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LJUNGBY
KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kallelse

Plats och tid Konferensrummet i Ljungby Arena, Fritidsvägen, Ljungby 
måndagen den 27 maj 2019, klockan 17.30-

Vid förhinder kontakta Eva-Marie Norén Holgersson som kallar ersättare. 
Telefon 0372-78 91 16, eva-marie.noren-hoföersson@,ljungbv.se

Inledning Ordföranden hälsar välkommen.
Förslag till justerare: Magnus Carlsson, Melena Jönsson, ersättare:
Tilda Ragnarsson
Justeringen hålls måndagen den 3 juni 2019 kl 16.00

Ärenden
1. Infonnation om Sagomuseets UNESCO-kreditering.

2. Information om marknadsföring av kommunen i samband med event.

3. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4. Enkla frågor.

5. Inlämnande av motioner och interpellationer.

6. Inlämnande av medborgarförslag.

7. Svar på interpellation om aktionsplan för vildbin.

8. Svar på interpellation om anslagen för inventering av nyckelbiotoper.

9. Svar på interpellation om mönsterskola trots ökad kostnad för 
byggnation av Klövervägens förskola.

10. Svar på motion om att införa en Pridefestival i Ljungby kommun.

11. Svar på motion om att införa lärarassistenter.

12. Årsredovisning för Märta Ljungbergs donationsfond 2018.

13. Årsredovisning för VoB Kronoberg 2018.

14. Valärende ersättare i tekniska nämnden (S).

15. Valärende ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S).

16. Valärende ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
tekniska nämnden (C).

17. Meddelanden.

Ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M)
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Interpellation
till ordförande för Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslöt 181126 att ärendet om stöd till 

Lingbygdens friskola skulle återremitteras. Beslutet stöddes 

av ledamöter från socialdemokraterna, alternativet, 

sverigedemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet. 
Återremissen gjordes för att noggrant utreda om det finns 

möjlighet att stödja Lingbygdens friskola avseende skolskjuts 

och hur det kan göras. Beslutet hade föregåtts av information 

om att andra kommuner beviljat bidrag till friskolor och av att 

Lingbygdens friskola hade olika förslag till lösning.

Barn- och utbildningsnämnden väljer dock att nonchalera 

återremissen och skriver i mars 2019 att inget nytt har 

tillkommit.

Så min fråga till kommunfullmäktiges ordförande är:

Hur försvarar du att nämnden sätter sig över 

kommunfullmäktiges beslut i frågan, trots att 

kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 

organ?

Kerstin Wiréhn 

Vänsterpartiet
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I min interpellation frågar jag ordförande i socialnämnden Bo Ederström

När man blir anställd i kommunen kan/får man skriva på ett bilavtal som gör att 
man överlåter sin egen bil i tjänsten mot att man får en milersättning.

Skriver kommunen fortfarande sådana avtal med personalen?

Min andra fråga gäller vad som händer när man t.ex. kör på ett djur när man kör 
med egen bil i tjänsten. Vem står för självrisken, den enskilde eller kommunen?

Min sista fråga är. Har kommunen en för liten bilpool till de anställda eller 
utnyttjas den inte på ett optimalt sätt?

Christian Johansson (v)
Vänsterpartiet



Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:

Förnya och sätt dit mer lekplats aktiviteter för barnen i Lagan vid bostads området vid 
Violvägen, Rosenvägen, Lagan Åby.

LJUNGBY
KOMMUN
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Min motivering:

Jag tycker det är så viktigt att barn är i rörelse.
I Lagan, finns det ett bostads område Violvägen, Rosenvägen.
Det är tre leksaks aktiviteter där, den ena gick sönder och ni lagade den nyligen.
Det behövs bytas ut. Det är många barn som bor där, en generations ändring och barnbarn 
som besöker sina mor o farföräldrar. Så snälla sätt ditt några mer saker, kanske en 
rutschkana, gungbräda eller något annat kul.

Namn*: Telefonnummer:

 

 

Namnunderskrift*: Datum:

i-^) /<-j 201 f

*Dessa uppgifter måste fyllas i för att förslaget ska behandlas.

Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med 
"Medborgarförslag ”.

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du att få en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:

FY my^caV\©v ^^oAe/Oc V<xtV\ma(W

T <\&rVtVei\ c\iv a Yo-'W

Min motivering:

VeL o ro^ mc5^ ^

\ffr \ W\fY\tY£>-

Y>C\ Yr V>Ca<Y_ 5A <^MrA<c<vVsVtL Q-

v^v ^x/\^v)ovVV^\| W VtoLHVö^d-

W&V Vo^LZ. cYV öv vYVdj^V Wv^(YV Vx>r/\
~V roctXijt, VaLe_ CA. LorVreivt-^d VvVgY^d Mcv\V 

£Ubfr rOk., V *2)0 V-<^[ \j\
Namn*: Telefonnummer:

* Dessa uppgifter måste fyllas i för att förslaget ska behandlas.

Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med 
"Medborgarförslag ”.

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du att få en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Mitt medborgarförslag:

tmulit FU^owu (orlFn.v

EvKcUe.

Min motivering:

EwuÅie Covv-Vui tloT-AVlX \j<u( £vi cw £ wk^u Hair
Vtävu-W OoW boröWvcUc f O T[åmJjW ['Zöö " FftAtA*

FU\a v(xY t ch>Vv iXlx^ okvt^5\/hAvviAcvf l^1"'R>33,

D<A V<A/f Wy kxVWYt) jf-cT>rt Vt^- Vo^VO/'U \jjr} |-uU^cVu $Jcj OcU 5ovw 
VO/Y fL/\iOun fö t Uuavyly »iaAl/^MorU/Ll H~

Namn*:

Namnunderskrift*: ‘

 ska behandlas.

Telefonnummer:

Datum:

Q-olUOM-^ö

Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med 
'’Medborgarförslag ”.

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du att få en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:

KRONOSKOGEN

* Informationstavla vid parkeringen som b.la visar hur elljusspåren går.

* Bättre skyltat utmed el ljus spåret.

*Cykelställ vid parkeringen

Min motivering:

Informationstavla hade gett en bra överblick över skogen och de olika slingorna. Även 
var utcgymmet finns i förhållande till spåren så att man lätt kan planera sin träning.

I dagsläget är det på vissa ställen svårt att följa slingorna efter de olika färgerna. Delvis 
för att slingorna på flera ställen korsar varandra och skyltarna med de olika färgerna är 
otydliga eller obefintliga. Hade varit bättre med fler skyltar och ev. pil på skylten så att 
man vet att slingan fortgår och inte byter riktning.

Att kunna ställa sin cykel i ett ställ och där med kunna låsa fast den känns mer tryggt än 
att ställa den lutande mot ett träd. Idag väljer jag hellre bilen framför cykeln pga 
säkerheten.

Namn*: Telefonnummer:

 måste fyllas iför att förslaget ska behandlas.

Skicka blanketten till Ljungby kommun, 34! 83 Ljungby. Märk brevet med 
”Medborgarförslag ”.

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du att få en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats



Ljungby kommun 
341 83 Ljungby

2019-03-20

Medborgarförslag:

Ta bättre vara på Lagaåns kvaliteter

Lagan rinner som en pulsåder genom Ljungby stad. Viktig både för växt- och djurliv men också för 
invånarnas välbefinnande. Tyvärr har ån genom åren varit en baksida, där man förlagt industribebyggelse 
och trafikleder. Denna resurs behöver tas tillvara på bättre för att skapa fler rekreativa områden och nya 
attraktiva bostadsmiljöer. Redan idag används gångstråken och bänkarna utmed Lagan flitigt av flanörer, 
hundägare och solbadare. Det finns möjligheter att göra vattenkontakter mer tillgänglig och mer njutbar.

Därför har jag två konkreta förslag:

1. Anlägg bryggor i centrala Ljungby

På ett par ställen utmed ån i centrala Ljungby bör man anlägga bryggor som man kan använda för att fiska, 
picknicka, sjösätta kanot/kajak, bada från eller bara sitta på och sola och doppa tårna.

Detta ökar tillgängligheten så att man kan nå vattnet på fler ställen.

I j ss a a • ■" , y i.i * } <
Exempel från Oja badplats, utanför Gemla.
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2. Gör Janssons ängar till bilfri åpark.

Som ett led i att stärka Lagan som rekreation och naturvärde borde man ta bort Kungsgatan mellan 
Gängesvägen och Kungsgatan 28 (Elcenter), förbi det som i folkmun kallas Janssons ängar. Ett populärt 
område, som är en av få platser inne i Ljungby stad där man enkelt kommer ner till vattnet för att fiska 
eller sola vid ån. Fina vår- och sommardagar används ängarna flitigt av fiskare och solbadare. För att höja 
kvaliteten och göra årummet trivsammare borde man möblera med sittbänkar, grillplatser och bryggor. 
Utan biltrafiken förbi området får parken ett mer rekreativt värde. Sträckan som föreslås tas bort har inga 
målpunkter för biltrafiken, utan fungerar bara som en smitväg in mot centrum - ofta med höga 
hastigheter.

