden minskar eftersom personalen 
har tagit ut fler semesterdagar fram till och med juli än man har tjänat in. Semesterlöneskulden sjunker alltid 
under sommaren för att därefter öka igen. 
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Pensioner 
Kostnad för pensioner har beräknats av Skandia. Pensionskostnaden består av följande delar: 
• Löpande pensionsutbetalningar till nuvarande pensionärer 
• Pensionspremier för kompletterande ålderspension och efterlevandepension 
• Avgiftsbaserad ålderspension, den del av den anställdes lön som avsätts till pension 
• Avsättningar för bland annat garantipension, särskild ålderspension och PA-KL-pensioner 
• Särskild löneskatt på 24,26 % av ovanstående 
• Förvaltningsavgift till framför allt Skandia. 
 
Pensionskostnaderna inkl löneskatt ligger totalt på 76 mkr under perioden. För helåret beräknas en kostnad 
på 121 mkr, vilket är samma som budgeterat belopp. Utanför balansräkningen, som en ansvarsförbindelse, 
ligger pensioner intjänade fram till och med 1997. Ansvarsförbindelsen för dessa pensioner har ökat till 518 
mkr, att jämföra med 515 mkr vid årsskiftet. I beloppet ingår löneskatt med 24,26 procent. Ökningen beror 
på nya antaganden om ökad livslängd. 
 

Resultaträkning Ljungby kommun 
Nämnderna visar totalt sett på ett överskott på 2 mkr, vilket är oförändrat mot tidigare prognos efter mars. 
Störst negativ avvikelse finns på barn- och utbildningsnämnden med ett beräknat underskott på 6 mkr. Även 
socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden redovisar prognostiserade underskott. Detta uppvägs av 
överskott för miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.  
 
Avskrivningskostnaden för delåret ligger på 58 mkr, vilket är oförändrat jämfört med förra delårsbokslutet. 
 
Totalt sett ligger verksamhetens nettokostnad på 970 mkr för delåret, vilket är en ökning med 3,8 procent 
mot föregående delår. För helåret beräknas en nettokostnad på 1 735 mkr, vilket innebär ett beräknat 
överskott mot budget på 2 mkr.  

Skatteintäkter och statsbidrag 
Skatteintäkterna beräknas vara 47,5 mkr bättre än budgeterat. Utfallet förbättrades mycket i prognoserna 
från SKR i början av året. Prognosen bygger på SKR:s prognos från i april. Prognosen är oförändrad från i 
mars. För statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ett underskott på 8 mkr, vilket framför allt ligger på 
inkomstutjämningsbidraget. Inkomstutjämningsbidraget visar underskott med 9 mkr framför allt beroende 
på lägre befolkningsantal än planerat under förra året. 

Finansnetto 
Finansiella intäkter låg på 65 mkr under januari-juli. Helårsbudgeten ligger på 17,8 mkr. Den nya 
kommunala bokförings- och redovisningslagen har inneburit att pensionsmedelsförvaltningen ska värderas 
efter marknadsvärdet från och med 2020. Av den finansiella intäkten avser 60 mkr kapitalförvaltning. Av 
intäkten beror 32 mkr på värdeökning, övrig del är realiserade vinster. För kapitalförvaltningen budgeteras en 
årlig intäkt på 10 mkr och vi räknar med ett överskott mot budget på 20 mkr. Prognosen är väldigt osäker 
och beror på hur värdet av svenska och utländska aktier utvecklas under hösten. Kapitalförvaltningen 
fördelas per 31 juli med 40 % räntebärande värdepapper, 24 % utländska aktier, 25 % svenska aktier och 11 
% alternativa tillgångar. I övrigt består de finansiella intäkterna framför allt av borgensavgifter och 
utdelningar från kommunala bolag.   
 
De finansiella kostnaderna beräknas ligga på 8 mkr för hela året. Det är överskott för räntekostnader på 
lånen men underskott för kundförluster. Totalt sett ingen budgetavvikelse.  
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Tabell 5. Finansnetto, mkr 
 2021-12 2021-07 2020-12 

Finansiella intäkter 36,3 64,5 62,6 

Finansiella kostnader -6,8 -2,9 -6,3 

Finansnetto 29,5 61,6 56,3 

 

Resultat  
Resultatet för Ljungby kommun efter juli ligger på +129 mkr. Detta kan jämföras med föregående års 
delårsbokslut som visade ett resultat på +81 mkr. Ökningen av resultatet mellan åren beror dels på att 
skatteintäkterna har utvecklats betydligt bättre i år med en förbättring på 34 mkr, dels på bättre utfall för 
finansiella intäkter, ökning 54 mkr. I utfallet ligger en minskad semesterlöneskuld med 20 mkr. 
 
Resultatet för helåret ligger på +68 mkr, vilket är lägre än i delårsbokslutet. Det budgeterade resultatet ligger 
bara på +7 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 61 mkr. Semesterlöneskulden beräknas öka 
under resterande del av året. Den positiva budgetavvikelsen gäller framför allt skatteintäkter som har en 
positiv budgetavvikelse på +47,5 mkr. Det finns även beräknat överskott för finansiella intäkter på 18,6 mkr. 
Däremot finns negativa avvikelser mot budgeten för generella statsbidrag och utjämning på 8 mkr.   
 
Tabell 6. Periodens resultat 

 2021-12 2021-07 2020-12 

Periodens resultat (mkr) 68,0 129,5 98,5 

Periodens resultat/ Eget kapital (%) 4,0 7,7 6,2 

 
 
Tabell 7. Resultaträkning Ljungby kommun, mkr 

  Utfall 
2021-07 

Utfall 
2020-07 

Budget  
helår 2021 

Prognos  
helår 2021 

Utfall 
 helår 2020 

Verksamhetens intäkter 279,7 255,8 418,3 420,3 465,5 

Verksamhetens kostnader -1 191,4 -1 131,8 -2 050,6 -2 050,6 -2 041,2 

Avskrivningar -58,3 -58,2 -105,2 -105,2 -102,0 

Verksamhetens nettokostnader -970,0 -934,2 -1 737,5 -1 735,5 -1 677,8 

Skatteintäkter 768,9 735,2 1 265,4 1 313,0 1 254,0 

Generella statsbidrag o utjämning 268,9 273,7 469,0 461,0 466,0 

Verksamhetens resultat 67,9 74,6 -3,0 38,5 42,2 

Finansiella intäkter 64,5 10,7 17,8 36,3 62,6 

Finansiella kostnader -2,9 -3,9 -7,5 -6,8 -6,3 

Resultat efter finansiella poster 129,5 81,4 7,3 68,0 98,5 

Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens/årets resultat 129,5 81,4 7,3 68,0 98,5 
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Balansräkning Ljungby kommun 

Tillgångar 
Immateriella tillgångar består av licens- och utvecklingskostnader för IT-system. De materiella 
anläggningstillgångarna, vilka framför allt består av fastigheter och anläggningar, ligger på 1 912 mkr. Det 
innebär en ökning från bokslutsvärdet på 1 875 tkr. 
 
Kapitalförvaltningen för pensionsändamål redovisas som kortfristig placering. Från och med 2019 värderas 
kapitalförvaltningen efter marknadsvärdet, tidigare har det varit anskaffningsvärdet. Totalt värde för 
kapitalförvaltningen ligger på 557 mkr. Under året har uttag från kapitalförvaltningen gjorts med 70 mkr. 
Uttag görs när kapitalförvaltningen överstiger värdet för pensionsskulden (avsättning och ansvarsförbindelse). 
 
Likviditeten per den 31 juli uppgick till 270 mkr, att jämföra med 261 mkr vid årsskiftet. Kommunens egen 
likviditet ligger på 243 mkr medan de kommunala bolagen har 27 mkr, framför allt Ljungbybostäder. 
Likviditeten har legat på en hög nivå under hela året. Likviditeten har förstärkts genom uttag från 
kapitalförvaltningen med 70 mkr (10 mkr per månad).  

Avsättningar 
Pensionsavsättningen inkl löneskatt ökade med 6 mkr under årets första sju månader till 38 mkr. Vad gäller 
övriga avsättningar, framför allt avsättning för deponi har det inte skett några större förändringar. Under 
avsättning bokförs även avetableringskostnader för moduler, ett eventuellt infriande av borgen för Hållplats 
Hammaren och ett skadeståndsärende. 

Skulder 
Ingen nyupplåning har gjorts under året tack vare en god likviditet. Behov av nyupplåning kommer först 
under 2022 eller 2023. De långfristiga skulderna ligger på totalt 722 mkr, varav 674 mkr är långfristiga lån.  
 
De kortfristiga skulderna ligger på 374 mkr, vilket är en minskning från 440 mkr i bokslut 2020. 
Semesterlöneskulden och leverantörsskulden har minskat. De största kortfristiga skulderna är 
leverantörsskuld, semesterlöneskuld, löneskuld, upplupna sociala avgifter och skatt samt pensionsskuld.  
 
Ljungby kommuns soliditet, dvs. eget kapital i förhållande till tillgångar, ligger på 61 procent vilket är en 
uppgång från 58 procent helår 2020. Om man räknar med ansvarsförbindelsen för pensioner på 518 mkr är 
soliditeten 43 procent, vilket är en förbättring med 3 procentenheter sedan årsskiftet. 
 
Tabell 8. Kommunens skuldsättning, % 

 2021-07 2020-12 2020-07 

Total skuldsättningsgrad 39 42 43 

Varav avsättningar 3 2 3 

Varav kortfristig skuldsättningsgrad 12 15 15 

Varav långfristig skuldsättningsgrad 24 25 26 
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Tabell 9. Balansräkning Ljungby kommun, mkr 
  Utfall 2021-07 Utfall 2020-12 

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar 3,9 3,5 

Materiella anläggningstillgångar 1 924,2 1 875,0 

Finansiella anläggningstillgångar 32,9 33,0 

Summa anläggningstillgångar 1 960,9 1 911,5 

   

Bidrag till infrastruktur 8,9 6,2 

   

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 44,1 50,6 

Kortfristiga fordringar 156,3 132,2 

Kortfristiga placeringar 556,5 566,7 

Kassa och bank 270,5 260,6 

Summa omsättningstillgångar 1 027,4 1 010,1 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 997,2 2 927,8 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital 1 821,5 1 692,0 

   därav periodens/årets resultat 129,5 98,5 

     

Avsättningar     
Avsättning för pensioner 37,7 31,9 

Andra avsättningar 41,9 41,9 

Summa avsättningar 79,7 73,8 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 722,0 721,5 

Kortfristiga skulder 374,1 440,5 

Summa skulder 1 096,1 1 162,0 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER 2 997,2 2 927,8 

   

Ansvarsförbindelse 1 321,5 1 313,9 
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Driftredovisning 
Tabell 10. Prognos drift per nämnd, Ljungby kommun, tkr 

  Budget 
2021 

Prognos 
2021 Differens 

Kommunstyrelsen 95 664 93 983 1 682 

Miljö- o byggnadsnämnd 11 055 7 128 3 927 

Teknisk nämnd 94 957 88 407 6 550 

Barn- o utbildningsnämnd 714 697 720 997 -6 301 

Socialnämnd 706 288 709 148 -2 860 

Kultur- och Fritidsnämnd 77 455 78 455 -1 000 

Övriga nämnder 8 746 8 698 48 

Summa 1 708 861 1 706 816 2 046 
 

Prognos resultat 
Tabell 11. Prognos resultat, Ljungby kommun, tkr 

  Budget 2021 Prognos 2021 Differens 
Verksamhetens nettokostnad -1 708 861 -1 706 816 2 046 

Ofördelad lönepott -8 010 -5 000 3 010 

Ökning semesterlöneskuld -2 700 -2 700 0 

Internränta 17 000 15 050 -1 950 

Pensioner  -120 711 -120 600 111 

Kalkylerade PO-pålägg 86 500 86 500 0 

Övrigt -713 -1 613 -900 

     

Verksamhetens nettokostnader -1 737 496 -1 735 179 2 317 

      

Skatteintäkter 1 265 449 1 312 980 47 531 

Generella statsbidrag o utjämning 469 022 461 012 -8 010 

      

Verksamhetens resultat -3 025 38 513 41 538 

      

Finansiella intäkter 17 750 36 326 18 576 

Finansiella kostnader -7 466 -6 810 656 

      

Årets resultat 7 259 68 029 60 770 

Finansiellt mål resultat 2 %     

av skatteintäkter och statsbidrag 0,4% 3,8%   

      

Balanskravsjusteringar  0   

      

Balanskravsresultat   68 029   
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Investeringar 
Investeringarna efter sju månader uppgår till 108 mkr. Budgeten för hela året ligger på hela 332 mkr. De 
största investeringarna hittills i år gäller Regnbågens förskola, Grand, Holmsborg och ledningsförnyelse. 
Prognosen för 2021 är en investeringsnivå på 252 mkr vilket innebär ett beräknat investeringsutfall på 144 
mkr under augusti-december och en avvikelse mot budget på 80 tkr som till stor del kommer att förskjutas till 
2022.  
 