Sedan en tid tillbaka håller Ljungby kommun på att genomföra centrumplanen med ombyggnad av 
Kungsgatan, Skånegatan och Rune B Johanssons gata. Att ta bort Kungsgatan i denna del skulle förstärka 
detta stråk som kommunen lagt ner kraft och pengar på. Trafiken som idag kör över Kungsgatan hänvisas 
till Fabriksgatan och Linnérondellen. Förslaget innebär också en prioritering av cykeltrafiken, som fortsatt 
kan ta genvägen genom parken medan biltrafiken får köra över Fabriksgatan. Det skulle också bli säkrare 
för gång- och cykeltrafiken till och från Industribron, som slipper korsa Kungsgatan.

Förslagsvis avslutas Kungsgatan i höjd med Kungsgatan 28 med vändplats och parkering för besökare till 
Ljungbergmuseet och Janssons ängar, något som också behövs i området.

Utan bilvägen som barriär mot Janssons ängar och årummet ökar också attraktiviteten att i framtiden 
bygga bostäder på de tomtema som ligger ovanför; Granngården och Henjo - bilfritt med nära till park 
och vatten.

Illustration med ny parkering på Kungsgatan samt framtida bebyggelse vid en attraktiv vattennära park

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -05- 1 h
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
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LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) 

om aktionsplan för vildbin.

Bin spelar en viktig roll för naturen genom pollinering av växter. Det gör i sin tur att vi kan få mat. Bina hotas av bl.a 
klimatförändringar, att vi inte har naturlig ängsmark och använder bekämpningsmedel som hotar bin.

Naturskyddsföreningen har startat en kampanj" Operation rädda bina". Karin Lexe'n, generalsekreterare på 
Naturskyddsföreningen säger att "I Sverige håller en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna."

Det finns saker som vi som privatpersoner kan göra- bl.a kan vi bygga bihotell- bostäder för bin, sluta använda 
bekämpningsmedel och för den som har tillgång till trädgård kan t. ex. odla en vildäng.

Kanske finns det även saker som vi som politiker kan driva på? Bl. a nämner Naturskyddsföreningen i sin kampanj att 
uppmana politiker att anta en aktionsplan för bina i kommunerna runt om i landet.

Jag vill ställa följande frågor till ordförande Lars-Ove Johansson (C) tekniska nämndens ordförande:

1. Har kommunen en aktionsplan för bin?
2. Om inte- finns avsikten att planera för en sådan?
3. Hur arbetar gata/park för att gynna bina och andra pollinerande arter att överleva?
4. Använder Ljungby kommun bekämpningsmedel?

Lagan 2019-03-27

Anne Karlsson (S)



Hej Anne!

Tack för interpellationen och frågorna där.

Jag håller med dej att bin är viktiga för naturen, växterna, djuren och oss människor. Vi kan säkert 
göra mer åtgärder för att gynna bin och vild bin.

Du nämner bekämpningsmedel, jag vill säga växtskyddsmedel. Det är ju faktiskt så att vi skyddar 
en växt mot angrepp av olika saker. Tex svamp, sjukdomar, ogräs, mm. Här görs väldigt mycket på 
detta området och det kommer också fram många bra miljösmarta lösningar. Vi som konsumenter 
använder mer växtskyddsmedel i våra trädgårdar än vad tex jordbruket gör i kvm räknat. Så visst 
har vi ett gemensamt ansvar att se till att vi är så restriktiva med växtskyddsmedel som möjligt i 
vårt sätt att odla.

Din första och andra fråga. Har kommunen en aktionsplan för bin? Om inte- finns avsikten att 

planera för en sådan?

Kommunen har ingen aktionsplan för bin och inte heller några planer för att utarbeta en plan. Det 

kan vara intressant att utarbeta styrdokument för att förbättra förhållandena för bin. Detta kräver 

prioritering av administrativa resurser. I nuläget arbetar parkavdelningen mer konkret i detta 

arbete genom löpande omvärldsbevakning och nätverk mellan parkavdelningar och 

lantbruksuniversitet. De förslag som är budgetmässigt och praktiskt genomförbara anammas.

Hur arbetar gata/park för att gynna bina och andra pollinerande arter att överleva?

Parkavdelningens personal har god kunskap om blommor och bin och inför i ökande grad olika 

typer av växter som har särskilt stark attraktionskraft på insekter av olika slag. Exempel på detta 

är att olika körsbärsträd planterats under senare år.

Använder Ljungby kommun bekämpningsmedel?

Inga växtskyddsmedel (Bekämpningsmedel) används. Parkavdelningen använder sig av biologisk 

bekämpning i växthusen, tex predatorer (djur som äter djur) och nematoder. ALLA 

växtskyddsmedel har utfasats under 3-4 år. Parkavdelningen använder inte heller 

retarderingsmedel (tillväxthämmande), istället toppas växterna ned för hand. Förutom att detta är 

viktigt för insekter är detta en viktig hänsyn att ta när det gäller arbetsmiljö. Personal ska inte 

utsättas för ämnen som är, eller kan vara, hormonstörande, frätande eller skadliga på annat sätt.



Tekniska förvaltningen menar att det är bra att arbetsmiljö- och annat miljöarbete går hand i hand 

på detta vis.

Mvh Lars-Ove

Ordförande Tekniska förvaltningen.
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Till Kommunfullmäktige Ljungby Kommun

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Magnus Gunnarsson

I budgeten som M+KD fick igenom med stöd av SD i riksdagen så noterar jag att 

anslagen för inventering av nyckelbiotoper är helt borta. Denna inventering kan 

vara helt avgörande när myndigheter ska besluta och ge tillstånd i ärenden som 

tex anläggande av vindkraft och torvtäkter. Skyddet av värdefull natur dras ner 

med 740 miljoner kronor och detta innebär även att markägare kommer få 

vänta oacceptabelt länge på ersättning av bildandet av reservat. Förutom att M 

+ Kd med stöd av SD, drar ner på klimatinvesteringar, med ca 100 miljoner, som 

stöd till solceller och elfordon så skär ni även ner på investeringsstödet till 

gröna städer, med ca 50 miljoner. Denna budgeten innehåller stora 

nedskärningar till miljö och klimat, jag konstaterar att det blir neddragningar 

med 2,1 miljarder kronor.

Mina frågor till dig Magnus Gunnarsson kommunstyrelsens ordförande är:

1. Med dessa nedskärningar i åtanke, hur tänker du att Ljungby kommun 

ska klara målen vi skrivit på i borgmästaravtalet?

2. Hur påverkar dessa neddragningar Ljungby kommun?

Angelstad 190404 

Caroline Holmqvist Henrysson 

(S)
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Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation ställd till Marcus Wallde'n (m) ordförande i BUN om 
”mönsterförskola” trots ökad kostnad för byggnation av Klövervägens förskola

Kommunen skall bygga en ny förskola på Klövervägen. Kostnaden kommer att bli dyrare än 
planerat. Naturligtvis ställde vi socialdemokrater frågan hur denna fördyring berodde på. 
Kommunen står i begrepp att bygga flera nya förskolor och det talas om att Klövervägens 
förskola kommer att bli en mönsterförskola. Sedan tidigare har verksamhetens företrädare och 
även socialdemokraterna uppmärksammat att förskolan är ytmässigt mindre än tidigare byggda 
förskolor och att en konsekvens kan bli att det inte ryms så många barn som planerat.

Jag vill med anledning av spekulationer om ”mönsterförskolans” fördyrade kostnader ställa 
följande frågor till BUNs ordförande Marcus Wallde'n.(m)

1. Finns tankar på att Klövervägens förskola skall vara en mönsterförskola för kommande 
förskolebyggnationer i Ljungby kommun ?

2. Kan SKLs upphandling av förskolebyggnader för hela Sverige vara ett alternativ för 
Ljungby kommun?

Ljungby 2019-04-17

Magnus Carlsson 

(s).



Till Kommunfullmäktige i Lju

Motion om att införa en Prideparad i Ljungby kommun

Vi arbetar aktivt för ett hållbart samhälle men arbetar vi lika aktivt med den 
personliga och mentala hållbarheten?
Många unga HBTQ personer hånas och hatas för den de är. Sverige är ett 
relativt tolerant land att avvika ifrån normen- men vi har mycket kvar, striden är 
inte vunnen förrän den dagen vi ser alla människors lika värde. Den psykiska 
ohälsan bland unga ökar och fler självmord begås i ung ålder. Unga HBTQ 
personer utsätts för diskriminering och vardagen är en ständig kamp för 
överlevnad.

Med en Prideparad där kommunen är huvudansvarig och alla ungdomsförbund 
delaktiga kan en Prideparad årligen vara ett sätt att förändra attityder i samhället. 
En parad påbörjar en attitydförändring och vi vill att Ljungby kommun skall 
vara en tolerant kommun och välkomna alla. Studier visar dessutom att toleranta 
samhällen har större möjlighet att utvecklas i positiv riktning.

Vi yrkar:

Att Ljungby kommun inrättar en Prideparad.

Att de politiska partierna i fullmäktiges respektive ungdomsförbund erbjuds 
möjlighet att tillsammans med kommunens tjänstemän arrangera en 
Pridefestival.

rgb BY KOMMUN
NSTYRELSEN
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För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Ljungby 2018-12-03 

Petra Ruzsa-Pal (S) Anne Karlsson (S)
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Kommunstyrelsen

Ks § 88 KS 2018/0410 109

Svar på motion om att införa en Pridefestival i Ljungby 
kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna yrkar att Ljungby kommun inrättar en prideparad samt att 
de politiska partierna i Kommunfullmäktiges respektive ungdomsförbund 
erbjuds möjlighet att tillsammans med kommunens tjänstepersoner arrangera en 
pridefestival.

Motionen påtalar att unga inom HBTQAI+-spektret är överrepresenterade inom 
självmordsstatistiken samt att de utgör en utsatt grupp för diskriminering. 
Motionen beskriver att en prideparad skulle visa på ett tolerant samhälle och en 
välkomnande kommun.

Förvaltningen ställer sig positivt till att inrätta en parad som en del av ett större 
arbete för en mer inkluderande kommun. Det finns ett behov av att erbjuda mer 
kunskap om HBTQAI+-personer och deras utsatthet, men även om andra 
grupper som faller inom diskrimineringslagstiftningen. Inom en sådan satsning 
skulle en prideparad fylla en viktig symbolisk mening och det skulle innebära ett 
ställningstagande från Ljungby kommun. Det är viktigt att understryka att en 
parad eller annan typ av evenemang där Ljungby kommun deltar kräver ett 
större arbete för att motverka diskriminering i alla dess former. Ljungby 
kommun behöver utveckla sitt aktiva antidiskrimineringsarbete som arbetsgivare 
så väl som samhällsaktör. En satsning för ökad kunskap inom samtliga 
diskrimineringsgrunder skulle bidra till Ljungby kommuns mål om att inkludera 
alla som lever i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle och ligga i 
linje med de Globala målen 5 Jämställdhet, 10 Minskad ojämlikhet och 16 
Fredliga och inkluderande samhällen.

Kommunstyrelsen föreslår att frågan om finansiering hänskjuts till 
budgetberedningen.

I kontakt med motionären förtydligar hen att en prideparad och en pridefestival 
ska ses som en del i ett aktivt arbete för ett tolerant samhälle. Motionären 
förklarar att intentionen med motionen är att Ljungby kommun ska vara en aktiv 
deltagare i det framtida pridearbete och inte enskilt arrangera varken parad eller 
festival.

Prides ursprung och syfte har undersökts vilket visar att dagens parader ofta 
frångår dess ursprungliga tanke om att stå upp för de som diskrimineras mest.

Justerandes sign
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Därför är fler kunskapsriktade insatser än en enbart parad och festival 
nödvändiga.

Det har eftersökts hur kommunen i dagsläget arbetar för att särskilt nå ut till 
personer inom HBTQAI+-spektret. I dagsläget finns inget särskilt arbetssätt 
eller metod för att inkludera eller stärka individer som definierar sig inom detta 
spektrum.

Integrationssamordnare har varit i kontakt med representant i styrgruppen för 
Älmhult Pride som har beskrivit deras arbetssätt vilket visar att en kommun kan 
vara en aktör i ett upprättande av en festival eller parad men att huvudansvaret 
bör ligga på en förening.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 30 april 2019, § 74, 
och beslutade föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen (Protokollet för Kommunstyrelsens arbetsutskott anger felaktigt att 
beslutet var att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen. I 
beslutsordningen framgår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att 
föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2019 
Tjänsteskrivelse av integrationssamordnaren, 2019-01-29 
Motionen, 2018-12-06

Yrkanden
Anne Karlsson (S), Paul Kowalski (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till 
motionen.

Roland Johansson (ALT), Susanna Tingbratt (KD), Marcus Walldén (M) och 
Lars-Ove Johansson (C) yrkar avslag till motionen.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne 
Karlsson (S) med fleras yrkande.

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Roland 
Johansson (ALT) med fleras yrkande.

Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Roland Johansson (ALT) med fleras yrkande.

Votering begärs.

Ordföranden finner efter votering att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
Roland Johansson (ALT) med fleras yrkande.

Justerandes sign
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Omröstningsresultat

Ordföranden instruerar ledamöterna att rösta JA för avslag till motionen och 
NEJ för bifall till motionen.

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR
Magnus Gunnarsson M X

Ann-Charlotte Wiesel M X

Jan Sahlin M X

Marcus Walldén M X

Lars-Ove Johansson C X

Anneli Ahlqvist C X

Susanna Tingbratt KD X

Anne Karlsson S X

Paul Kowalski S X

Tommy Göransson MP X
Conny Simonsson S X

Kerstin Wiréhn V X

Jan Lorentzson SD X

Krister Salomonsson SD X

Roland Johansson ALT X

Voteringen har utfallit med tio JA-röster, fyra NEJ-röster och en ledamot avstod. 
Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå motionen.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

TJANSTESKRIVELSE

2019-01-29

KS2018/0410.109

Komm unledn ingsförvaltningen

Utvecklingsavdelning Kommunfullmäktige

Annelie Ingmar

0372-78 90 95

annelie. ingmar@ljimgby. se

Svar på motion om att införa en Prideparad i Ljungby kommun

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna yrkar att Ljungby kommun inrättar en prideparad samt att de politiska 
partierna i Kommunfullmäktiges respektive ungdomsförbund erbjuds möjlighet att 
tillsammans med kommunens tjänstepersoner arrangera en pridefestival.
Motionen påtalar att unga inom HBTQAI+-spektret är överrepresenterade inom 
självmordsstatistiken samt att de utgör en utsatt grupp för diskriminering. Motionen 
beskriver att en prideparad skulle visa på ett tolerant samhälle och en välkomnande kommun.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen ställer sig positivt till att inrätta en parad som en del av ett större arbete för en 
mer inkluderande kommun. Det finns ett behov av att erbjuda mer kunskap om HBTQAI+- 
personer och deras utsatthet, men även om andra grupper som faller inom 
diskrimineringslagstiftningen. Inom en sådan satsning skulle en prideparad fylla en viktig 
symbolisk mening och det skulle innebära ett ställningstagande från Ljungby kommun. Det 
är viktigt att understryka att en parad eller annan typ av evenemang där Ljungby kommun 
deltar kräver ett större arbete för att motverka diskriminering i alla dess former. Ljungby 
kommun behöver utveckla sitt aktiva antidiskrimineringsarbete som arbetsgivare så väl som 
samhällsaktör. En satsning för ökad kunskap inom samtliga diskrimineringsgrunder skulle 
bidra till Ljungby kommuns mål om att inkludera alla som lever i kommunen för att forma 
ett socialt hållbart samhälle och ligga i linje med de Globala målen 5 Jämställdhet, 10 
Minskad ojämlikhet och 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Finansiering

Kommunstyrelsen föreslår att frågan om finansiering hänskjuts till budgetberedningen.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
34183 LJUNGBY O tofs gatan 9. Ljungby 0372-78 90 00 vx 212000-0670
E-POST
kommunstyrelsen@ljungby.se

VVEBBPLATS BANKGIRO
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Förvaltningens beredning

I kontakt med motionären förtydligar hen att en prideparad och en pridefestival ska ses som 
en del i ett aktivt arbete för ett tolerant samhälle. Motionären förklarar att intentionen med 
motionen är att Ljungby kommun ska vara en aktiv deltagare i det framtida pridearbete och 
inte enskilt arrangera varken parad eller festival.

Prides ursprung och syfte har undersökts vilket visar att dagens parader ofta frångår dess 
ursprungliga tanke om att stå upp för de som diskrimineras mest. Därför är fler 
kunskapsriktade insatser än en enbart parad och festival nödvändiga.

Det har eftersökts hur kommunen i dagsläget arbetar för att särskilt nå ut till personer inom 
HBTQAI+-spektret. I dagsläget finns inget särskilt arbetssätt eller metod för att inkludera 
eller stärka individer som definierar sig inom detta spektrum.

Integrationssamordnare har varit i kontakt med representant i styrgruppen för Älmhult Pride 
som har beskrivit deras arbetssätt vilket visar att en kommun kan vara en aktör i ett 
upprättande av en festival eller parad men att huvudansvaret bör ligga på en förening.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av integrationssamordnare 2019-01-29

Jonas Jönsson



LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 "01- 1 5
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN 
Dnr , (oOVDnr

Till Kommunfullmäktige I Ljungby kommun

Inför lärarassistenter för att underlätta rekrytering, förbättra 
arbetsmiljö och höja skolresultat.

De närmaste åren kommer skolan att stå inför allt större utmaningar vad gäller att rekrytera 
personal. Bristen på behörig personal, som redan idag är kännbar, kommer att öka. En del i att 
underlätta rekrytering skulle kunna vara att förbättra arbetsmiljön för kommunens lärare så att de 
stannar kvar och rekommenderar Ljungby kommun som arbetsplats. Det vore också en god idé att 
använda den behöriga personal som finns så effektivt som möjligt. Ett sätt att åstadkomma båda 
dessa saker är att anställa lärarassistenter. Det skulle kunna leda till att man renodlar lärarnas 
pedagogiska arbete och att de får en minskad arbetsbelastning. Detta skulle alltså både kunna 
underlätta rekrytering och göra att befintlig personal vill arbeta kvar men det skulle också leda till att 
lärare kan lägga ett större fokus på undervisning. Det kan leda till att kvaliteten på undervisningen 
höjs och resultaten för kommunens elever blir bättre. Lärarassistenterna skulle t ex kunna agera 
rastvakt, organisera öppet hus, ta över vissa mentorsuppgifter, vakta prov, vara en extra vuxen i 
klassrummet vid behov, kopiera upp prov eller organisera nationella prov. Viktigt är att den 
pedagogiska personalen har stort inflytande över vilka arbetsuppgifter de vill bli avlastade med på 
varje arbetsplats samt att införande av lärarassistenter inte innebär att lärare får mer undervisning 
och fler arbetsuppgifter. Då skulle en stor del av vitsen gå förlorad. Det är mycket möjligt att detta 
kan delfinansieras med statsbidrag.