Tabell 12. Finansieringsbild av investeringar och självfinansieringsgrad, mkr 

 2021-12 2021-07 2020-12 

Resultat + avskrivningar 173,2 187,8 200,6 

Förändring av rörelsekapital -78,7 79,5 -53,1 

Upplåning 0 0 55,8 

 
Ljungby kommun har under ca 10 års tid haft en hög investeringsnivå i förhållande till mål och ekonomiska 
resurser. Investeringarna kommer att ligga på en hög nivå även kommande år, eftersom många anläggningar 
är gamla och behöver förnyas och att kommunen växer, framför allt vad gäller barn och äldre. Den höga 
investeringsnivån riskerar att leda till en allt högre skuldsättning och att exempelvis hyreskostnader och 
avskrivningskostnader tar allt större utrymme av driftbudgeten.  Under 2021 kommer det inte behövas någon 
upplåning och troligtvis inte heller under 2022 beroende på en god likviditet. Däremot väntas upplåningen 
öka inom de kommunala bolagen. 
 
Diagram 1. Nettoinvesteringar, Ljungby kommun, mkr 

 
 

Investeringsprojekt som färdigställs 2021 
Byggnation av Regnbågens förskola är klar. Verksamheten flyttar in i lokalerna i augusti. Det som kvarstår är 
rivning av den tidigare förskolan, installation av konst och en del markarbete.  
 
Den nya gruppbostaden på Holmsborgsområdet med 6 lägenheter i Lagan är klar och färdig för inflyttning i 
augusti. Det återstår byggnation av radhus med sammanlagt 12 anpassade lägenheter för LSS-verksamhet 
samt rivning av befintlig byggnad. 
 
Grand har varit stängt för en omfattande renovering som ska öka möjligheterna för olika föreningar att nyttja 
lokalerna. Ombyggnationen har pågått sedan december 2019 och är nu klar. 
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Tabell 13. Prognos investeringar per nämnd, Ljungby kommun, tkr 

 
Budget 

2021 
Ack Utf 
2021-07 

Prognos  
2021 

Budget- 
avvikelse 

Kommunstyrelsen 7 068 1 998 5 700 1 368 

Miljö- o byggnadsnämnd 250 140 250 0 

Teknisk nämnd 280 493 98 504 211 456 69 317 

Barn- o utbildningsnämnd 19 746 4 416 19 746 0 

Socialnämnd 13 644 1 424 5 880 7 764 

Kultur- och Fritidsnämnd 10 590 1 810 8 821 1 769 

Summa 331 791 108 292 251 853 80 218 
 

Ekonomisk analys Ljungby koncern 
Delårsbokslut och prognos har även tagits fram för hela kommunkoncernen. Delårsbokslutet visar på ett 
överskott på +145 mkr. I koncernen ingår Ljungby Holding AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, 
AB Ljungbybostäder och Ljungby Utveckling AB. 
 
Prognosen visar på ett resultat efter finansnetto på +104 mkr för hela kommunkoncernen. Resultatet består 
utöver kommunens resultat framför allt av resultatet för Ljungby Energi på +33 mkr. Resultatet fram t o m 
juli ligger på +18 mkr före skatt för Ljungby Energi. Det lägre resultatet beror främst på lägre försäljning av 
fjärrvärme på grund av vädret samt de ovanligt låga elpriserna. 
 
Ljungbybostäder AB har ett överskott på 1 mkr t o m juli och en prognos för helåret på +6 mkr före skatt. 
Det planerade underhållet ligger t o m juli under budget, dels på grund av den rådande pandemin men även 
på grund av yttre omständigheter som gjort att projekt och åtgärder har flyttats fram i tid. 
 
Ljungby Holding beräknar ett underskott på 1 mkr som täcks av dotterbolagens koncernbidrag. Ljungby 
Utveckling beräknar ett underskott på -3 mkr, vilket beror på en reaförlust vid en fastighetsförsäljning. 
 

Resultaträkning Ljungby koncern 
Tabell 14. Resultaträkning Ljungby koncern, mkr 

  Utfall 
2021-07 

Utfall 
2020-07 

Prognos  
helår 2021 

Utfall 
 helår 2020 

Verksamhetens intäkter 438,6 394,8 676,5 708,5 

Verksamhetens kostnader -1 302,7 -1 226,7 -2 218,0 -2 210,0 

Avskrivningar -85,6 -79,9 -150,6 -145,4 

Verksamhetens nettokostnader -949,7 -911,9 -1 692,1 -1 646,9 

Skatteintäkter 768,9 735,2 1 313,0 1 254,0 

Generella statsbidrag o utjämning 268,9 273,7 461,0 466,0 

Verksamhetens resultat 88,2 97,0 81,9 73,0 

Finansiella intäkter 61,5 6,5 31,1 57,9 

Finansiella kostnader -4,4 -5,8 -9,2 -8,1 

Resultat efter finansiella poster 145,3 97,7 103,7 122,7 

Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 -6,1 

Periodens/årets resultat 145,3 97,7 103,7 116,7 
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Balansräkning Ljungby koncern 
Tabell 15. Balansräkning Ljungby koncern, mkr 

  Utfall 2021-07 Utfall 2020-12 
TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar 3,9 3,5 

Materiella anläggningstillgångar 2 969,0 2 910,8 

Finansiella anläggningstillgångar 24,3 23,5 

Summa anläggningstillgångar 2 997,2 2 937,8 

   

Bidrag till infrastruktur 8,9 6,2 

   

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 50,0 57,0 

Kortfristiga fordringar 194,2 196,4 

Kortfristiga placeringar 556,5 566,7 

Kassa och bank 270,5 260,6 

Summa omsättningstillgångar 1 071,3 1 080,7 

SUMMA TILLGÅNGAR 4 077,4 4 024,7 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital 2 037,7 1 889,4 

   därav periodens/årets resultat 145,3 116,7 

   

Avsättningar   

Avsättning för pensioner 37,8 31,9 

Andra avsättningar 113,5 115,1 

Summa avsättningar 151,3 147,0 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 1 488,2 1 499,5 

Kortfristiga skulder 400,1 488,8 

Summa skulder 1 888,4 1 988,3 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER 4 077,4 4 024,7 

   

Ansvarsförbindelse 1 321,7 1 314,1 
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Väsentliga personalförhållanden 
Antal anställda i Ljungby kommun är 2 828 personer. I takt med att befolkningen , och särskilt 
andelen äldre, växer så ökar kraven på välfärdstjänser som skola, vård och omsorg, samtidigt som 
konkurrensen om arbetskraften kommer att vara tuff de kommande åren. Ljungby kommun 
behöver fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Tabell 16. Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid ackumulerat, sjukfrånvaro överstigande 59 dagar 
ackumulerat samt medelvärde av anställdas ålder  

Dec 2018 Dec 2019 Dec 2020 Juli 2021 
Sjukfrånvaro %, ackumulerat 

    

Alla 7,0% 6,8% 8,2% 8,1% 
Kvinna 8,0% 7,6% 9,2% 9,1% 
Man 3,2% 3,5% 4,5% 4,4% 
Sjukfrånvaro tim > 59 dagar, ackumulerat 

   
 

Alla 47,3% 46,6% 39,0% 39,7% 
Kvinna 48,8% 48,1% 40,3% 41,8% 
Man 33,8% 34,5% 29,7% 24,8% 
Medelålder 

   
 

Alla 44,5 45,0 45,0 45,3 
Kvinna 44,5 45,2 45,2 45,5 
Man 44,3 44,3 44,2 44,6      

 
Sjukfrånvaron har ökat 2020 och minskat marginellt 2021 oavsett kön, vilket sammantaget kan förklaras av 
utvecklingen av pandemin covid 19. Sjukfrånvaron över 59 dagar visar på en vikande trend 2019 och 2020 
för att sedan öka något under 2021. Ökningen har skett främst bland kvinnliga anställda. Den avtagande 
trenden 2019 och 2020 kan förklaras av att andelen långtidssjuka där rehabiliteringen fullföljts - och återgång 
skett i arbete alternativt avslutad anställning - har ökat. Ökningen under 2021 antas vara en följd av 
pandemin och dess följdkonsekvenser vilket särskilt drabbat yrkeskategorier med kvinnlig dominans som t ex 
inom äldreomsorgen där smittorisken varit och är stor. Sammantaget finns motsvarande trend för 
sjukfrånvaron hos andra kommuner generellt i landet. 
 
Medelåldern bland medarbetarna har ökat under perioden, oavsett kön. Utvecklingen förklaras bl a av att 
andelen medarbetare över 50 år ökar medan andelen medarbetare under 50 år minskar. Som exempel kan 
också nämnas kategorin medarbetare under 29 år respektive medarbetare i ålderskategorin 40 - 49 år, där 
deras andel av personalresursen minskar under hela perioden. Medelåldern stiger och medför på sikt ett 
accelererande kompetensförsörjningsbehov i förhållande till verksamhetens utveckling och effekter av 
genomförd digitalisering. 
 
Tabell 17. Personalomsättning; externa avgångar i förhållande till antalet snittanställda, ackumulerat samt 
frisknärvaro; antal friska medarbetare som arbetar i förhållande till antalet anställda medarbetare, ackumulerat  

Dec 2018 Dec 2019 Dec 2020 Juli 2021 
Personalomsättning inkl. pension/sjukersättning 
Alla 18,5% 16,9% 14,7% 8,8% 

Kvinna 17,8% 15,7% 14,1% 8,7% 

Man 21,1% 21,6% 17,0% 9,0% 

Frisknärvaro 
   

 
Alla 35,9% 35,6% 25,7% 40,5% 

Kvinna 32,2% 32,3% 22,4% 36,9% 

Man 50,1% 47,7% 37,9% 53,9% 

     



   
  

21 
 

Personalomsättningen minskar under perioden. En bidragande faktor är att pandemin covid 19 påverkat 
arbetsmarknaden och medfört ett mindre utbud av vakanser under perioden 2019 – 2020 samt en ökad 
arbetslöshet vilket i sin tur påverkat möjligheten att söka sig till andra arbetsplatser. Motsvarande trend 
uppvisas i andra kommuner. De lägre talen för 2021 förklaras delvis av att redovisade siffrorna för perioden 
2018 – 2020 är ackumulerade årsvis och uppgifterna för 2021 avser endast tiden fram t o m 31 juli. Vid 
jämförelse av ackumulerade värden mellan åren under perioden vid samma tidpunkt – juli – kan dock 
konstateras att personalomsättningen är lägre juli 2021 än vid motsvarande tidpunkter under 2018 – 2020. 
Sammantaget finns motsvarande trend hos andra kommuner generellt i landet och i länet. Vidare stiger 
arbetslösheten under perioden generellt hos alla kommuner i landet vilket bidrar till att minska antalet 
avgångar. En stigande arbetslöshet motverkar erfarenhetsmässigt också intresset för att byta arbete.  
Personalomsättningen är högre bland män än kvinnor vilket också sannolikt är en konsekvens av pandemin 
covid 19 då behovet av vårdpersonal i landet varit högt och känslan för samhällsansvar motverkat rörligheten 
inom kvinnodominerade vårdyrken. Vad gäller män och övriga yrkeskategorier har pandemins påverkan på 
arbetsmarknadens utveckling påverkat och medfört en vikande trend för personalomsättningen. 
 
Frisknärvarande minskar generellt under perioden 2018 – 2020, oavsett kön. Ökningen för kvinnor under 
2019 kan uppfattas som försumbar. De högre talen för 2021 förklaras delvis av att redovisade siffrorna är 
ackumulerade årsvis och uppgifterna för 2021 avser endast tiden fram t o m 31 juli samt att effekterna av 
pandemin börjat avta. Vid jämförelse av ackumulerade värden mellan åren under perioden vid samma 
tidpunkt – juli – kan motsvarande trend konstateras. 

Sjukfrånvaro per nämnd 
Tabell 18. Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid ackumulerat, per nämnd  

Dec 2018 Dec 2019 Dec 2020 Juli 2021 
Sjukfrånvaro %, ackumulerat 

    

Kommunstyrelsen 4,1% 2,4% 3,8% 3,0% 
Miljö- och byggnadsnämnd 3,9% 4,7% 3,1% 2,6% 
Teknisk nämnd 3,6% 3,4% 4,5% 4,6% 
Barn- och utbildningsnämnd 5,7% 5,8% 7,0% 5,8% 
Socialnämnd 9,9% 9,2% 11,2% 10,0% 
Kultur- och fritidsnämnd 5,7% 7,1% 8,8% 6,4% 
Övriga nämnder 0,8% 1,2% 4,8% 1,4% 

 
 
Medarbetarenkäten 
Att våra medarbetare trivs på jobbet är en viktig fråga för Ljungby kommun. För att följa upp om det är så 
görs bland annat en medarbetarenkät med jämna mellanrum.  Genom att ta reda på hur våra medarbetare 
upplever sitt arbete och oss som arbetsgivare kan vi utveckla det som fungerar bra och se vad det är vi behöver 
arbeta vidare med.   
Enkäten som genomfördes i mars/april vände sig till tillsvidareanställda i Ljungby kommun, Ljungbybostäder 
och Ljungby Energi. 
I årets medarbetarenkät gav medarbetarna Ljungby kommun ett mycket gott betyg. Bland annat tycker 
medarbetarna att de utför ett meningsfullt arbete och att cheferna i organisationen ger medarbetarna 
förutsättningar att ta ansvar. Dessutom svarar medarbetarna att de trivs och ser fram mot att gå till jobbet.   
 
Enkäten visar även att väldigt många anser att de har en chef som visar förtroende och ger förutsättningar att 
ta ansvar i arbetet. Enkäten används också för att kartlägga om det förekommer diskriminering eller 
kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Här visar resultatet det inte är många som har upplevt sig utsatta 
för detta men att det förekommit.   
Organisationen får även ett bra betyg från medarbetarna när de gäller information och ledning under 
pandemin.    
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Resultat i korthet från medarbetarenkäten   
Ljungby kommun har under året skickat ut en medarbetarenkät till kommunens ca 3000 tillsvidareanställda 
medarbetare och 72 % av de som fått årets enkät har svarat. 
 
• 93,9 procent tycker deras arbete känns meningsfullt.   
• 80,4 procent ser fram emot att gå till arbetet.   
• 68,8 procent kan rekommendera oss som arbetsgivare till sina vänner.   
• 89,9 procent är insatta i sin verksamhets mål.  
• 93,2 procent vet vad som förväntas av dem i deras arbete.   
• 79,6 procent har en chef som visar uppskattning för deras arbetsinsatser.   
• 86,3 procent har en chef som visar förtroende för dem.   
• 85,5 procent har en chef som ger förutsättningar att ta ansvar i arbetet.   
• 78,2 procent har förtroende för sin chef.   
• 75,1 procent tycker att det finns en bra laganda på deras arbetsplats.   
• 75,2 procent anger att deras arbetsplats kännetecknas av tillit och ömsesidig respekt.  
• 60,8 procent tar del av de hälsofrämjande aktiviteter/den friskvård som erbjuds.   
• Aktivitetsbidrag, personalklubben NonStop och massagebidrag är de aktiviteter som flest anger att de 

använder. 
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Verksamhetsredovisning 

Kommunstyrelsen 

Väsentliga händelser 
För att få drivkraft i Ljungby kommuns fokusområden, mot kommunens vision och mål, har en ny 
organisation tagits fram med tydligt mål, syfte, uppdrag och finansiering.  Det har arbetats med det nya 
fokusområdet näringsliv. Workshop har genomförts för kommunalråd, bolagschefer, kommundirektör 
tillsammans med utvecklingschef och näringslivschef.  
Evenemangsansvarig person med in- och medinflyttarservice är anställd och på plats. En upphandlingschef 
har anställts på ekonomiavdelningen med syfte att förbättra avtalstroheten samt upphandlingsprocesser och 
rutiner. 
Uppstart och implementering av tillitsbaserad styrning är påbörjad genom utbildningsinsatser. Den positiva 
medarbetarenkäten arbetas med på HR-avdelningen. Förbättringsarbetet kring budgetprocessen är i full gång 
och fortgår med dess koppling till tillitsbaserad styrning samt visionsstyrningen. 
Rekordmånga sommarjobbande ungdomar, över 300 ungdomar, och utökad demokratiskola. 
Under våren infördes en molnväxel för Ljungby kommuns telefoni. 

Nämndens utfall och prognos  
 

Budget 
2021 

Utfall 
jan-jul 2021 

Prognos 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Kommunstyrelsen 95 664 50 829 93 983 1 682 
 
Totalt sett redovisar kommunstyrelsen ett prognostiserat överskott på 1 682 tkr. Det är främst kopplat till 
resultatbalanserade medel och vakanta tjänster på utvecklingsavdelningen samt verksamheten budget- och 
skuldrådgivning. 

Miljö- och byggnämnd 

Väsentliga händelser 
Kommunrevisionen beslutade om en särskild granskning av miljö och byggnämnden under våren 2021. 
Revisionens slutsats är att nämnden har styrning, kontroll och uppföljning över verksamheten. Revisionens 
rekommendationer till utveckling av verksamheten kommer beaktas i verksamhetsplanering för 2022. 
I kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv för 2022 har kommunledningsförvaltningen fått i 
uppdrag att utreda möjligheten för etablering av en samhällsbyggnadsenhet. Nämnden och förvaltningen 
kommer under hösten 2021 involveras i arbetet med utredningen. 
 
Plan- och byggavdelningen 
Granskningen av förslag till den nya kommunövergripande översiktsplanen pågick den 19 januari–5 april 
2021. För den föreslagna serviceorten Agunnaryd har inkomna synpunkter föranlett en extra granskning, 
vilket genomförs 25 juni – 18 augusti. Stort intresse för utveckling och byggnation medför ett ökande behov 
av att ändra befintliga detaljplaner samt att detaljplanelägga nya områden. Det byggs mycket i kommunen. 
Detta ger en hård press på verksamheten, men även ökade intäkter genom bygglovs- och planavgifter som gör 
att nämnden kan fortsätta utveckla en god service till allmänheten. Hösten 2020 beslutade nämnden om 
extra resurser för att reducera handläggningstider för bygglov, och under våren 2021 har 
handläggningstiderna generellt varit betydligt kortare. Beslut under våren om ytterligare resurser ska bland 
annat säkra att verksamhetens telefontider kan utökas. 
 
Nämnden arbetar aktivt med digitalisering. Fokus ligger på åtgärder som bidrar till ytterligare effektivisering 
av bygglovsprocessen, men även att tillgängliggöra information till allmänheten. Som resultat av ett större 
utvecklingsarbete finns numera gällande detaljplaner tillgängliga för allmänheten i ett digitalt kartverktyg. 
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Förvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen påbörjat en översyn av samhällsbyggnadsprocessen 
för att hitta eventuella effektiviseringsmöjligheter. En preliminär slutsats visar bland annat att det bör satsas 
på utbildning av kommunens politiker för att säkra bättre förståelse för lagstyrda processer. 
 
Miljöavdelningen 
Fokus ligger generellt på de insatser som ger störst miljönytta, och/eller som är viktiga för människors hälsa. 
Det statliga uppdraget för trängselstillsyn covid-19 utförs av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. 
Myndigheten upplever generellt att det i kommunen är en god efterlevnad av aktuella bestämmelser. 
Tillsynen kommer fortsätta även under hösten, men troligtvis i en mindre omfattning. Ett utsläpp i ån Lagan 
har krävt betydliga delar av myndighetens resurser och handläggning av ärendet kommer att fortsätta under 
hösten. För att säkra en effektiv och ändamålsenlig kalkning av sjöar och vattendrag har nämnden för 2021 
ansökt om ungefär det dubbla bidraget från Havs- och vattenmyndigheten jämfört med tidigare år. Utökat 
bidrag har dock inte beviljats vilket lett till att nämnden har behövt begränsa och prioritera planerade 
insatser. Nämnden har beslutat om extra insatser för skyddsjakt på fåglar inom detaljplanelagt område. 
Skyddsjakten har bedrivits under våren och kommer fortsätta under hösten. Ändringar i 
livsmedelslagstiftningen under 2021 innebär tillkommande kontrollobjekt. 

Nämndens utfall och prognos  
 

Budget 
2021 

Utfall 
jan-jul 2021 

Prognos 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Miljö- o byggnadsnämnd 11 055 1 174 7 128 3 927 
 
Prognos för helår visar en förväntad differens på +3 927 tkr, varav 817 tkr är resultatbalanserade medel.  
Myndighetens intäkter via avgifter måste enligt gällande lagstiftning gå till insatser inom respektive 
myndighetsområde och kan därför inte omfördelas.  
 
Större volym än normalt för bygglovsärenden under första halvår medför högre intäkter för bygglovsavgifter 
och planavgifter. Bemanning bygglov ökas vilket medför högre personalkostnader. 
Vakanser på miljöavdelningen medför lägre kostnader och lägre intäkter via avgifter. 
Statliga bidrag till kalkning är betydligt lägre än budgeterat, vilket även medför nedprioritering av planerade 
åtgärder. 
 

Teknisk nämnd 

Väsentliga händelser 
Pandemin påverkar fortfarande intäkterna. För fler verksamheter har intäkterna minskat, både de externa 
och de interna. Den nya kostmodellen fungerar inte under pandemin. Kostavdelningen får inte täckning för 
sina fasta kostnader när intäkterna minskar. 
 
En miljöåtgärd i Lagan har påverkat räddningstjänstens kostnader. Avsaknad av upphandlade konsulttjänster 
har inneburit att vissa projekt har försenats och/eller fördyrats. Projekten överföringsledning och renovering 
av Brunnsgården har försenats på grund av överklagan. Förra årets översvämning påverkar även detta år, till 
exempel kommer ett svackdike att behöva anläggas i Hamneda. 

Nämndens utfall och prognos  
 

Budget 
2021 

Utfall 
jan-jul 2021 

Prognos 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Teknisk nämnd 94 957  47 693  88 407  6 550  
 
Personalvakanser, sjukskrivningar samt föräldraledighet ger plusresultat inom flertalet verksamheter. 1 400 
tkr av nämndens buffert är fördelat till svackdike i Hamneda och 500 tkr föreslås fördelas till vägbidrag, då 
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återstår 300 tkr. Försäljning av Haraberget gav +1 000 tkr. Efterbehandling av Ryssby 3:11 resulterade i -3 
mkr. 
 
Underskottet på kostavdelningen beror på att den interna budgetmodellen inte synkroniserar med 
förändringar utifrån pandemin. Till detta kommer även ökade transportkostnader avseende Brunnsgårdens 
renovering. Överskott arbetskraft samt livsmedel bidrar till något mindre underskott. 
 
Även fastighetsavdelningen har ett underskott som beror på att investeringsprojekt har blivit försenade, vilket 
innebär att interhyrorna inte kommer upp till den nivå som är budgeterat. Personalkostnader för 
projektledare har inte heller kunnat bokas på investeringsprojekten i den mån vi har budgeterat för.  
 
Inom avfallshantering har taxehöjning skett och underskottet är uppbyggt under flera år tidigare. Deponins 
överskott tas för att täcka taxefinansierad renhållning. 
 

Barn- och utbildningsnämnd 

Väsentliga händelser 
Inom barn- och utbildningsnämnden har arbetet under år 2021 fortsatt med de stora omfattande uppdrag 
som pågår med anledning av statsbidragen Likvärdig Skola och Nyanländas lärande. Statsbidraget för 
Likvärdig Skola har ökat något inför år 2021, vilket också har gjort det möjligt att utöka antalet aktiviteter 
som genomförs ute i verksamheterna. På grund av en för Ljungby kommun förbättrad skatteprognos kunde 
barn- och utbildningsnämnden erhålla en tillfälligt utökad ram med 13,7 mkr år 2021, och därmed 
beslutades inte de flesta föreslagna besparingsåtgärder politiskt med undantag för 0,5 tjänst specialpedagog. 
Utöver ramutökningen med 13,7 mkr har barn- och utbildningsnämnden erhållit ”Skolmiljarden” 
motsvarande totalt 3,2 mkr ifrån Skolverket. 
 