Därmed yrkas

ATT Ljungby kommun utreder införande av lärarassistenter i grundskola och gymnasieskola.

ATT frågan om införande av lärarassistenter skickas vidare till budgetberedningen.

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Ljungby 2019-01-14

Emma Johansson Gauffin Magnus Carlsson
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Svar på motion om att införa lärarassistenter

Beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yrkande 1 bifalls.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yrkande 2 avslås.

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna Emma Johansson Gauffin och Magnus Carlsson föreslår i 
en motion den 14 januari 2019 att Ljungby kommun inför lärarassistenter för att 
underlätta rekrytering, förbättra arbetsmiljö och höja skolresultat.

De närmaste åren kommer skolan att stå inför allt större utmaningar vad gäller 
att rekrytera personal. Bristen på behörig personal, som redan idag är kännbar, 
kommer att öka. En del i att underlätta rekrytering skulle kunna vara att förbättra 
arbetsmiljön för kommunens lärare så att de stannar kvar och rekommenderar 
Ljungby kommun som arbetsplats. Det vore också en god idé att använda den 
behöriga personal som finns så effektivt som möjligt. Ett sätt att åstadkomma 
båda dessa saker är att anställa lärarassistenter. Det skulle kunna leda till att man 
renodlar läramas pedagogiska arbete och att de får en minskad arbetsbelastning. 
Detta skulle alltså både kunna underlätta rekrytering och göra att befintlig 
personal vill arbeta kvar men det skulle också leda till att lärare kan lägga ett 
större fokus på undervisning. Det kan leda till att kvaliteten på undervisningen 
höjs och resultaten för kommunens elever blir bättre. Viktigt är att den 
pedagogiska personalen har stort inflytande över vilka arbetsuppgifter de vill bli 
avlastade med på varje arbetsplats samt att införande av lärarassistenter inte 
innebär att lärare far mer undervisning och fler arbetsuppgifter. Då skulle en stor 
del av vitsen gå förlorad. Det är mycket möjligt att detta kan delfinansieras med 
statsbidrag.

Motionärerna yrkar därför att:

1. Ljungby kommun utreder införande av lärarassistenter i grundskola och 
gymnasieskola.

2. frågan om införande av lärarassistenter skickas vidare till budgetberedningen

I ett yttrande över motionen skriver bam- och utbildningsförvaltningen att i 
nuläget behöver man rekrytera cirka 70 lärartjänster. Behovet kommer att öka då 
Ljungby kommun växer och det blir fler bam och elever i framtiden. Det finns 
svårigheter i att rekrytera behöriga lärare då det saknas tillräckligt många 
utbildade, prognoser nationellt visar att det glappet kommer att öka de närmaste 
åren.

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 24 april 2019, § 46, och 
beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla yrkande 1 och avslå yrkande 2.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden § 46/2019
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-03-15 
Motion, 2019-01-14

Yrkanden

Markus Walldén (M) och Susanna Tingbratt (KD) yrkar bifall till bam- och 
utbildningsnämndens förslag till beslut.

Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Beslutsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Marcus 
Walldén (M) med fleras yrkande.

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne 
Karlssons (S) yrkande.

Ordförande finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Marcus Walldén (M) med fleras yrkande.

Votering begärs.

Ordföranden finner efter votering att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
Marcus Walldén (M) med fleras yrkande.

Justerandes sign
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Omröstningsresultat

Ordföranden instruerar ledamöterna att rösta JA för att bifalla Marcus Walldén 
(M) med fleras yrkande och NEJ för bifall till Anne Karlssons (S) yrkande.

LEDAMOT
Magnus Gunnarsson M 

Ann-Charlotte Wiesel M 

Jan Sahlin M 

Marcus Walldén M 

Lars-Ove Johansson C 

Rut Björkström KD 

Susanna Tingbratt KD 

Anne Karlsson S 

Paul Kowalski S 

Tommy Göransson MP 

Conny Simonsson S 

Kerstin Wiréhn V 

Jan Lorentzson SD 

Krister Salomonsson SD 

Roland Johansson ALT

JA NEJ AVSTÅR
x
x
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Voteringen har utfallit med elva JA-röster och fyra NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har således beslutat i enlighet med Marcus Walldén (M) med 
fleras yrkande.

Skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Svar på motion- inför lärarassistenter för att underlätta 
rekrytering, förbättra arbetsmiljön och höja skolresultaten

Beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att yrkande 1 bifalls.

2 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att yrkande 2 avslås.

Sammanfattning av ärendet
Inför lärarassistenter för att underlätta rekrytering, förbättra arbetsmiljö och höja 
skolresultat yrkar den socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Emma 
Johansson Gauffin (S) och Magnus Carlsson (S) i en motion den 14 januari 
2019.
De närmaste åren kommer skolan att stå inför allt större utmaningar vad gäller 
att rekrytera personal. Bristen på behörig personal, som redan idag är kännbar, 
kommer att öka. En del i att underlätta rekrytering skulle kunna vara att förbättra 
arbetsmiljön för kommunens lärare så att de stannar kvar och rekommenderar 
Ljungby kommun som arbetsplats. Det vore också en god idé att använda den 
behöriga personal som finns så effektivt som möjligt. Ett sätt att åstadkomma 
båda dessa saker är att anställa lärarassistenter. Det skulle kunna leda till att man 
renodlar lärarnas pedagogiska arbete och att de får en minskad arbetsbelastning. 
Detta skulle alltså både kunna underlätta rekrytering och göra att befintlig 
personal vill arbeta kvar men det skulle också leda till att lärare kan lägga ett 
större fokus på undervisning. Det kan leda till att kvaliteten på undervisningen 
höjs och resultaten för kommunens elever blir bättre. Viktigt är att den 
pedagogiska personalen har stort inflytande över vilka arbetsuppgifter de vill bli 
avlastade med på varje arbetsplats samt att införande av lärarassistenter inte 
innebär att lärare får mer undervisning och fler arbetsuppgifter. Då skulle en stor 
del av vitsen gå förlorad. Det är mycket möjligt att detta kan delfinansieras med 
statsbidrag.

Motionärerna yrkar därför att:
1. Ljungby kommun utreder införande av lärarassistenter i grundskola och 

gymnasieskola.

2. frågan om införande av lärarassistenter skickas vidare till budgetberedningen.

Justerandes sign
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I ett yttrande över motionen skriver barn- och utbildningsförvaltningen att i 
nuläget behöver man rekrytera cirka 70 lärartjänster. Behovet kommer att öka då 
Ljungby kommun växer och det blir fler barn och elever i framtiden. Det finns 
svårigheter i att rekrytera behöriga lärare då det saknas tillräckligt många 
utbildade, prognoser nationellt visar att det glappet kommer att öka de närmaste 
åren.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla första att-delen 
om att utreda införande av lärarassistenter i grundskola och gymnasieskola. 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att avslå andra att-delen 
om frågan om införande av lärarassistenter skickas vidare till budgetberedningen

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen konstaterar att svårigheter i att rekrytera behöriga lärare 
föreligger. Under en period har samtal förts mellan förvaltning och rektorer om 
hur arbetet med rekrytering och planering av verksamhet kan förbättras.
Eftersom prognoser nationellt visar att bristen på utbildade lärare enbart 
kommer att öka behöver vi tänka på nya sätt när vi organiserar och rekryterar. 
Därför behöver eventuella nya yrkesgruppers införande i förskola och skola 
utredas.
Förvaltningen kommer att söka de statliga pengar som finns för att anställa 
lärarassistenter.

Finansiering
Inom ram alternativt med statsbidrag.

Förvaltningens beredning
Under en längre tid har behovet av utbildad personal inom förskola och skola 
diskuterats med både skolledare och fackliga organisationer. Vid de flesta av 
våra tillsynsbesök framkommer det att behovet av fler utbildade finns.

Beslutsunderlag
• Socialdemokraternas motion, 2019-01-14
• Förvaltningens yttrande, 2019-03-15
• Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 30.

Yrkanden
Magnus Carlsson (S) och Liselotte Åhlander (S) yrkar bifall till 
Socialdemokraternas yrkande om att bifalla att-sats 2.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag om att avslå att-sats 2 eller att bifalla att-sats 2 enligt 
Magnus Carlssons (S) och Liselotte Åhlanders (S) yrkande.

Justerandes sign
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Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag om att avslå att-sats 2.

Omröstningsresultat
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: 
Ja-röst för att avslå att-sats 2 enligt arbetsutskottets förslag och 
Nej-röst för att bifalla att-sats 2.
Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 3 nej-röster.
Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat att avslå att-sats 2.