Prognosen för antalet barn i verksamheterna skrevs på grund av en ny befolkningsprognos ned i början av 
året, vilket motsvarande 3,8 mkr i förskola och 2,6 mkr i grundskola. Skolmiljarden har på grund av ökat 
behov tillfallit grundsärskola och gymnasiesärskola. På grund av den förbättrade skatteprognosen har 
budgeten återigen kunnat utökas med 9,5 mkr för grundskola och 3,0 mkr för förskola för att täcka de 
förväntade underskotten avseende personella resurser, samt bidragsbelopp till fristående enheter. Ökade 
lokalkostnader i form av hyror på grund av nybyggnationer har också bidragit till barn- och 
utbildningsnämndens svårigheter att finansiera den egna verksamheten. 
 
Kostnaden har ökat för obligatorisk lovskola för årskurs 8–9. Fler elever har valt att läsa upp sina betyg, vilket 
har krävt mer resurser i grundskola. Barn- och utbildningsnämnden erhåller inte något statsbidrag år 2021 
för den obligatoriska lovskolan, utan denna bekostas inom egen ram. Även gymnasieskola bedriver lovskola 
under några veckor på sommaren. 
 
Gymnasieskolan har under första delen av år 2021 förberett för övergång mellan Procapita och Tieto 
Education som är det nya systemet för elevregister. Övergången till det nya elevregistret planeras under 
hösten 2021 och implementering har betalats under våren. Även grundskola och förskola kommer inom kort 
att byta från Procapita till Tieto Education. 
 
Covid-19 har under första delen av år 2021 medfört ökade kostnader, men också minskade intäkter. 
Minskade intäkter härrör vårdnadshavares avgifter för förskola på grund av att vårdnadshavare som har haft 
möjlighet att hålla barn hemma ifrån verksamheterna efter politiskt beslutad vädjan fått avgifter för 
motsvarande period krediterad. Kostnaderna för Covid-19 handlar främst om lärarresurser för att kunna 
hantera den distansundervisning som bedrivits för att hålla smittan nere i verksamheterna. 
 
För lokalkostnader väntas ett underskott vid årets slut på grund av framförallt ökade driftkostnader för 
befintliga lokaler. 
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Den nybyggda förskola Bergalyckan har olyckligtvis behövt kämpa med ohyra under stor del av året. Flytt 
mellan lokaler och resurser för att hantera dessa flyttar har medfört en betydande merkostnad för enheten. 
 
Sjukskrivningar, nya rekryteringar och omflyttningar av elevgrupper har inneburit en betydande ökad 
kostnad för ledningsresurs under första delen av år 2021. Lärarbehörighet fortsätter att vara en stor utmaning 
för barn- och utbildningsnämnden. Det finns många elever som är i särskilt behov av stöd, och med en lägre 
behörighet riskerar dessa elever att inte få sina behov tillgodosedda om det inte finns tillräckligt med resurs. 
Det finns ett samband mellan en lägre behörighet och högre personaltäthet. 

Nämndens utfall och prognos  
 

Budget 
2021 

Utfall 
jan-jul 2021 

Prognos 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Barn- o utbildningsnämnd 714 697  420 736  720 997  -6 301  
 
Nämnd och styrelseverksamhet går mot ett underskott på 300 tkr för helåret 2021 på grund av en negativ 
resultatbalansering. Öppen förskola ser ut att hålla budget. Den höga förbrukningen förklaras av felkonterade 
löner som kommer att rättas i augusti. 
  
Fler barn i förskolan under våren, samt en för året nedjusterad prognos gör att kostnaderna ligger högt och 
prognosen pekar på ett underskott om 4 550 tkr för 2021. 1000 tkr i negativ avvikelse på intäkter och 
ledningsresurser, ett underskott om 2500 tkr för personal samt fastighetskostnader som överskrider budget 
med 3 000 tkr är de negativa posterna i prognosen.  
  
För år 2021 har ledningsresurser fördelats mot rätt verksamhet redan i budget och utfall i redovisningen och 
inte på gemensamma poster som tidigare. Tidigare år har ledningsresurser fördelats på verksamheter vid tiden 
för räkenskapssammandraget. Genom den omedelbara fördelningen som genomfördes vid kodplanbytet år 
2021 blir det enklare att följa upp ett eventuellt över/underskott under respektive verksamhet under årets 
gång. De positiva posterna består av ett överskott på elevstödjande verksamhet om 350 tkr samt ett överskott 
på bidragsbelopp och interkommunal ersättning om 1 600 tkr.  
  
Fritidshemmen har mer personal än budgeterat vilket gör att prognosen visar på ett underskott mot budget 
på 3 500 tkr för 2021 för pedagogiska resurser, vilket till stor del härrör den beslutade budgetanpassningen 
från 2020 där verksamheterna ännu inte ligger i fas. Den elevstödjande verksamhet visar även den på för 
mycket personal vilket ger ett underskott på 700 tkr. Lägre intäkter samt en avvikelse på administrativ 
personal ger ett underskott på 1 300 tkr. Även budgeten för bidragsbelopp ser ut att överskridas med 800 tkr 
vilket ger en totalt prognos på – 6 300 tkr för 2021. 
  
Budgeten för pedagogisk personal inom förskoleklass ser inte ut att nyttjas till fullo vilket ger ett överskott 
mot budget om 900 tkr. Resurser budgeterade för förskoleklass har sannolikt använts i fritidshem. Inte heller 
budget för administration, lokaler och interkommunal ersättning kommer att förbrukas vilket ger överskott 
på 350 tkr. Bidragsbeloppen till fristående verksamheterna ser ut att öka med ungefär 400 mot budget tkr 
vilket ger en prognos på ett överskott om totalt 650 tkr. 
  
Förbrukningen på grundskola ligger högt och totalt prognostiseras ett underskott på 2 800 tkr vid årets slut. 
Underskottet beror till största del på elevstödjande verksamhet. Även budget för fastigheter kommer att 
överskridas. Bidragsbeloppen till fristående verksamheter ser ut att överskrida budget, men täcks av överskott 
avseende budget för pedagogisk personal. Överskott på pedagogisk personal beror på att tillskottet för 
skatteprognosen ligger bokfört där men ska täcka både egen personal och bidragsbelopp. 
  
Grundsärskola visar på överskott på undervisning, skolskjutsar samt elevstödjande verksamhet om totalt 1000 
tkr. Den interkommunala ersättningen ser ut att överskrida budget med 500 tkr för en total prognos för 
grundsärskola om ett överskott på 500 tkr. 
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Gymnasiet ser ut att hålla budget. Gymnasiesärskola ligger fortsatt under riktvärdet men eftersom elevantalet 
ökar till höstterminen kommer även kostnaderna öka under andra halvåret. Vuxenutbildningen ser ut att 
hålla budget. 
  
Gemensam administration visar på ett överskott om ungefär 6 500 tkr på grund av positiv 
resultatbalansering. 
 

Socialnämnd 

Väsentliga händelser 
Förvaltningen har under större delarna av 2020 men hela 2021 arbetat med Pandemin som påverkar 
ekonomiskt i form av ökade korttidssjukskrivningar. Utmaningen kring korttidsfrånvaro är bemanningen av 
vikarier kopplat till kompetensförsörjning och inbeordring som kostar mer än budgeterat. Kompetensbristen 
börjar synas i form av att vi idag ser en svårighet att rekrytera personal till verkställighet men också till 
sektionschefstjänster inom främst verkställighet i äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Det 
är första sommaren som vi gått in med svårigheter att fylla sommarvikarieplatserna. Utmaningen ligger i 
första hand i att människor väljer att inte arbeta inom yrket. Vi ser också en klar ökning i omhändertagande 
av barn och unga (LVU) som under våren 2021 ökat kraftigt. Ökningen beror i första hand på bristande 
föräldraförmåga. Detta kommer att påverka ekonomin inom socialförvaltningen under lång tid framöver. 
 
Pandemin har även skapat ett arbetsklimat där mycket av arbetet styrs av andra aktörers beslut som Regionen 
och Folkhälsomyndigheten. Samtidigt är det kommunala ansvaret och självbestämmandet starkt vilket också 
visat sig när förvaltningen fått ta beslut som överensstämmer med andra myndigheter men också strider mot 
andra myndigheters intentioner. Pandemin har skapat en hög arbetsbelastning kring frågor som vi normalt 
sett inte arbetar med i den omfattning som vi gjort under sista 18 månaderna. 
 
En av det stora kvalitetshöjningarna är genomlysningen av vad som görs, hur det görs och vilka styrkor och 
brister som förvaltningen har. Detta har i sin tur lett till en samlad och gemensam bild av både vad som 
behöver göras men också vilka krav som socialförvaltningen måste åtgärda. Tillsammans med socialnämnden 
kan förvaltningen därför i större grad skapa en tidsbaserad handlingsplan vilket kommer skapa strukturer 
som håller över tid. Arbetet går under namnet särskilda åtaganden (uppdragslistan). Arbetsmiljöverket har 
gjort inspektion under våren och konstaterat ett antal punkter som inte är uppfyllda. Detta arbete är ett 
strukturarbete som finns med i uppdragslistan och som ligger som en prioritering under hösten 2021. 
 
Förvaltningen har påbörjat en digitalisering av interna kontroller, kvartalsrapportering och särskilda 
åtaganden. Systemen är under uppbyggnad och förväntad implementering är under hösten 2021. 
 
För personal inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har Time Care 
controllermodul införts. Syftet med modulen är en bättre kontroll och analysmöjligheter av schemaläggning 
och personalresurser. 
 
Förvaltningen har under året också fått ett ökat antal ärenden inom LSS som påverkat ekonomin till viss del. 
För att säkerställa ekonomiska flödena håller förvaltningen på att köpa in ett digitalt redovisningssystem för 
redovisning till Försäkringskassan. Syftet är att undvika att missa ekonomiska ersättningar som Ljungby 
kommun har rätt till. 
 
Under våren har förvaltningen också påbörjat utbildningsinsatserna för all omsorgspersonal via E-learning för 
att skapa en gemensam kompetensgrund i förvaltningen. Förvaltningen är även aktiva inom 
äldreomsorgslyftet där bland annat de sektionschefer som inte läst socialrätt kommer göra det under hösten 
2021. Vi har även ett antal personer som går undersköterskeutbildningen. Under våren har förvaltningen 
även påbörjat utbildning i förflyttningsteknik för omsorgspersonalen. 



   
  

28 
 

 
Förvaltningen har startat upp socialtjänstlotsarna för att öka tillgängligheten men också i större grad möta 
medborgarna tidigt i olika processer. Det kan vara allt från att hjälpa människor att hitta till föreningslivet till 
att hjälpa människor att hitta företagstjänster. Detta har gjorts genom att en tjänstekoncession har gjorts med 
lokala företag i bygden. Men det kan också vara att möta människan i dess behov av samtal utifrån svåra 
frågor i livet till människors ensamhet. Utöver detta kommer socialtjänstlotsarna att kunna öka 
tillgängligheten för socialförvaltningen genom att de alltid är anträffbara under de tider som kommunens 
telefonväxel är öppen. 
 
Väsentliga händelser är även Barnens bästa där socialförvaltningen är involverad och där vi nu börjar se 
konkreta samverkansexempel i allt från att skolan får låna personal med specialkompetens till att 
socialförvaltningen arbetar med elevers skolfrånvaro utan att det kräver utredningar via myndighets-
avdelningen. Istället ser vi ett allt närmare samarbete vilket förhoppningsvis kan bromsa den utveckling på 
orosanmälningar som vi sett under de sista 5 åren. 
 
Under våren har arbetet med Sunt arbetsliv fortsatt och verktygen används på olika sätt i verksamheten. 
 
Sammantaget har vi under året 2021 kunnat tydliggöra en gemensam bild av uppdraget i socialnämnden 
mellan politiker, fackliga och förvaltningen. Detta arbete kommer intensifieras under hösten 2021 med sikte 
på 2022. Pandemin är en utmaning kring den ovisshet som finns. Vi vet inte vad som händer kring 
smittoläget hösten 2021, det vi vet är att under sommaren 2020 fanns ingen Covid-19 utan den tog fart 
under hösten 2020. Vi vet inte heller hur länge vaccinen hjälper, eller om det blir återkommande 
vaccineringar av människor på årlig basis framöver. Vi vet inte heller om Covid-19 muterar vidare i nya 
varianter. Det vi vet är att pandemin har påverkat oss och väsentligt är att förvaltningens personal är relativt 
slitna. Vi ser också att volymerna bottnat i förvaltningen och att vi nu börjar se ökade volymer i samtliga 
verksamheter kopplat till den prognos som legat sedan tidigare. Detta påverkar förvaltningen ekonomiskt och 
därför har förvaltningen begärt en oberoende ekonomisk prognos för åren 2022-2025 för att få hjälp att lägga 
en långsiktig ekonomisk behovsanalys. Analysen beräknas vara klar under hösten 2021. 