Ledamot Ja Nej Avstår

Marcus Walldén (M) X
Jan-Erik Andersson 
(C)

X

Tilda Ragnarsson (M) X
Emil Torstensson 
(KD)

X

Lars Soiling (L) X
Magnus Carlsson (S) X
Liselotte Åhlander (S) X
Petra Ruzsa Pal (S) X
Christian Johansson 
(V)

X

Tommy Odgaard 
Andersen (SD) 
ersättare för Melena 
Jönsson (SD)

X

Helena Vuorio (SD) X

Summa 8 3

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

14(25)

Justcrandes sign
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Inför lärarassistenter för att underlätta rekrytering, förbättra arbetsmiljön 
och höja skolresultaten

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut är att bifalla första delen att utreda vilken betydelse ett 
införande av lärarassistenter och andra yrkesgrupper får för skolans organisation och 
arbetsmiljö, attraktionskraft, arbetsgivaransvar samt skolans resultat.

Förvaltningens förslag till beslut är också att avslå att frågan om införande av lärarassistenter 
skickas vidare till budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet
I nuläget behöver vi rekrytera ca 70 lärartjänster. Behovet kommer att öka då Ljungby 
kommun växer och det blir fler barn och elever i framtiden. Det finns svårigheter i att 
rekrytera behöriga lärare då det saknas tillräckligt många utbildade, prognoser nationellt 
visar att det glappet kommer att öka de närmaste åren.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen konstaterar att svårigheter i att rekrytera behöriga lärare föreligger. Under en 
period har samtal förts mellan förvaltning och rektorer om hur arbetet med rekrytering och 
planering av verksamhet kan förbättras. Eftersom prognoser nationellt visar att bristen på 
utbildade lärare enbart kommer att öka behöver vi tänka på nya sätt när vi organiserar och 
rekryterar. Därför behöver eventuella nya yrkesgruppers införande i förskola och skola 
utredas.

Finansiering
Inom ram alternativt med statsbidrag.

Förvaltningens beredning

POSTADRESS 
341 83 Ljungby

BESÖKSADRESS TELEFON
Olof sgatan 9, 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 v*

ORG NR
212000-0670

E-POST
barn. och. utbilclningsnamnden@ljungby.se

WEBBPLATS BANKGIRO
www.ljungby.se 156-0879

mailto:utbilclningsnamnden@ljungby.se
http://www.ljungby.se


Under en längre tid har behovet av utbildad personal inom förskola och skola diskuterats 
med både skolledare och fackliga organisationer. Vid de flesta av våra tillsynsbesök 
framkommer det att behovet av fler utbildade finns.

(Underskrift av förvaltningschef)

Skriv förvaltningschefens namn
(Underskrift av tjänsteperson)

Skriv ditt namn

Beslutsunderlag
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Förvaltningsberättelse

Direktionen för Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond, 829000-1695, med säte i Ljungby Kommun 
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Donationen grundar sig på ett utav änkan Märta Ljungberg från 1731 upprättat testamente. Donationen 
förvaltas av en direktion bestående av en ledamot utsedd av Länsstyrelsen samt tre ledamöter från 
vardera Ljungby, Angelstad och Kånna församlingar, valda av Ljungby kommunfullmäktige. 
Verksamheten består i att förvalta 138 hyreslägenheter samt förvalta skogsfastigheter till en areal av 
498 (464) hekar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Stiftelsen har under året avverkat skog genom Södra vilket medfört betydande skogsintäkter, se not 2. 
Förvärv har gjorts av fastigheten Ularp 1:4 vilket registrerades på Lantmäteriet 2018-09-18. Därefter 
har tagits beslut om avstyckning från fastigheten av mark och bostadshus för avyttring och 
köpekontrakt har undertecknats i augusti 2018. Stiftelsen fortsätter med att kontinuerligt underhålla 
och renovera lägenhetsbeståndet så att det håller en bra standard.

Flerårsöversikt
2018 2017 2016

Belopp i kr 
2015

Nettoomsättning 8 349 867 7 872 625 1 938 321 7 835 888
Övriga rörelseintäkter 1 927 833 358 874 930 544 543 398
Resultat efter finansiella poster 1 574 194 533 304 378 555 381 328
Balansomslutning 25 806 700 23 783 065 24 217 761 24 228 508
Soliditet, % 36 36 35 36
Lägenhetsyta i kvm 8 340 8 340 8 340 8 340

Lämnad utdelning för stiftelsens ändamål
För 2018 har en utdelning om 653 tkr (323 tkr) utbetalats under räkenskapsåret. Utdelning har lämnats 
i enlighet med stiftelsens ändamål. Kostnader i samband med annonsering, sammanträden etc har 
uppgått till 15 tkr (f.å.15 tkr).

Förändringar i eget kapital

Vid årets början
Disposition enl direktionsbesiut 
Utbetald utdelning 
Årets resultat

Vid årets slut

7 574 497

-653 000 
1 138 441
8 059 938

Förslag till disposition av årets överskott
Direktionen föreslår att årets överskott, kronor 1 138 441, överförs till stiftelsens ingående kapital. 
Det samlade egna kapitalet i stiftelsen uppgår per 2018-12-31 till kronor 8 059 938

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

År
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2018-01-01-

2018-12-31
2017-01-01-
2017-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 8 349 867 7 872 625
Övriga rörelseintäkter 2 1 927 833 358 874
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 10 277 700 8 231 499

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -4 772 983 -4 767 451
Personalkostnader 3 -1 735 202 -1 645 991
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -770 327 -950 091
Övriga rörelsekostnader 4 -1 228 657 -123 135
Summa rörelsekostnader -8 507 169 -7 486 668

Rörelseresultat 1 770 531 744 831

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 32 187 23 116
Räntekostnader och liknande resultatposter -228 524 -234 643
Summa finansiella poster -196 337 -211 527

Resultat efter finansiella poster 1 574 194 533 304

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder

5
-200 000 15 000

Summa bokslutsdispositioner -200 000 15 000

Resultat före skatt 1 374 194 548 304

Skatter
Skatt på årets resultat 6 -235 753 -173 844

Årets resultat 1 138 441 374 460
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7,8 20 686 736 17 842 101
Inventarier, verktyg och installationer 9 - 12 701
Summa materiella anläggningstillgångar 20 686 736 17 854 802

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 10 189 823 171 823
Summa finansiella anläggningstillgångar 189 823 171 823

Summa anläggningstillgångar 20 876 559 18 026 625

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 353 663 419 696
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 100 067 103 104
Summa kortfristiga fordringar 453 730 522 800

Kassa och bank
Kassa och bank 4 476 411 5 233 640
Summa kassa och bank 4 476 411 5 233 640

Summa omsättningstillgångar 4 930 141 5 756 440

SUMMA TILLGÅNGAR 25 806 700 23 783 065
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital

Eget Kapital 
Ingående kapital 
Årets resultat 
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 
Summa obeskattade reserver

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 
Förskott från kunder 
Leverantörsskulder 
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder

6 921 497 7 200 037
1 138 441 374 460
8 059 938 7 574 497

8 059 938 7 574 497

11 1 505 000 1 305 000
1 505 000 1 305 000

12,13 12 500 000 12 850 000
12 500 000 12 850 000

12,13 350 000 350 000
135 000 -

1 346 855 628 404
410 532 132 559

14 1 499 375 942 605
3 741 762 2 053 568

25 806 700 23 783 065SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER



5(8)

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag( K2).

Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond
829000-1695

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar___________ __________________________________________________ % per år
Immateriella anläggningstillgångar:
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader 2-4
-Markanläggningar 5
-Inventarier, verktyg och installationer 20

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Övriga rörelseintäkter
2018-01-01-
2018-12-31

2017-01-01-
2017-12-31

Skogsförvaltning 1 644 699 53 801
Arrende, övrigt 250 967 225 563
Jaktarrende 31 795 29 276
Försäkringsersättning 50 234
Övriga intäkter 372
Summa

Not 3 Anställda och personalkostnader

1 927 833 358 874

Personal
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Medelantalet anställda 2 2
Summa 2 2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Direktion, utdelningsnämnd och fastighetsnämnd 138 550 114 460
Övriga anställda 1 045 959 1 017 709
Summa 1 184 509 1 132 169
Sociala kostnader 307 494 285 510
(varav pensionskostnader) 22 480 21 484
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Not 4 Övriga rörelsekostnader
2018-01-01-
2018-12-31

2017-01-01-
2017-12-31

Kostnader skogsförvaltning 1 228 657 123 135
Summa 1 228 657 123 135

Not 5 Bokslutsdispositioner
2018-01-01-
2018-12-31

2017-01-01-
2017-12-31

Förändring av periodiseringsfond -200 000 15 000
Summa -200 000 15 000

Not 6 Skatt på årets resultat
2018-12-31 2017-12-31

Aktuellt skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Skatt på ej avdragsgilla kostnader
Skatt på ej skattepliktiga intäkter

-303 203 
-54 527 
121 977

-120 626 
-53 577 

359
Total redovisad skattekostnad -235 753 -173 844

Not 7 Byggnader och mark
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 30 012 430 30 012 430
-Nyanskaffningar 46 936

30 059 366 30 012 430

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -14 133 329 -13 378 049
-Årets avskrivning enligt plan -757 626 -755 280

-14 890 955 -14 133 329

Redovisat värde vid årets slut 15 168 411 15 879 101
varav mark 1 899 371 1 899 371

Taxeringsvärde hyresfastigheter och småhus
Basen 7 31 877 000 31 877 000
Lärlingen 1 och 8 7 806 000 7 806 000
Skomakaren 5 5 592 000 4 216 000
Bagaren 15 2 503 000 2 503 000
Vallmon 7 4 007 000 4 007 000

51 785 000 50 409 000

Not 8 Skogsfastighet
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 1 963 000 1 963 000
-Rörelseförvärv 3 555 325
Redovisat värde vid årets slut 5 518 325 1 963 000

Taxeringsvärde på skogsfastigheter
Ljungby Berghem 4:14 17 907 000 15 424 000
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 637 967 2 637 967
Vid årets slut 2 637 967 2 637 967

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -2 625 266 -2 430 455
-Årets avskrivning anskaffningsvärden -12 701 -194 811
Vid årets slut -2 637 967 -2 625 266

Redovisat värde vid årets slut - 12 701

Not 10 Andra långfristiga fordringar
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 171 823 159 823
-Tillkommande fordringar 18 000 12 000
Redovisat värde vid årets slut 189 823 171 823

Not 11 Periodiseringsfonder
2018-12-31 2017-12-31

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2012 150 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2013 310 000 310 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014 270 000 270 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015 250 000 250 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016 75 000 75 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017 250 000 250 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018 350 000 -

1 505 000 1 305 000

Av periodiseringsfonder utgör 331 100 (287 100) uppskjuten skatt.

Not 12 Övriga skulder till kreditinstitut
2018-12-31 2017-12-31

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 350 000 350 000
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 1 400 000 1 400 000
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 11 100 000 11 450 000

12 850 000 13 200 000

Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
2018-12-31 2017-12-31

Panter och därmed jämnförliga säkerheter som har 
ställts före egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckning 16 978 900 16 678 900
Summa ställda säkerheter 16 978 900 16 678 900

Eventualförpliktelser Inga Inga
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Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyresinkomster 549 996 607 993
Löne- och semesterlöneskuld 113 223 99 270
Upplupna sociala avgifter 30 724 23 419
Övriga interima skulder 805 432 211 923

1 499 375 942 605

Underskrifter

4/u<jtx ■iti(
Inga-Lill Svensson

Vice ordförande

Clas-Göran Carlsson \ 
Länsstyrelsens representaf

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-04-ZS

Lars (Äönsson 
Auktdrtserad revisor

Göran Malmhav

g/vvn 
Aagfe Persson 
Godkänd revisor

Arne Lundgren



Revisionsberättelse
Till Ljungby kommunfullmäktige och direktionen for Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond, 
org.nr 829000-1695

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond för år
2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Direktionens ansvar
Det är direktionen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Direktionen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar direktionen för bedömningen av stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om direktionen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån



dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i direktionens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att direktionen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera direktionen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av direktionens förvaltning för 
Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond för år 2018.

Enligt vår uppfattning har ledamöterna i direktionen inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Direktionens ansvar
Det är direktionen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

A



Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon ledamot av direktionen 
i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande.

Ljungby 2019-04-2
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2019-04-29
Kommunfullmäktige

Översänder härmed VoB Kronobergs årsredovisning och revisionsberättelse för 

2018.

Medlemskommunerna har utsett fyra gemensamma revisorer utifrån vad VoB 
Kronobergs förbundsordning anger.

Beslut om ansvarsfrihet för VoB's direktion skall dock fattas av varje 
medlemskorn muns kommunfullmäktige.

För VoB Kronoberg

Niels Elvhammar 
VD

Postadress Besöksadress Telefon E-post
VoB Kronoberg 0470-78 18 20 (växel) gun.hartman@vob.se
Norra Järnvägsgatan 12 Telefax Webbplats
352 30 Växjö 0470-72 88 00 http://www.vob.se

Organisationsnumme
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DIREKTION OCH REVISORER 
(Valda för tiden 2015 tom 2018)

ORDINARIE ERSÄTTARE KOMMUN
LEDAMÖTER

Sebastian Ohlsson (S) Helen Gustavsson (M) Alvesta
Monica Widnemark (S) Vakant under perioden 2015-2018 Lessebo
Bo Ederström (M) Håkan Bengtsson (S) Ljungby
Sven Jansson(C) Joakim Reimerstam (S)) Markaryd
Magnus Carlberg (S) Cecilia Cato (C)) Tingsryd
Lars-Erik Hammarström (S) Lisbeth Nilsson (V) Uppvidinge
Benny Johansson (M) Martin Edberg (S) Växjö
Lars Ingvert (S) Ann Johansson (S) Älmhult

REVISORER KOMMUN

Fredrik Reinholdsson (M) Alvesta
Laila Hult (C) Älmhult
Eva Isaksson (S) Markaryd
Carl Geijer (M) Växjö

DIREKTION OCH REVISORER (Valda för den kommande mandatperioden; 2019 tom 2022)

ORDINARIE ERSÄTTARE KOMMUN
LEDAMÖTER

Sebastian Ohlsson (S) Claudia Crowley Sörensson (M) Alvesta
Monica Widnemark (S) Angelica Karlsson (C) Lessebo
Bo Ederström (M) Håkan Bengtsson (S) Ljungby
Sven Jansson (C) Kenneth Cederfelt (S) Markaryd
Magnus Carlberg (S) Maria Petersen (C) Tingsryd
Lars-Erik Hammarström (S) Carl Krekola (M) Uppvidinge
Oliver Rosengren (M) Tomas Thornell (S) Växjö
Marie Rosenquist (M) Lars Ingvert (S) Älmhult

REVISORER KOMMUN
Eva Isaksson (S) Markaryd
Carl Geijer (M) Växjö
Örjan Davoust (M) Lessebo
Ingemar Almkvist (S) Älmhult

VoB Kronoberg, Bokslut 2018
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Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara huvudman för hem förvård 
eller boende för barn, ungdomar, familjer och missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt 
uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver 
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg.

Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Genom att konsekvent sträva efter att 
höja familjerådgivningens kvalité och tillgänglighet, tar VoB Kronoberg ansvar för att tillgodose 
medlemskommunernas behov och att avsatta medel förvaltas så effektivt som möjligt. Årets resultat är 
ett överskott, vilket bidrar till att säkerställa att verksamheten kan fortsätta att utvecklas på ett 
gynnsamt sätt. Sammantaget, med tidigare års överskott, har verksamheten nu byggt upp en ekonomisk 
buffert som ger god stabilitet i VoB:s organisation som helhet. VoB Kronoberg har som delägare i VoB 
Syd AB ett delansvar för att det finns en ekonomisk trygghet i den händelse VoB Syd behöver tillföras 
ytterligare kapital.

VoB Kronoberg äger aktier i VoB Syd AB till ett värde av 4 000 tkr. Aktiviteterna under året har 
koncentrerats på ägarskapet i VoB Syd AB och att direktionens ledamöter i VoB Syds styrelse har 
upprätthållit en dialog med direktionens övriga ledamöter.

Det ekonomiska resultatet för VoB Kronoberg är ett överskott om 115 tkr (94 tkr, 2017),

VoB:s direktion och VD riktar ett varmt tack till medlemskommunerna, den egna personalen, VoB Syd AB 
och till övriga samarbetspartners under 2018.

Växjö den 3 april 2019

Oliver Rosengren Niels Elvhammar

Ordförande VD

VoB Kronoberg, Bokslut 2018



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

PERSONAL

Vid årsskiftet 2018/2019 var antalet anställda 4 personer. Samtliga medarbetare arbetar deltid med 
varierande sysselsättningsgrad. Inför verksamhetsåret avslutade en av medarbetarna sin anställning och 
en ny medarbetare rekryterades, vilken tillträdde under februari 2018.

Verksamheten budgeterar för en bemanning om 2,55 tjänster. Inför verksamhetsåret beslutade 
direktionen att pröva en mindre utökning av bemanningen vid Familjerådgivningen i syfte att minska de i 
förhållande till uppsatt mål, långa väntetiderna. Vidare beslutade direktionen att ett eventuellt 
underskott som skulle kunna uppstå med anledning av detta, skulle täckas genom att använda en mindre 
del av det egna kapitalet.

Då en av medarbetarna varit sjukskriven under en del av året blev det emellertid inte möjligt att pröva en 
högre bemanning förrän under hösten 2018. För närvarande bemannas verksamheten med 0,15 tjänst 
utöver budget, Det kan konstateras att väntetiderna har minskat kraftigt under 2018, vilket framgår av 
redovisningen nedan. Bedömningen är att det positiva utfallet delvis kan relateras till den något utökade 
personalstyrkan under hösten. Den period då ökad bemanning prövats är emellertid för kortvarig för att 
det ännu skall vara möjligt att dra några säkra slutsatser. Planeringen är att även under 2019 fortsätta 
med en bemanning om 0,15 tjänst utöver budget. Vid kommande årsskifte skall en utvärdering åter göras 
då såväl aktuell efterfrågan, väntetider som ekonomisk situation skall vägas in för den vidare planeringen 
avseende den framtida bemanningen i verksamheten.