Nämndens utfall och prognos  
 

Budget 
2021 

Utfall 
jan-jul 2021 

Prognos 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Socialnämnd 706 288  399 279  709 148  -2 860  
 
Prognosen för socialförvaltningens verksamheter visar en avvikelse mot budget med   -2,9 mkr. I prognosen 
finns det inte med eventuella extra statsbidrag kopplat till Covid-19 för merkostnader som är hänförliga till 
2021. De ekonomiska effekterna av covid-19 förekommer fortfarande i olika grad i samtliga verksamheter. 
-22,7 mkr av avvikelsen utgörs av den beräknade driftskostnaden, som inte täcks av socialnämndens 
budgetram och riktade statsbidrag. -22,7 mkr har lagts som en utjämningspost i budgeten. 
 
Äldreomsorgen prognostiseras ett positivt resultat vid årets slut med +2 920 tkr. Periodvis har det varit svårt 
att bemanna verksamheterna på grund av vakanser och sjukskrivningar vilket har medfört dyra lösningar. 
Hemtjänsten beräknas hamna på ett positivt resultat. Antalet hemtjänsttimmar per dag har varit lågt årets 
första månader men har under den senaste tiden ökat. Det beror troligen bl.a. på att allt fler har vaccinerats 
och nu vill ha omsorg. Ökningen kan också ha med att det blir fler äldre med mer omfattande behov. För 
helåret förväntas timmarna ligga på en lägre nivå än de budgeterade. Avvikelsen inom särskilt boende och 
korttidsboende består till stor del av hög vårdtyngd och en hög korttidssjukfrånvaro. 
 
Hemsjukvården har en prognos på +575 tkr. Det finns än så länge flera vakanser bland sjuksköterskorna 
samtidigt som arbetet med vaccinationerna krävt resurser. Det är bland annat därför som verksamheten 
periodvis, har inhyrd personal.  Hemsjukvården erhåller samtidigt ersättning från Region Kronoberg för 
vaccinationerna. För att lösa bemanningen under sommaren kommer extra ersättning utgå till sjuksköterskor 
som går in och arbetar de arbetspass som verksamheten inte haft möjlighet att bemanna. I takt med att fler 
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människor vaccinerar sig ökar troligen efterfrågan på hjälpmedel vilket leder till en ökad belastning för 
kommunrehab. Dock bedöms kommunrehab landa på ett positivt resultat för helåret 2021. 
  
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiseras totalt sett ett negativt resultat vid årets slut 
med -8 095 tkr. Personlig assistans har under 2021 ökat med 4 ärenden som inte är budgeterade. Ett av 
ärendena medför en retroaktiv kostnad från 1 mars 2019. De 4 ärendena påverkar prognosen negativt med -
3 400 tkr. En ny placering inom psykiatrin påverkar prognosen med -900 tkr. Boendena inom OF har ett 
behov av cirka 5,5 årsarbetare utöver budget. En anledning är ökad vårdtyngd och en annan är att de 
placeringar som togs hem till egen regi under 2020, hittills inte uppnått beräknad ekonomisk effekt. Inom 
daglig verksamhet ökar både antal deltagare och antalet komplexa ärenden, vilket lett till ett ökat behov av 
såväl personal som lokaler. Dagverksamheten och boendestödet inom psykiatrin beräknas hamna på ett 
plusresultat. Prognosen har inte tagit hänsyn till eventuella intäkter eller extra kostnader för driften av Åter i 
bruk. Det beräknas heller inte några extra kostnader för flytten från Stora villan till den nya gruppbostaden 
på Holmsborgsområdet. 
  
Individ- och familjeomsorgen prognostiseras en avvikelse på -6 300 tkr vid årets slut. Det största underskottet 
är inom barn och ungdomsvården. Den negativa prognosen beror till stor på av att antalet LVU-beslut har 
ökat kraftigt under första kvartalet. Även ekonomiskt bistånd har ökat under året vilket beräknas leda till ett 
underskott vid årets slut. Verksamheterna inom flykting prognostiseras totalt sett ett nollresultat vid årets 
slut. 
 

Kultur- och fritidsnämnd 

Väsentliga händelser 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har givetvis påverkats av pandemin. Vår sim- och badanläggning 
har varit stängd januari till och med maj. Vi har följt folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
riktlinjer. Även våra sporthallar har hyrts ut betydligt mindre än normalt. Detta har gjort ett stort tapp på 
intäktssidan. Under sommaren har dock både simhall, äventyrsbad och våra utebadanläggningar 
Kronoskogsbadet och Ringbadet varit öppna. Ringbadet drevs denna sommar av Slussen i Lagan. I övrigt har 
verksamheterna ställt om och anpassat sin verksamhet. 
 
Biblioteket har satsat extra på utkörning av bokpaket och utökad budget för e-böcker. Kulturskolan har haft 
viss undervisning på distans. Arbetet med att starta upp ett IOP-bibliotek i Ryssby har fortskridit och i juni så 
skrevs ett avtal med Ryssby samhällsförening. Under sommaren ordnade man workshops i ämnena bild- och 
form och film. Gatumusikanter under sommaren har varit uppskattat. Kulturstrategen har tyvärr fått ställa in 
eller flytta fram en del arrangemang till hösten 2021. Nationaldagsfirandet filmades och sändes digitalt och 
sommarens arrangemang för barn i serien "Scensommar" har kunnat genomföras med barnteater utomhus på 
olika platser i kommunen. Även "Berättelser och musik i sommarkväll" på Ljungby gamla torg har genomförts 
i samarbete med Sagomuseet. Däremot var det inte möjligt att i år arrangera "Sommar i parken" men istället 
ordnades "popup"-musiker på platser runt om i kommunen.  
 
Aktivitetsstöden till föreningarna och stöden till studieförbunden har beräknats på 2019 års aktiviteter efter 
beslut från kultur- och fritidsnämnden. Därmed har inte dessa stöd påverkats av pandemin. Fritidsgården har 
haft öppet men också ställt om och ordnat digitala arrangemang. Under sommaren har man arrangerat 
Sunnerboskoj vilket har varit välbesökt. Flest besökare kom till de platser man besökte utanför Ljungby stad. 
Man har även ordnat workshops i samarbete med Teater16. Turism- och besöksnäringen har släppt två 
broschyrer inför sommaren, "Ljuvliga Ljungby" och en cykla- och vandrabroschyr. De har satsat extra på 
sociala medier, mycket med olika teman nu när det är friluftslivets år. Turistwebben har flyttats in under 
www.ljungby.se. 
 
I prognosen efter juli månad räknar vi med ett underskott på 1 000 tkr på grund av uteblivna intäkter. 
Framförallt är det badintäkter och intäkter för hyra av sporthallar. 

http://www.ljungby.se/
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Nämndens utfall och prognos  
 

Budget 
2021 

Utfall 
jan-jul 2021 

Prognos 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Kultur- och Fritidsnämnd 77 455  43 178  78 755  -1 000  
 
Badet räknar vi med 700 tkr i uteblivna intäkter i och med att det hela första halvåret har varit stängt p.g.a. 
pandemin. Sporthallarna räknar vi med 300 tkr i uteblivna intäkter. 
 

Övriga nämnder 

Väsentliga händelser 
Överförmyndarnämnd 
I april började en ny överförmyndarhandläggare, en utökning enligt budgetbeslut för 2021. 494 årsräkningar 
är klara av totalt 505.  

Nämndens utfall och prognos  
 

Budget 
2021 

Utfall 
jan-jul 2021 

Prognos 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Övriga nämnder 8 746  5 869  8 698  48  
 
Under övriga nämnder redovisas budget och utfall för överförmyndarnämnd, revision samt familjerätt. 
Överförmyndarnämnd redovisar ett överskott på 100 tkr, varav 160 tkr är kopplat till gemensam 
överförmyndarnämnd pga lägre kostnader än budgeterat. Familjerätten redovisar ett mindre prognostiserat 
underskott på -52 tkr vid årets slut.  
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Kvalitetsredovisning 

Uppföljning Fokusområden  

Ny organisation med externa samarbetspartners 
I arbetet mot visionen har Ljungby kommun fyra fokusområden. Fokusområdena har tagits fram i en 
omvärldsanalys som bygger på forskning, statistik och idéer från workshops. För att få drivkraft i Ljungby 
kommuns fokusområden, mot kommunens vision och mål, har en ny organisation tagits fram med tydligt 
mål, syfte, uppdrag och finansiering.  Arbetet med fokusområdena är en del av kommunens långsiktiga 
utvecklings- och visionsarbete och förväntas skapa tillväxt och affärsnytta för både företag, föreningar och 
kommunen.  

Samarbete är en nyckel till framgång och därför kommer vi framöver att jobba med ett antal externa 
samarbetspartner. För att helt enkelt ha draghjälp av varandra och verkligen leva som vi lär: att tillsammans 
formar vi framtiden i den här kommunen. Under våren har externa samarbetspartners identifierats och 
samarbetet har påbörjats.  

Våra fokusområden och samarbetspartners är: 

• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer. 
Partner: Lokal 16/ Teater 16 och Campus Ljungby 

• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun. 
Partner: Forskningsstation Bolmen/Sydvatten AB 

• Utveckla arbetet kring berättartraditionen och Sagobygden 
Partner: Sagomuseet/Sagobygden 

• Näringsliv 
Partner: Ljungby business Arena och Företagarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nedan finns en sammanställning över alla aktiviteter, uppdrag, projekt eller metoder som har pågått hittills under 
året gällande fokusområdena. En del av aktiviteterna har kopplingar till flera fokusområden och en del av 
aktiviteterna arbetar förvaltningarna tillsammans med. I sammanställningen används förkortningar för de 
respektive nämnderna: KS (Kommunstyrelsen), KFN (Kultur- och fritidsnämnen), TN (Tekniska nämnden), 
MBN(Miljö- och byggnämnden), BUN (Barn- och utbildningsnämnden), SN (socialnämnden).  
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Unga vuxna och lockande levnadsmiljöer 
Nämnd Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod Status 

KFN 
Utebio Ljungby Gamla Torg Sommarkvällar i samband med 
sommarlovsaktiviteter. Arrangör: Ljungby kommun i samverkan med Lagan 
Biografer AB. 

100% 

KFN 

Revidering kulturplan Ny plan tas fram och en dialogträff på Lokal16 där de 
unga kulturintresserade finns har genomförts. Målen i den nya planen 
kommer att hänga samman med visionsstyrnings-modellen för Ljungby 
kommun där fokusområdena finns med. 

100% 

KFN 
Brett utbud - Biblioteket har ett brett utbud av media. I höst kommer vi börja 
erbjuda strömmad film via bibliotekets webb. Lyhörda för förslag. 

50% 

KFN Föreningsstöd till aktiviteter för åldersgruppen 7-25 år. 
50% 
(fortsätter i 
höst) 

KFN 
Aktivitetsytor Fler spontanaktivitetsytor inom kommunen och kopplat till 
vårt uppdrag (belyst grusplan i Kronoskogen, hinderbana vid 
skateanläggningen byggs i höst). 

50%  

KFN 
Gatumusikanter - under sommaren har unga vuxna haft sommarjobb som 
gatumusikanter. 

100% 

KFN 
Popup-musik - under sommaren har lokala unga förmågor anställts för att 
underhålla både på landsbygden och i Ljungby stad. 

100% 

BUN 
Beslut om att införa Estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet 2022. 
Skapar ytterligare nya möjligheter för breddning av gymnasieprogram och 
högre utbildning. 

100% 

BUN/S
N/KFN/
KS 

Barnens bästa gäller! i Kronoberg - Processen fortsätter i Ljungby kommun och 
under våren har vi samlats i teamsmöte tillsammans med Astradskolans 
rektorer, mentorer, kurator, skolsköterska, polis, fritidsgården, 
socialförvaltningen utredning och behandling samt BUP och 
ungdomsmottagningen från Regionen. 

Pågående/
kontinuerli
gt arbete 

BUN 
Likvärdig skola- - i syfte att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i 
förskoleklass, fritidshem och grundskolan åk 1-9.  