Under 2018 har VoB Kronoberg köpt vd, ekonomiansvarig, lönehantering och dataservice från VoB Syd 
AB. Företagshälsovård tillhandahålls genom avtal med Hälsoforum AB i Växjö.

4

FAMILJERÅDGIVNING 

Antal samtal

Antalet samtal under året var totalt 1092, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år (1088 
2017, 1047 2016, 882 2015, 927 2014,). 4 samtal gavs till familjer utanför länet. Varje parsamtal 
beräknas ta ungefär två timmar inklusive förberedelse och efterarbete. Antalet påbörjade ärenden 
under året uppgick till totalt 270 (243). Bilaga: Antal samtal per kommun.

Utåtriktat arbete

Som ett led i det utåtriktade arbetet har familjerådgivarna haft kontakter med bl.a. familjecentraler, 
vårdcentraler samt socialtjänsten i medlemskommunerna. Vidare har en av medarbetarna inom 
familjerådgivningen genomfört ett forskningsprojekt som avslutades under våren 2018.1 forskningen 
undersöktes en specifik arbetsmodell som används vid parsamtal i familjerådgivningen och dess 
resultat. Forskningsrapporten finns tillgänglig på VoB:s hemsida samt på hemsidan hos KFR (Föreningen 
Sveriges kommunala familjerådgivare).

Mätbara mål

1. Väntetider
Då väntetiden för att få en tid på Familjerådgivningen bedöms vara en viktig kvalitetsfaktor för många 
som ringer, har denna mätts under hela året.

VoB Kronoberg, Bokslut 2018
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Målet inför 2018 var att samtliga skall få ett erbjudande om tid inom 14 dagar.
Utfall: 82 % (44 %) har under 2018 fått tid inom 14 dagar, 10 % (18 %) inom tre veckor, 6 % (18 %) inom 
fyra veckor. Målet uppnås inte.

Även om resultatet avseende väntetider har förbättrats jämfört med föregående år nås inte målet. 
Målsättningen avseende väntetider har inför 2019 reviderats då det mål som tidigare formulerats inte 
bedömdes realistiskt att uppnå för verksamheten. Målet för 2019 är uppdelat i två delar:
- De par som anger att de behöver en akut tid skall till 100 % erbjudas en tid inom 2 veckor.
- De par som inte anger att det är akut skall till 90 % erbjudas en tid inom 4 veckor

2. Kundenkäter
Inför 2018 formulerades ett nytt mätbart mål som anger att samtliga kunder efter avslutat uppdrag skall 
erbjudas möjlighet att svara på en enkät med fyra frågor som värderas på en skala 1-5, rörande deras 
upplevelse av insatsen. Utfallet av samtliga inkomna enkäter sammanställs i samband med årsbokslut. 
Målet för 2018 var en svarsfrekvens om 60 %.
Utfall: Totalt besvarades 85 enkäter av totalt 215 möjliga vilket ger en svarsfrekvens om 40 %.
Målet uppnås inte.

Bortfallet förklaras bland annat av att det i en relativt stor andel av ärendena, i samband med att ett 
enskilt samtal avslutas, är en öppen fråga om paret eller individen önskar fortsätta kontakten med 
familjerådgivningen eller inte. Om paret efter en tids betänketid väljer att inte fortsätta avslutas ärendet 
och någon möjlighet till enkätuppföljning ges inte. Eventuellt bör målet i framtiden revideras till en mer 
realistisk nivå.

Genomsnittligt utfall på respektive enkätfråga 2018 (skala 1.5):
1. Tillgänglighet gällande telefontider hos familjerådgivningen?
Genomsnittligt omdöme 4,24
2. Möjligheten att inom rimlig tid få inbokat ett första samtal?
Genomsnittligt omdöme 4,44
3. Hur upplevde du samtalen med familjerådgivaren?
Genomsnittligt omdöme 4,81
4.1 vilken grad anser du att familjerådgivningen varit till hjälp i din situation?
Genomsnittligt omdöme: 4,51

92 % av kunderna angav 4 eller högre på de fyra enkätfrågorna. Utfallet i genomförda kundenkäter under 
2018 är således mycket positivt.

EKONOMI

Årets resultat visar på ett överskott om 115 tkr (94tkr, 2017). Eget kapital uppgår till 11130 tkr (11015 
tkr 2017) och likvida medel/bank 7 337 tkr (7 193 tkr 2017).

Efterfrågan på Familjerådgivningens tjänster har under 2018 varit fortsatt stabil. Intäkterna avseende 
besöksavgifter är 198 tkr vilket skall jämföras med utfallet 2017 som var 176 tkr. De gemensamma 
kommunala avgifterna har räknats upp med årets index 2,86 %. Årets resultat på 115 tkr, är 21 tkr 
högre jämfört med föregående år. Detta förklaras i huvudsak med att kostnader för personal har varit 
lägre under året då en person har varit sjukriven under en period. Som tidigare nämnts utökades 
bemanningen under hösten 2018 då den tidigare sjukskrivna medarbetaren kom tillbaka på deltid. Detta 
kompenserar dock inte den besparing som tidigare gjordes under året, vilket alltså innebär att 
personalkostnaden för helåret inte når upp till budgeterad nivå.

VoB Kronoberg, Bokslut 2018
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RESULTATRÄKNING (tkr)

2018-12-31 2017-12-31

Rörelsens intäkter 

Verksamhetens intäkter, not 1 

Övriga rörelseintäkter, not 2 

Summa rörelsens intäkter

2 614 2 520

8 0

2 622 2 520

Rörelsens kostnader 

Övriga kostnader 

Personalkostnader, not 3 

Summa rörelsens kostnader

-718 

-1 788 

-2 507

-633 

-1 793 

-2 426

Rörelseresultat 115 94

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter  0_  0

Resultat efter finansiella poster 115 94

ÅRETS RESULTAT 115 94

VoB Kronoberg , Bokslut 2018
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BALANSRÄKNING (tkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

2018-12-31

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, not 4 4 000

Summa anläggningstillgångar 4 000

Omsättningstillgångar

Fordringar, not 5 104

Bank, kassa, not 6 7 337

Summa omsättningstillgångar 7 442

SUMMA TILLGÅNGAR 11 442

Eget kapital not 7

Vid räkenskapsårets ingång 11 015

Årets resultat 115

Vid räkenskapsårets utgång 11 130

SKULDER

Kortfristiga skulder, not 8 312

SUMMA SKULDER

OCH EGET KAPITAL 11 442

ANSVARSFÖRBINDELSE

STÄLLDA SÄKERHETER Inga

Balanslikviditet 23,9

Soliditet 97%

2017-12-31

4 000 

4 000

108 

7 193 

7 301

11 301

10 921

94

11 015

287

11 301

Inga

25,5

97%

VoB Kronoberg , Bokslut 2018



VoB Kronoberg 222000-0687 8

not 1 Intäkter 2018 2017

Besöksavgifter 198 176

Kommunala avgifter till VoB Kronoberg 2 415 2 343
2 614 2 520

not 2 Övriga rörelseintäkter

Ersättning från FK 8

8

0

0

not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Män 1 1

Kvinnor 3 2

Totalt 4 3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Direktionen 57 59

Övriga anställda 1 268 1 256

Sociala kostnader 463 478

Personalkostnader 1 788 1 793

(varav pensionskostnader) 87 107

Not 4 Aktier

4000 aktier i VoB Syd AB 556650-4204 

Ackumulerade anskaffningsvärde:

Vid årets början 4 000 4 000

Redovisat värde vid årets slut 4 000 4 000

VoB Kronoberg , Bokslut 2018
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Not 5 Fordringar 2018 2017

Övriga kortfristiga fordringar 31 24
Ingående mervärdesskatt 19 20

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 54 64

104 108

not 6 Kassa och bank

Bankkonto SEB 3 334 3 190

Placeringskonto SEB 4 000 4 000

Handkassor konto SEB 3 3

7 337 7 193

not 7 Eget kapital

Vid räkenskapsårets ingång

Årets resultat

Vid räkenskapsårets utgång

11 015

115

11 130

10 921

94

11 015

not 8 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 25 15

Skuld Koncernföretag 33 40

Arbetsgivaravgift 37 30

Personalskatt 37 34

Särskild löneskatt pensionskostnader 17 21

Upplupna löner 7 30

Upplupna Sociala avgifter 2 9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 154 . 108

312 287

VoB Kronoberg , Bokslut 2018
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DRIFTSREDOVISNING (tkr)
2018-01-01 -2018-12-31
Resultatenhet

DIREKTIONEN

Utfall Budget Avvikelse

INTÄKTER

Ersättning gemensam verksamhet 260 259 1
260 259 1

KOSTNADER

Andra omkostnader - 132 146 14

Kostnader förtroendevalda - 57 158 101

- 188 304 116

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTNAD

Ränteintäkter

Räntekostnader

- 45 45

- 45 45

NETTO 71 . 71

FAMILJERÅDGIVNING

INTÄKTER

Besöksavgifter 206 185 21

Ersättning gemensam verksamhet 2 156 2 156 0
2 362 2 341 21

KOSTNADER

Andra omkostnader - 587 517 70

Personalkostnader -1 731 1 824 92

-2318 2 341 23

NETTO 44 - 44

ÅRETS RESULTAT 115 114

VoB Kronoberg , Bokslut 2018



SAMMANSTÄLLD REDOVISNING (tkr ) RESULTATRAKNING

2018-12-31
VoB Kronobergs del i

VoB Kronoberg VoB Syd AB 50% Sammanställd Elimineringar Sammanställd
Verksamhetens intäkter externt 2 622 68 008 70 630 70 630
moderbolag (VoB Kronoberg) 0 196 196 -196 0
dotterbolag ( VoB Syd AB) 0 0 0 0
Summa intäkter 2 622 68 204 70 826 -196 70 630

Rörelsens kostnader
Kostnader externt -2 115 -66 427 -68 542 -68 542
moderbolag (VoB Kronoberg) 0 0 0 0
dotterbolag (VoB Syd AB) -392 0 -392 196 -196
Summa kostnader

Planenliga avskrivningar

-2 507 -66 427

-643

-68 934

-643

196 -68 738

-643
0

1 249NETTOKOSTNADER 115 1 134 1 249

Finansiella intäkter 0 231 231 231
Finansiella kostnader 0 -9 -9 -9
Summa finansiella poster 0 222 222 0 222

Res e finansiella poster 115 1 356 1 471 1 471

Bokslutsdispositioner 0 374 374 -374 0
Skatt på årets resultat 0 -413 -413 82 -330
ÅRETS RESULTAT 115 1 317 1 432 -291 1 140

VoB Kronoberg, Bokslut 2018
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
2018-12-31

BALANSRAKNING

TILLGÅNGAR VoB Kronoberg

VoB Kronobergs 
del i VoB Syd AB 

50%

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Byggnader 0 2619
Förbättringsutgifter på annans fastighet 0 1 500
Inventarier, bilar 0 964

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i VoB Syd AB 4 000
Aktieägartillskott villkorat i VoB Syd AB 0
Andra långfristiga fordringar 0 18 880
Summa anläggningstillgångar 4 000 23 962

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 0 7 482
Övriga fordringar 31 2 237
Ingående mervärdeskatt 19 0
Förutbetalda kostnader intäkter 54 1 301
Fordran moderbolag (VoB Kronoberg) 0 17

dotterbolag (VoB Syd AB) 0 0
Bank 7 337 17 568

Summa omsättningstillgångar 7 442 28 603

SUMMA TILLGÅNGAR 11 442 52 565

VoB Kronoberg, Bokslut 2018

Sammanställd Elimineringar Total

2619 2619
1 500 1 500

964 964

4 000 -4 000 0
0 0

18 880 18 880
27 962 -4 000 23 962

7 482 7 482
2 268 2 268

19 19
1 355 1 355

17 -17 0
0 0

24 905 24 905

36 045 -17 36 028
0

64 007 -4 017 59 990
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
2018-12-31

BALANSRÄKNING

VoB Kronobergs 
del i VoB Syd AB

EGET KAPITAL OCH SKULDER VoB Kronoberg 50%

Eget kapital Not 1
Aktiekapital 0 4 000
Eget kapital 11 015 0
Balanserat resultat 0 30 921
Årets resultat 115 1 317
Summa eget kapital 11 130 36 237

Obeskattade reserver 0 9 763

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder 25 1 261
Uppskjuten skatteskuld 0
Övriga skulder 26 8
Upplupna kostnader och förutbetalda 154 3 736
Skatt arbetsgivaravgift, personalskatt 74 1 561
Skuld moderbolag (VoB Kronoberg) 0 0

dotterbolag (VoB Syd AB) 33 0
Summa kortfristiga skulder 312 6 565

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 442 52 565

Not 1 VoB Kronoberg äger 50% av aktierna 
i VoB Syd AB (4 000 aktier)

VoB Kronoberg, Bokslut 2018

Sammanställd Elimineringar Total

4 000 -4 000 0
11 015 7 906 18 921
30 921 30 921

1 431 -291 1 140
47 367 3 615 50 982

9 763 -9 763 0

1 286 1 286
0 2 148 2 148

34 34
3 890 3 890
1 635 1 635

0 0
33 -17 17

6 877 2 131 9 008

i4 006 -4 017 59 990
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Familjerådgivningen

Kommun
ÅR 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Alvesta 70 75 28 79 60 69 49 51 85 100 65
Lessebo 55 69 30 34 45 42 28 42 43 45 93
Ljungby 215 261 153 106 129 132 168 214 244 133 110
Markaryd 29 44 83 89 71 85 67 51 46 33 45
Tingsryd 35 46 35 41 26 27 67 30 77 91 54
Uppvidinge 18 31 34 11 21 22 64 40 60 101 27
Växjö 584 517 630 498 519 509 566 624 785 748 546
Älmhult 82 43 38 21 52 70 67 88 44 40 79
Summa 1088 1086 1031 879 923 956 1 076 1 140 1 384 1 291 1019

Utomläns 4 2 16 3 4 11 16 4 30
Totalt antal samtal 1092 1088 1047 882 927 967 1 092 1 144 1 414 1 291 1 019

Statistik 2008-2018
Familjerådgivningen

2019-04-07



Antal samtal per kommun 2018-12-31

Kommun Befolkningsunderlag Antal samtal 2018 Samtal/10.000 inv
Alvesta 20
Lessebo 8
Ljungby 28
Markaryd 10
Tingsryd 12
Uppvidinge 9
Växjö 91
Älmhult 17
Summa 198

Utomläns
Totalt antal samtal

079 70 0,35%
851 55 0,62%
477 215 0,75%
179 29 0,28%
428 35 0,28%
569 18 0,19%
225 584 0,64%
332 82 0,47%
140 1 088

4
1 092

□Alvesta
□ Lessebo

□ Ljungby

□ Markaryd 

■Tingsryd

□ Uppvidinge 

■Växjö 

□Älmhult

Bilaga
Delårsbokslut 2018-12-31 

Familjerådgivningen 
VoB Kronoberg



Väntetider Familjerådgivningen 180101-181231

Månad Antal ärenden 14 dagar 3 veckor 4 veckor 5 veckor 6 veckor
Januari 12 8 1 1 2
Februari 24 18 5 1
Mars 25 21 1 3
April 28 22 3 2 1
Maj 18 11 6 1
Juni 13 13
Juli 11 10 1
Augusti 36 32 4
September 26 25 1
Oktober 29 22 6 1
November 28 24 2 2
December 20 15 2 3
Totalt 270 221 26 15 2 6
i % 100% 82% 10% 6% 1% 2%

Väntetider Familjerådgivningen 180101-180831
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Värderings- och avskrivningsprinciper

Generellt gäller de regler som anges i den kommunala redovisningslagen och de 

rekommendationer som utgivits. Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fordringar värderas till det 

belopp de beräknas inflyta.

Inköp av inventarier understigande 0,5 prisbasbelopp kostnadsförs. Inventarier 

med ett anskaffningsvärde över 0,5 prisbasbelopp avskrivs på 3-5 år.

Skulder tas upp till det faktiska värdet av kända skulder.

Oliver Rosengren Monica Widnemark Sebastian Ohlsson

VoB Kronoberg , Bokslut 2018



Till Direktionen i Kommunalförbundet VoB Kronoberg

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2018

avseende Kommunalförbundet VoB Kronoberg, org. nr 222000-0687

Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2018.

Förburidsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
den interna kontrollen är tillräcklig.

Vårt ansvar är att granska räkenskaper, verksamhet och intern kontroll. Vi ska också bedöma 
om resultaten är förenliga med det finansiella mål och de verksamhetsmål som direktionen 
beslutat.

Vår granskning har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet samt kommunrevisionens revisionsreglementen. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och 
ansvärsprövning.

Vi bedömer att direktionen bedrivet verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2018.

Växjö den 16 april 2019

Carl Geijer
Utsedd cr> fullmäktige i Växjö kommun

Eva Isaksson

XälLtä. c
Laila Hult
Utsedd av fullmäktige i Älmhult kommun

Fredrik Reinholdsson

Utsedd av fullmäktige i Markaryd kommun Utsedd av fullmäktige i Alvesta kommun



Norén Holgersson Eva-Marie

Från:
Skickat:

> 
den 27 mars 2019 17:32

LJUNGB ommun
KOMMUN:-.- MRELSEN

Till: Norén Holgersson Eva-Marie Ank 2019 -U3- 2 aÄmne: avsägelse
kommunledninsgförvaltningen

Lämna mitt uppdrag som ersättare för Socialdemokraterna på tekniska nämnden med omedelbar verkan. 
Orsak får inte jobb och privatliv att gå ihop. Med vänlig hälsning Micke Henrysson 
Skickat från Outlook

1



LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -M- U 2
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr



Ljungby kommun 

Kommunkansliet

Uppsägning

Härmed säger jag upp mitt uppdrag som förtroendevald i Ljungby 
kommun med början 1 juni 2019.

Lagan 4 maj 2019
LJUNGBY KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -05- o 7
KOMMUNLEDNINSG FÖRVALTNINGEN
Dnr /CrSO/9 /(12/S,/OZ
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