Pågående 

BUN VI-skola- ny verksamhetsintegrerad lärarutbildning 25% 

BUN 

Stipendium på Sunnerbogymnasiet kring Ljungby kommuns fokusområden. Ett av 
stipendierna gick till ett gymnasiearbete som berör unga vuxna och handlar 
om hur synen på den egna kroppsbilden påverkas utifrån olika 
familjekonstellationer och utifrån hur man talar om kroppen hemma. 
Ytterligare stipendier delades ut gällande Vattenfrågor. 

100% 

BUN/T
N 

Byggnationer – Regnbågens förskola 100% 

BUN 
Karriärlärare - Ny sökomgång för lärare samt utveckling av nya uppdrag för 
karriärlärare med fokus på skolutveckling, undervisning och likvärdighet.  

100% 

TN 
Projekt gällande klimatsmart mat och minskat matsvinn till gagn för nuvarande 
unga vuxna och kommande generationer (de unga vuxnas barn). Målet för 
koldioxidnivåer har nåtts till 75%. 

Pågående/
kontinuerli
gt arbete 

TN GC-väg Ljungby – Mjälen – Tannåker  25% 

TN Gångstråk vid ån Lagan söder om Elverksbron  
Projekterin
g färdig 
med 50% 

TN 
GC-väg och bro Replösa – Kronoskogen/Kv Fritiden. Separerad GC-väg mellan 
bostadsområde och målpunkter väster om ån Lagan (exempelvis 
Sunnerbogymnasiet, Kronoskogen mm). 

25% 

TN 
Axel Ångbagares gata. Omgestaltning av gata med separerad GC-väg, ev. 
busslinje och hållplatser 

25% 

TN 
Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva grönområden och lekparker för alla 
ses som viktiga och hälsosamma mötesplatser. 

Pågående 
arbete 
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TN 

Projekt Aspebacken - att skapa en ny och levande stadsdel på det gamla 
industriområdet. (Rivningslov för resterande byggnader på området är 
inlämnad vecka 33). 

25% 

TN  
Skapa möjligheter för såväl ett utvecklat och diversifierat näringsliv som för 
spännande och nytänkande bostadsområden. 

Pågående/
kontinuerli
gt arbete 

MBN 
Ny översiktsplan Ljungby kommun 

75% 

MBN/ 
KN/TN/
KS 

Projektplan för utveckling av områdena längs ån Lagan i Ljungby stad 
25% 

MBN 
Nya detaljplaner för Aspebacken, Sågverket och Ekalund 

25-50% 

MBN/K
S 

Medverkan i arbetet med stadstrafik i Ljungby 
25% 

SN 

ESF-projekt som syftar till att fler ungdomar ska gå klart gymnasiet och att 
antalet unga vuxna som varken arbetar eller går i skola ska minska. 
Projektets genomförandefas startade upp i våras och har initialt främst varit 
förlagd till Astradskolan och handlar om att implementera Praxis modellen 
från Barnens bästa gäller! 

25% 

SN 

Kontinuerligt arbete för en grupp unga vuxna som inte klarar ta steget ut i 
vuxenlivet utan förmodligen kommer att behöva stöd hela livet. Aktivt och 
intensivt arbete tillsammans med vår öppenvård, LSS/socialpsykiatrin och 
vårt stödboende för att hitta bra lösningar och bra samarbetsformer för att 
hjälpa dessa barn o ungdomar, vilket vi kommer att behöva fortsätta arbeta 
med intensivt och kreativt. 

Kontinuerl
igt arbete 

SN/BU
N 

Etablering av dialog med extern samarbetspart fokusområde unga vuxna, 
Lokal 16 och Campus Ljungby  25% 

SN/BU
N/KS 

Internationella ungdomsdagen kampanj i sociala medier med film från 
demokratiskolan, ungdomsrådet och Lokal 16. 100% 

KS/MB
N/TN/K
FN 

Utveckling av ån Lagan i centrum genom satsning på att utveckla attraktiva 
mötesplatser, komplettera befintliga gångstråk, anlägga bryggor och trädäck, 
stärka den fysiska kopplingen mellan stadskärnan och ån samt att stärka 
ekosystemtjänster. 

25% 

KS 
Ljungby kommun på Framtidsmässan – Sveriges största digitala karriärevent 
för offentlig sektor, 8000 studenter deltog på mässan. 100% 

KS/MB
N/TN/ 
KFN/ 
BUN 

Studentferiearbeten för nyutexaminerade akademiker. För samtliga jobb 
gäller högskole- eller universitetsutbildning, pågående eller nyligen avslutad, 
med inriktning som är relevant för jobbet. 

100% 

KS/SN 

ESF projektet ”Fasetten - för arbete och studier” som genom 
individanpassade insatser hjälper unga män och kvinnor i åldern 15–24 år 
som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden att göra medvetna val till ett 
framtida arbetsliv.  Projekt pågår till februari 2023 och genomförandefasen 
har precis påbörjats. 

15% 

KS 
Demokratiskolan, sommarjobb för 20 gymnasieungdomar där ungdomarna 
bland annat skapat visioner för Ljungbys framtid. 100% 

KS 
”Leva i Ljungby” instagramkonto 

100% 
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KS 
Ny tjänst med in- och medflyttarservice  

100% 

KS 
Ny tjänst som centrumutvecklare. En centrumstrateg är anlitad där 
kommunen står för 33% av kostnaden. 100% 

KS/KFN 
Turism och hemesterkampanj under sommaren där vi lyfter fram vattnet, 
berättande och ljuvliga Ljungby. 100% 

 

Vatten  
Nämnd Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod Status 

KFN/ 
MBN 

Konstprogram – ”Staden möter vattnet” Ett övergripande konstprogram ska tas 
fram för Ljungby stad med målpunkter och syfte att knyta ihop staden med 
vattnet.  

25% 

KFN 
Vattenturism Förslag till vattenturism är antagna i nämnden och redovisade 
till KS och till kommunövergripande ledningsgruppen. 

100% 

KFN 
Föreläsning - Biblioteket bjuder in föreläsare som visar hur man renar vatten 
och lagar mat utomhus. 

50% 
(fortsätter i 
höst) 

KFN 
Konstfest – i Pilparken i samarbete med Ljungby konstförening (tema 
vatten). 

100% 

KFN 
Inköp av konst enligt 1%-regeln till Regnbågens förskola -  Tema: Vatten och 
berättande Konstnären Moa Lönn har inspirerats av vattnets former och gör 
både inomhusverk och utomhusverk.  

50% 
(fortsätter i 
höst) 

KFN 
Kommunala badplatser - standarden ska höjas upp. Det ska t.ex. röjas, bättre 
stränder och fler bord. 

25% 

KFN Hajk - fritidsgården har haft hajk vid Ljungsjön. 100% 

KFN 
Smålands sjörike – annonsering med reklamfilmer för sydsverige samt Jylland 
genom sociala medier. Sker genom föreningen Smålands sjörike. 

75% 

KFN 
Broschyr för att cykla och vandra i Ljungby kommun – för att visa upp 
naturen med, främst vattennära, turförslag för cykel, vandring samt 
kanoting. 

100% 

KFN/KS 

Utveckling av ny vandringsled ”Bolmenled/Bolmenmarschen” – En ny 
vandringsled runt sjön Bolmen ska utvecklas. Denna led kommer även att 
inbegripa fokusområde berättande genom att ta fram natur och 
kulturvärden längs leden samt näringsliv då leden tillsammans med 
besöksnäringen längs leden kommer att affärsutvecklas. Projektet har 
erhållit LONA-bidrag. 

Påbörjas 
under 
hösten, 
klart med 
LONA-
bidrag 

KFN 
Utveckling av kanotleder – utveckling av kanotleder genom att erbjuda digital 
betalningslösning vid kanotrastplatserna 

75% 

BUN/ 
KS/SN 

Barnens vattenkonstutställning på världsvattendagen -en utställning som 
förskolebarn i Ljungby kommun har skapat utifrån deras tankar när de hör 
vatten. Konstutställningarna visades upp på kommunens alla äldreboenden. 

100% 

BUN/K
S 

Sunnerbogymnasiets hållbarhetsarbete uppmärksammas av Sydvatten, 
kunskapsspridning på Sydvattens instagramkonto och Leva i Ljungby. 

100% 

TN 
Samarbete med Jönköping University om framtagande av ett 
hållbarhetsindex för VA. Forskning kring området hållbar VA, 
intervjustudier om detta. 

50% 

TN 
Sidofåra Hamneda ån Lagan – arbetet syftar till att förhindra och minska 
effekter av framtida höga flöden med översvämningar som följd. Detta görs 
till liten del också för att kunna nyttja ån bättre längre uppströms. 

25% 

TN/MB
N/KS 

Etablering av dialog med extern samarbetspart fokusområde vatten, 
Forskningsstation Bolmen/Sydvatten AB 

25% 

MBN Ny översiktsplan Ljungby kommun 75% 
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MBN/K
N/TN/K
S 

Projektplan för utveckling av områdena längs ån Lagan i Ljungby stad 25% 

MBN/K
S 

Dialog med Länsstyrelsen om effektivisering av arbetet med kalkning 50% 

SN 
Daglig verksamhet har startat ett nytt projekt "Utsmyckning kring Lagan ån" 
tillsammans med parkavdelningen. 

25% 

KS 
Sydsveriges framtida vattenkvalitét  - LONA-projekt med Högskolan i 
Halmstad och Sydvattens Forskningsstationen vid Tiraholm. 25% 

KS Demoprojekt med Ryssbygymnasiet vattenhänsyn i skogsbruket. 75% 

KS 

Workshop kring hållbar vattenförsörjning i södra Sverige arrangerad av 
Campus Ljungby, LNU och Ljungby kommun. 

 

100% 

 

Muntligt berättande  
Nämnd Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod Status 

KFN/KS 
Etablering av dialog med extern samarbetspart fokusområde muntligt 
berättande, Sagobygden/Sagomuseet. 

25% 

KFN 
Muntligt berättande - ämne Kulturskolan köper en berättarpedagogtjänst på 25 
% av Sagomuséet i ämnet Muntligt berättande. Här undervisas barn och 
unga i berättande och de ges möjlighet att delta i olika framträdanden.  

50% en 
termin 

KFN 

Sagostunder - Biblioteket anordnar sagostunder i samarbete med Sagomuseet. 
Biblioteket har högläsning. Makerspaceverksamheten arbetar med 
berättande i vissa av sina aktiviteter till exempel skapa sitt eget spel utifrån 
en berättelse. 

50% 
(fortsätter i 
höst)  

KFN 
Inköp av konst enligt 1%-regeln - Ekebackenskolan - Tema: Berättande. 
Konstnären Sven-Ingvar Johansson kommer i trä skapa figurer som har med 
platsen att göra och ekarna som finns där.  

50% 

KFN/KS 

Berättarskåp vid rastplats E4 - Det har blivit en ny rastplats med busshållplats 
och samåkningsparkering vid trafikplats Lagan. Där har ett nytt berättarskåp 
placeras. Sagobygden har tagit fram skåpet. Ljungby kommun ger 
föreningen ekonomiskt stöd för framtagning. Sagobygden äger skåpet och 
står för drift och underhåll. 

100% 

KFN 
Barnlagun - med berättartema installerad i Äventyrsbadet samt evenemang i 
barnlagunen med berättare från Sagomuseet. 

100% 

KFN 
Kulturvandringar - guider anlitas som berättar om det historiska Ljungby 
kommun. 

75% 

KFN Berättelser och musik i sommarkväll - görs i samarbete med Sagomuseet. 75% 

BUN 

Sagotävling för årskurs 5 i Ljungby kommun. Årets berättaruppdrag till 
eleverna i årskurs 5 i Ljungby Kommun, var att ”Låta eleverna välja ett eller 
flera landskap och väsen som de intresseras av”, baserat på listan över 
landskapsväsen i Ebbe Schöns bok ”Svenska sägner”.  

100% 

 

Näringsliv  
Nämnd Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod Status 

KFN 
Marknadskommunikation – kommunikation samt annonsering via sociala 
medier på visitljungby facebook, instagram samt annonsering i tryckt media.  

75% 

KFN 
Turista hemma bland Lingonställen - En satsning som gjorts av entreprenörerna 
som kallar sig ”Lingonställen” (konstnärer, gårdsbutiker, caféer m.fl.) 
Evenemang med fokus ”turista hemma” kallade ”lingonrundor” 

100% 

KFN Digital kompetensutveckling för besöksnäringen 50% 
KFN Verksamhetsplan för besöksnäring  75% 
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BUN 

UF-företag på Sunnerbogymnasiet, speciella satsningar under året. 
Sunnerbogymnasiet blev utsedd till årets UF-skola i Kronobergs län, årets 
UF-lärare i Kronobergs län och UF-företaget Barnens Box UF vann två 
klasser, ”Bästa socialt hållbara företag” och ”Bästa ekologiskt hållbara 
företag” på UF-mässan som gick av stapeln i mars månad.  

100% 

BUN 

Jobbcirkus - Eleverna i åk 8 och åk 9 från i princip hela Kronobergs län har 
under läsåret besökt utställningen Jobbcirkus (placerad på Garvaren). Syftet 
med utställningen är att stötta och inspirera elevers val till gymnasiet samt 
att hjälpa åttonde- och niondeklassare att reflektera kring gymnasievalet och 
olika yrkesbanor. 

100% 

TN 
Industriområde - Grovplanerande, avstyckning och försäljning av 
industrimark på Ekalund. 
 

25% 

TN 

Bostadsområde Björket – välplanerade bostadsområden med stora tomter är 
viktigt för att skapa attraktiva levnadsmiljöer. För att näringslivet ska ha 
lättare att kompetensförsörja behövs dels en väldigt bra kommunal 
infrastruktur, bra VA, bra skolor, bra gator, bra förskolor och så vidare.  

75% 

TN 

Dagvattenhantering utmed Helsingborgsvägen – omhändertagande och 
fördröjning av dagvatten från bland annat gatumiljö – leder till förbättrade 
förutsättningar för industrimark samt minskar risken för översvämning på 
nuvarande industritomter. 

25% 

MBN Ny översiktsplan Ljungby kommun 75% 
MBN Nya detaljplaner för Aspebacken, Sågverket och Ekalund 25-50% 

SN 

En viktig framgångsfaktor när det gäller arbetsmarknadsinsatser är 
tillgången till arbetsträning- och praktikplatser. Möjligheten att erbjuda 
detta har begränsats av den pågående pandemin. Under våren har två 
projekt påbörjats vilket är unga jobb och naturnära jobb. 

25% 

KS 
Etablering av dialog med extern samarbetspart fokusområde näringsliv, 
Ljungby business arena samt Företagarna 

25% 

KS 
Workshop har genomförts om fokusområdet näringsliv för kommunalråd, 
bolagschefer, kommundirektör tillsammans med utvecklingschef och 
näringslivschef. 

100% 

KS 
Ljungby kommuns Näringslivsbilaga i Dagens Industri som gick ut till hela 
Sverige. 

100% 

KS 
Arbete med nyföretagande så som “Ta steget till eget” (Digitala möten för de 
som vill starta företag.), UngDriv, UF och Ljungby Business Arenas arbete 
med nyföretagande. 

Löpande/ 
pågående 

KS 
Ny tjänst som evenemangslots som ska knyta ihop olika näringars olika 
intressen för ökad attraktivitet vid besök i Ljungby kommun. 

100% 

KS 
Kontinuerliga företagsbesök både digitalt och genom besök.  

 

Löpande/ 
pågående 

KS/TN Attrahera nyetableringar genom plan- och markberedskap 
Löpande/ 
pågående 

KS/ 
BUN 

I tät dialog med näringslivet verka för att ungdomars och vuxnas 
utbildningsnivå och kompetens speglar behovet i näringslivet både på kort 
och lång sikt, samt skapa kunskap och medvetenhet hos unga vuxna om 
Ljungby Kommuns näringsliv.   

Löpande/ 
pågående 

Alla 
nämnder 

Samverkan med olika aktörer inom fokusområdet näringsliv.  Löpande/ 
pågående 
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Kvalitetsundersökningar 
Kommunstyrelsen har beslutat om ett urval av kvalitetsundersökningar som ska följas särskilt i utvecklings- 
och kvalitetsarbetet. Bedömningar av kommunens nyckeltal i dessa undersökningar redovisas i detta avsnitt. 

1. Öppna jämförelser Agenda 2030 
Agenda 2030 innehåller fyra stora utmaningar fram till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Rådet för 
främjande av kommunala analyser (RKA) har i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal 
kommuner och regioner tagit fram nyckeltal för att mäta de 17 globala målen. SKR gör även en övergripande 
analys över utvecklingen i regioner och kommuner. Nyckeltalssamlingen sträcker sig över hela det 
kommunala uppdraget och ger en indikation på kommunens utveckling, även i förhållande till andra 
kommuner. Flera av nyckeltalen ingår även i andra samlingar, som Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och 
olika Öppna jämförelser inom specifika områden. 
Bedömning: En stor del av nyckeltalen har ännu inte uppdaterats med 2020 års siffror, varför det är svårt att 
bedöma den allra senaste utvecklingen. Överlag är utvecklingen inte entydigt positiv för något av de globala 
målen. Målet om fattigdom (mål 1) har på lite längre sikt bäst resultat, medan kommunen uppvisar sämre 
siffror inom bland annat klimat, jämställdhet och hållbar konsumtion/produktion. Nyckeltal för utbildning 
och hälsa/välbefinnande ger en oklar bild av utvecklingen. 

2. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 
Kommunens kvalitet i korthet är en övergripande nyckeltalssamling som ska spegla de kommunala 
kärnuppdragen. Den är indelad i barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.  
Bedömning: I jämförelse med andra har vi relativt stabila värden och de flesta nyckeltal ligger på en 
medelnivå. Nedåtgående trend i kombination med dåliga värden har dock väntetid för särskilt boende och 
företagsklimat. 

3. Öppna jämförelser Folkhälsa 
Öppna jämförelse folkhälsa är en nyckeltalssamling som mäter övergripande hälsotillstånd, psykisk ohälsa, 
insjuknande och dödlighet, fallskador, livsvillkor och levnadsförhållanden samt levnadsvanor. 
Bedömning: I jämförelse med andra har vi stabila värden och med en svag positiv trend. Det finns enstaka 
nyckeltal som har sämre värden och med en negativ trend, exempelvis regelbunden behandling av 
sömnmedel, valdeltagande och hemtjänstmottagare som besväras av ensamhet. 

4. Strategi för hälsa 
Strategi för hälsa är en övergripande nyckeltalssamling som mäter god och jämlik hälsa, elev- och 
brukarupplevelser samt hållbarhet och uthållighet.  
Bedömning: I jämförelse med andra har vi stabila värden på medelnivå och med oförändrad trend. 
 

5. Barn- och ungdomars hälsa och levnadsvanor 
Barn- och ungdomsenkäten följer hälsoutvecklingen över tid och ger en bild av hälsa, levnadsvanor, livsvillkor 
och sociala faktorer bland barn och ungdomar i Kronobergs län. Enkätundersökningen genomförs vart tredje 
år och riktar sig till elever i årskurs 5, 8 och gymnasiet årskurs 2.  
Bedömning: Nästa undersökning är planerad till hösten 2021. 

 

6. Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 
Öppna jämförelser trygghet och säkerhet är en nyckeltalssamling som mäter bland annat personskador, 
bränder, våldsbrott, stöldbrott, skadegörelse, otrygghet och oro, samverkan, krisberedskap, risk- och 
sårbarhetsanalyser, hjälp vid nödläge, jämställdhet och kostnad för olyckor.  
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Bedömning: För få nyckeltal har inkommit för att kunna göra en samlad bedömning kring utfall och trend. 
Men av de nyckeltal som finns ligger de flesta värden på en stabil medelnivå förutom anmälda stöldbrott och 
larmbehandlingstid för räddningstjänst som båda har sämre värden jämfört med andra kommuner. 

7. Lokala trygghetsmätningen 
Den lokala trygghetsundersökningen genomförs av Polisen i samverkan med Ljungby kommun. I enkäten 
ställs bland annat frågor om vad Ljungbyborna har för uppfattning om sin boendemiljö, vilka problem man 
upplever i sitt bostadsområde, om man varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om man känner 
oro för att utsättas för brott samt frågor om trygghet i bostadsområdet. 
Bedömning: Undersökningen sammanställs under hösten och redovisas därefter för respektive 
lokalpolisområde. Något resultat för 2021 finns därför inte att redovisa till delårsbokslutet. 

8. Öppna jämförelser Företagsklimat – Insikt 
Insikt är en undersökning av företagsklimatet kopplat till kommunens myndighetsutövning och är indelad i 
bygglov, livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. (I undersökningen kan man 
även inkludera områdena markupplåtelse, brandskydd, serveringstillstånd och upphandling). För varje 
myndighetsområde redovisas kundnöjdhet för information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet.    
Bedömning: I jämförelse med andra kommuner har vi sammantaget svaga värden och en negativ trend. Den 
mest tydliga försämringen finns inom miljö- och hälsoskydd.  

9. Service och tillgänglighet 
Service och tillgänglighet är en undersökning som mäter tillgänglighet, bemötande, kompetens, intresse och 
engagemang i samband med besvarande av telefon och e-post.  
Bedömning: Vi har nu värden på medelnivå och med en svag positiv trend. 

10. Vad tycker äldre om äldreomsorgen? 
Vad tycker äldre om äldreomsorgen är en undersökning på uppdrag av Socialstyrelsen för att undersöka hur 
de äldre uppfattar kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Undersökningen består av ett antal 
nyckeltal och som presenteras i bland annat KKiK.  
Bedömning: Undersökningen är försenad och påbörjas först under december 2021, redovisning av resultat i 
maj 2022. 

11. Öppna jämförelser äldreomsorg 
Öppna jämförelser äldreomsorg är en stor nyckeltalssamling med många delområden så som ordinärt 
boende, särskilt boende, sammanhållen vård och omsorg, brukarbedömning, tillgänglighet, helhetssyn och 
samordning, kunskapsbaserad verksamhet och trygghet och säkerhet. 
Bedömning: Analys av resultatet kommer att genomföras under hösten 2021. 

12. Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 
Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd är en stor nyckeltalssamling med många delområden så som 
tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet, självbestämmande och integritet, 
trygghet och säkerhet och socioekonomiska förutsättningar. 
Bedömning: Analys av resultatet kommer att genomföras under hösten 2021. 

13. Öppna jämförelser sociala barn- och ungdomsvården 
Öppna jämförelser sociala barn- och ungdomsvården är en stor nyckeltalssamling med många delområden så 
som tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet och placerade barn. 
Bedömning: Analys av resultatet kommer att genomföras under hösten 2021. 
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14. Öppna jämförelser missbruks- och beroendevården 
Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård är en stor nyckeltalssamling med många delområden så som 
tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet, självbestämmande och integritet, 
trygghet och säkerhet. 
Bedömning: Analys av resultatet kommer att genomföras under hösten 2021. 

15. Öppna jämförelser hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 
Öppna jämförelser hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är en nyckeltalssamling med många 
delområden så som tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet och trygghet och 
säkerhet. 
Bedömning: Genomförs bara vartannat år (jämna år). 

16. Öppna jämförelser våld i nära relationer 
Öppna jämförelser våld i nära relationer är en nyckeltalssamling med många delområden så som 
tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet och trygghet och säkerhet. 
Bedömning: Analys av resultatet kommer att genomföras under hösten 2021. 

17. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS 
Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS är en nyckeltalssamling med många 
delområden så som tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet, 
självbestämmande och integritet och trygghet och säkerhet. 
Bedömning: Analys av resultatet kommer att genomföras under hösten 2021. 

18. Öppna jämförelser stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 
Öppna jämförelser stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, socialpsykiatri är en 
nyckeltalssamling med många delområden så som tillgänglighet, helhetssyn och samordning, 
kunskapsbaserad verksamhet, självbestämmande och integritet och trygghet och säkerhet. 
Bedömning: Analys av resultatet kommer att genomföras under hösten 2021. 

19. Öppna jämförelser krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och 
sjukvård 

Öppna jämförelser krisberedskap är en nyckeltalssamling som mäter plan för evakuering av särskilt sårbara 
grupper inom socialtjänsten, beredskapsplan för höga temperaturer, krisberedskap vid upphandling av 
tjänster för särskilt sårbara grupper och kontinuitetsplaner för särskilt sårbara grupper. 
Bedömning: Analys av resultatet kommer att genomföras under hösten 2021. 

20. Öppna jämförelser kommunal hälso- och sjukvård 
Öppna jämförelser kommunal hälso- och sjukvård mäter tillgänglighet, patientsäkerhet, kunskapsbaserad 
verksamhet och jämlikhet. 
Bedömning: Analys av resultatet kommer att genomföras under hösten 2021.  

21. Öppna jämförelser gymnasieskolan 
Öppna jämförelser gymnasieskolan är en nyckeltalssamling som mäter studieresultat, övergång till arbete och 
studier, Skolinspektionens enkät (delaktighet, trygghet, förtroendefulla relationer, stöd och hjälp), 
lärarlegitimering och kostnad. 
Bedömning: I jämförelse med andra kommuner har vi stabila värden på medelnivå och med oförändrad 
trend.  

22. Skolinspektionens enkät – Skolenkäten Gymnasieskolan 
Skolinspektionen genomför en undersökning där elevers, vårdnadshavares och pedagogisk personals 
uppfattning av verksamheten speglas (elever i år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal inom gymnasiet). 
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Undersökningen tar upp undervisning och lärande, anpassning efter elevernas behov, grundläggande 
värderingar och inflytande och om eleverna känner sig trygga i skolan och om de har studiero.   
Bedömning: Analys av resultatet kommer göras hösten 2021. 

23. Öppna jämförelser grundskolan 
Öppna jämförelser grundskolan är en nyckeltalssamling som visar värden från Skolinspektions enkät 
(delaktighet, trygghet, förtroendefulla relationer, stöd och hjälp), relation mellan provresultat och betyg, 
lärarlegitimation, kostnad och socioekonomiska faktorer. 
Bedömning: Analys av resultatet redovisas senare. 

24. Skolinspektionens enkät – Skolenkäten Grundskolan 
Skolinspektionen genomför en undersökning där elevers, vårdnadshavares och pedagogisk personals 
uppfattning av verksamheten speglas (elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 9, pedagogisk personal inom 
grundskolan, vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan). Undersökningen tar 
upp undervisning och lärande, anpassning efter elevernas behov, grundläggande värderingar och inflytande 
och om eleverna känner sig trygga i skolan och om de har studiero.   
Bedömning: Analys av resultatet kommer göras hösten 2021. 

25. Öppna jämförelser förskolan 
Öppna jämförelse förskola är en nyckeltalssamling som visar värden inom kostnad, personal, barngrupper, 
systematiskt kvalitetsarbete och socioekonomisk resursfördelning. 
Bedömning: I jämförelse med andra kommuner har vi stabila värden på medelnivå med oförändrad trend.  

26. Öppna jämförelser kollektivtrafik 
Öppna jämförelser kollektivtrafik är en nyckeltalssamling inom områdena utbud och resande, miljöpåverkan, 
tillgänglighet för funktionshindrade, nöjdhet och ekonomi. 
Bedömning: Kan inte göras då nyckeltalssamlingen är pausad detta år. 
 

Kommunrankingar och tävlingar 
Utöver kvalitetsmätningarna ovan har kommunstyrelsen beslutat att kommunens resultat i vissa rankingar 
och tävlingar ska följas särskilt.  

27. Sveriges miljöbästa kommun  
Sveriges miljöbästa kommun är en undersökning som kopplar ihop data från bland annat 
Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige.  
Resultat: Vi har förbättrat oss från plats 94 till plats 54, främst som en följd av ett systematiskt arbete med 
klimatanpassning, strategiskt arbete med Agenda 2030 samt genomförda innovationsprojekt i samarbete med 
kommun, näringsliv, civilsamhälle och akademi för att tillsammans nå utsläppsmålen. En negativ trend i 
kombination med sämre värden återfinns dock inom en rad viktiga områden så som upphandling, 
koldioxidbudget, transporter och tomgångskörning, energi, byggnation och cirkulär ekonomi, 
ekosystemtjänster och vatten. 

28. Sveriges Kvalitetskommun  
Sveriges Kvalitetskommun delas ut vartannat år av Kvalitetsmässan. Utmärkelsen ges till den kommun som 
lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarepolitik och samhällsbyggande samt leverera 
tjänster med hög kvalitet. För att delta krävs det en Kommunkompass-utvärdering som görs av SKR. 
Resultat: Vi deltar inte inför kommande utmärkelse 2022. 
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29. Håll Sverige rent - kommunindex 
Håll Sverige Rent är en utmärkelse som går till den kommun som toppar Håll Sverige Rents kommunindex, 
som baseras på kommunens arbete för att förebygga nedskräpning genom grön flagg på skolor och förskolor, 
antal barn och unga som deltar i arbetet, aktiv skräpplockning och aktiva förebyggande åtgärder mot 
nedskräpning.  
Resultat: Förbättrad placering från plats 110 till plats 80, vi har låg placering i områdena Grön flagg i skolor 
och förskolor samt deltagande på Skräpplockardagarna.  

30. Nils Holgersson 
Nils Holgersson är en undersökning som jämför kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och 
uppvärmning för bostadshus i Sveriges kommuner.  
Resultat: Höga placeringar inom alla områden utom vatten och en generell positiv trend, från plats 7 till plats 
5. 

31. Sveriges bästa skolkommun 
Bästa skolkommun är en undersökning gjord av Lärarförbundet och rankar alla kommuner i Sverige. 
Undersökning mäter fullföljd gymnasieutbildning, antal godkända elever, meritvärde åk 9, andel barn i 
förskola, kommunen som huvudman, lärarlöner, friska lärare, lärartäthet, utbildade lärare och resurser till 
undervisning. 
Resultat: Vi har förbättrat vår placering från plats 223 till plats 112, men vi har låga till medelplaceringar i 
alla områden. Lärarlöner och friska lärare är dock bland de sämsta placeringarna i landet, svag positiv trend.  

32. Bästa och sämsta skolkommun 
Bästa och sämsta skolkommun är en undersökning där Lärarnas riksförbund rankar Sveriges kommuner. 
Resultat: Denna ranking har utgått.  

33. Sveriges friluftskommun 
Sveriges friluftskommun är en undersökning som har värden inom områdena planer för friluftsliv, 
information och samarbete och aktiviteter inom friluftsliv. Undersökningen är en del av att följa och mäta 
uppfyllandegrad av de nationella friluftspolitiska målen. 
Resultat: Rankingen släpps under hösten 2021. 

34. Svensk näringslivsranking 
Svensk näringslivsranking är en attitydundersökning där företagare i Sverige ger sina synpunkter på 
företagande, kommunens service och bemötande samt upphandling.  
Resultat: Rankingen släpps under hösten 2021. 

35. Bästa fastighetsägarkommun Syd 
Bästa fastighetsägarkommun är en ranking som mäter fastighetsföretagarklimatet i kommuner. 
Undersökningen granskar hur Fastighetsägarnas medlemmar ser på samarbetet med kommunen, hur 
förutsättningar för lönsamhet ser ut, samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider. 
Resultat: Finns ännu inget resultat. 

36. Sveriges bästa skolmat - White guide Junior och Senior 
White Guide Junior och White Guide Senior är tävlingar där en jury bedömer smak och näring, 
måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete, individfokus, engagemang från rektorn eller boendechefen, 
kommunala satsningar, hållbarhet och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen. Det 
finns priser för bland annat Årets skolrestaurang, Årets förskolekök och Årets seniormåltid samt Årets kock i 
de tre kategorierna och även tävling i andra kategorier som handlar om hållbarhet mm. 
Resultat: Vi deltog i tre kategorier detta år. Första tävlingsomgången är klar och vi gick vidare i en av tre 
kategorier, Årets seniorkock.  Vinnaren utses 3 november. 
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37. Sveriges godaste vatten 
Sveriges godaste vatten är en Kranvattentävling där branschorganisationen Svenskt Vatten vill belysa frågan 
om vattnet som vårt viktigaste livsmedel och de miljöutmaningar som hotar vår vattenförsörjning. Tävlingen 
genomförs var femte år och avgörs av en jury bestående av vin- och vattenprovare. 
Resultat: 104 kommuner deltog och 20 gick vidare till riksfinal, Ljungby kommun var inte en av dem. 

38. Äldrebarometern 
Detta är en undersökning som genomförs av PRO och där bästa boendekommunen enligt de äldres svar 
utses.  Undersökningen belyser boende, boendemiljö, måltidsutbud, möjlighet att äta tillsammans med andra 
och priserna för en genomsnittlig varukorg från matbutiken.  
Resultat: Denna ranking har utgått. 
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Bilagor 

1. Likviditet 
 
Tabell 19. Likviditet per månad, mkr 

  Kommunkoncern Ljungby Kommun 
Januari  240 208 
Februari 270 237 
Mars 265 222 
April 317 297 
Maj 276 245 
Juni 291 256 
Juli 270 243 
Augusti 

 
  

September 
 

  
Oktober 

 
  

November 
 

  
December     

 
 
Diagram 2. Likviditet per månad, mkr 
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2. Kapitalförvaltning 
 
Tabell 20. Marknadsvärde kapitalförvaltning år 2021, kr 

  Sv aktier Utl aktier Räntor  Alternativa Totalt 
Januari  138 510 430      146 304 727      219 686 696      53 677 570      558 179 423     
Februari  142 464 931      138 549 351      219 352 265      53 080 789      553 447 336     
Mars  140 517 505      148 315 373      216 524 760      52 887 730      558 245 368     
April  148 835 435      138 069 418      219 564 127      55 821 215      562 290 195     
Maj  140 568 145      137 300 822      219 539 734      57 391 199      554 799 900     
Juni  133 197 431      141 213 894      219 660 794      57 001 253      551 073 372     
Juli  140 923 863      134 505 058      220 071 046      61 052 970      556 552 937     
Augusti                       -       
September                       -       
Oktober                       - 
November                       - 

 
 
 
Tabell 21. Marknadsvärde 31 juli 2021, kr 

  Sv Aktier Räntebärande Utland aktier Alternativa Övrigt Total 
SEB    512 380 10 710 523 090 
Didner Gerge   85 256 335   85 256 335 
Handelsbanken  220 071 046    220 071 046 
C WorldWide 24 332 678  49 248 723   73 581 401 
Cliens 116 591 185     116 591 185 
Carnegie    29 422 245  29 422 245 
Origo    31 107 635  31 107 635 

Summa 140 923 863 220 071 046 134 505 058 61 042 260 10 710 556 552 937 

 
 
 
Tabell 22. Marknadsvärde utveckling 2021-01-01 till 2021-07-31, procent  

  SEB 
Didner 
Gerge Handelsb 

C 
World
Wide Cliens Carnegie Origo Index 

Svenska aktier    18,8 24,5   31,6 

Utländska aktier  12,9  17,1    18,5 
Räntebärande 
värdepapper 

  0,3     0 

Alternativ 0         30,9 -0,1 2,8 

Total 0 12,9 0,3 18 24,5 30,9 -0,1 12,8 

 
Uttag från kapitalförvaltningen har gjorts med 70 mkr under året. 
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3. Lån Kommuninvest 
 
Tabell 23. Långfristiga skulder och kortfristiga del av långa lån per 2021-07-31 

Lån Kapitalskuld Räntesats Amortering / år Löptid t o m 
  

   
  

Kommuninvest 40 500 000 2,630% 1 000 000 2022-08-17 
KI_70223 

 
Fast Rak linje 

 

  
    

Kommuninvest 100 000 000 1,610% 
 

2025-03-01 
KI_74669 

 
Fast Ingen amortering 

 

  
    

Kommuninvest 50 000 000 0,520% 
 

2022-06-01 
KI_98438 

 
Fast Ingen amortering 

 

  
    

Kommuninvest 100 000 000 0,173% 
 

2022-03-23 
KI_107730 

 
Stibor3M Ingen amortering 

 

  
    

Kommuninvest 44 000 000 0,890% 1 000 000 2026-04-15 
KI_110273 

 
Fast 

  

  
    

Kommuninvest 100 000 000 0,052% 
 

2022-09-15 
KI_110723 

 
Stibor 3M  Ingen amortering 

 

  
    

Kommuninvest 100 000 000 0,290% 
 

2023-06-01 
KI_125368 

 
Fast Ingen amortering 

 

  
    

Kommuninvest 100 000 000 0,100% 
 

2024-02-16 
KI_131581 

 
Fast Ingen amortering 

 

  
    

Kommuninvest 42 250 000 0,080% 1 000 000 2023-11-13 
KI_132100 

 
Fast 

  

  
   

  

Summa lån 676 750 000 0,6% 3 000 000   
Snittränta från Kommuninvest hemsida 
 
 

Långfristig del 673 750 000 
Kortfristig del 3 000 000 

 
676 750 000 
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