
LJUNGBY
KOMMUN

Kallelse

Kommunfullmäktige

Plats och tid Konferensrummet i Ljungby Arena, Fritidsvägen, Ljungby 

måndagen den 28 oktober 2019, klockan 17.30

Ledamöterna kallas till information av Arbetsmiljöverket 

kl 16.00-17.30

Vid förhinder kontakta Eva-Marie Norén Holgersson som kallar ersättare. 

Telefon 0372-78 91 16, eva-marie.noren-holgersson@liungbv.se

Inledning Ordföranden hälsar välkommen.

Förslag till justerare: Martina Ericsson och Lars Soiling, ersättare:

Liselotte Åhlander

Justeringen hålls måndagen den 4 november kl 16.00.

Information från Arbetsmiljöverket kl 16.00-17.30

Ärenden

1. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

2. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

3. Enkla frågor.

4. Inlämnande av motioner och interpellationer.

5. Inlämnande av medborgarförslag.

6. Svar på interpellation till tekniska nämndens ordförande angående 

Återbruket.

7. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 

Återbruket.

8. Svar på motion om delade turer.

9. Svar på motion om införande av porrfilter.

10. Svar på motion om restaurering av stugorna i Hembygdsparken.

11. Svar på motion om sysselsättningskrav vid upphandling.

12. Tilläggsäskande för byggnationer i området Holmsborg.

13. Tilläggsäskande till nybyggnation av Regnbågens förskola och rivning 

av befintlig byggnad.

14. Alternativa driftsformer för personlig assistans.

mailto:eva-marie.noren-holgersson@liungbv.se


15. Handlingsplan för idéburet offentligt partnerskap.

16. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2020.

17. Möteslokal för kommunfullmäktiges sammanträden år 2020.

18. Redovisning av obesvarade motioner.

19. Redovisning av medborgarförslag.

20. Valärende - R Alasaad (S).

21. Valärende - Piroska Ruzsa Pal (S)

22. Meddelanden.

23. Tilläggsäskande. Ärendet innehåller sekretessbelagd information. 

Mötet kommer att stängas för utomstående. Handlingar delas ut 

under sammanträdet.

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel (M)



Ank 2019 -09- 3 0

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr /<s^O/l/ö3Cy,

Miljöpartiet de Gröna i 
Ljungby kommun

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson angående 
sortering av matavfall.

1. Vad var den budgeterade investeringskostnaden för den optiska 
sopsorteringsanläggningen?

2. Vad blev investeringskostnaden till dags dato?
3. Vad var kostnaden under 2018 i kr/ton för att leverera sopor inkl. matavfall till 

Ljungby Energis sopförbränningsanläggning på Ljungsjö verket?
4. Hur många ton hushållssopor levererades det från Ljungby Kommuns hushåll mm. 

före bortsorteringen av matavfall under 2018 till Ljungby Energis 
sopförbränningsanläggning?

5. Som jag förstått har matavfallet gått först till Halmstad och därefter till Borås. Hur 
många ton matavfall har Ljungby skickat till Halmstad resp. Borås biogasanläggning 
hittills under 2019?

6. Hur många ton matavfall planeras att transporteras till Halmstad resp. Borås under 
hela 2019?

7. Vad är kostnaden per ton matavfall inkl. transportkostnad till Halmstad resp. Borås? 

För Miljöpartiet i Ljungby Kommun
2019-09-30

Tommy Göransson



Miljöpartiet de Gröna i 
Ljungby kommun

Interpellation angående Klövervägensförskola

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr fo JO/9/OSes', G3/

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -09- 3 0

Till Marcus Walldén 

Barn och Utbildningsnämndens ordförande

Ljungby står inför stora investeringsbehov inom förskola, skola, omsorg mm i nutid och i 
framtiden.
Ljungby Kommun hyr till höga kostnader, moduler för förskolor och andra lokalbehov i 
avvaktan på att nya lokaler blir färdiga.

Vad händer med Klövervägens förskola när den nybyggda förskolan på granntomten är klar? 
Som jag förstått är det tänkt att den ska rivas.

Finns det möjlighet att behålla den dåvarande förskolan med sina relativt nyrenoverade 
lokaler med bra planlösning och yta, stor naturtomt och mycket god tillgänglighet?

Kan man se möjligheter att vid behov använda lokalerna till förskola, skola, fritidshem, 
boende, aktivitetshus för äldre, omsorgen mm?

Allmänhetens behov av parkmark är väl tillgodosedd i området.

För Miljöpartiet i Ljungby

Tommy Göransson



Medborgarförslag

Mitt medborgarförslag:

Utöka budgeten för socialförvaltningen. Låt välfärd kosta och behåll den i kommunal 
regi för att säkerställa kvaliteten.

LJUNGBY
KOMMUN

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr & fly,

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -09- | 5

Min motivering:

För att budgeten inte ska gå back.
För att hålla högre kvalité och vara en attraktiv arbetsgivare och kommun att bo och leva 
i. Det behövs höjd grundbemanning på kommunens äldreboenden, för att höja kvaliteten 
för de äldre och förebygga sjukskrivningar bland personalen. Äldre idag är ofta tyngre att 
arbeta med, sjukare och lever längre, att inte anpassa personalstyrkan efter rådande 
situation bränner ut personalen. Efter hand som mer dokumentation ska göras för att 
säkerställa kvalité och trygghet så har man glömt att räkna och utöka tiden för detta.

Namn*:

 

Adress*: 

 

Namnunderskrift*:

Telefonnummer:

E-postadress:

Datum:

åO\cl-OG-'2

* Dessa uppgifter måste fyllas iför att förslaget ska behandlas.

Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 S3 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

Medborgarförslag

Mitt medborgarförslag:

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

Dnr

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -)0- 0 4

Hölminge ska tillhöra Angelstad skolområde igen. Åtta familjer av totalt 11 familjer har 
valt Angelstad eller skolor i staden före Bolmsö. Är inte detta möjligt så låt det råda ett 
fritt val att välja Angelstad eller Bolmsö för Hölmingeborna under en övergångsperiod 
tills den nya skolan står klar.

Min motivering:

Låt våra barn vara trygga genom hela grundskolan o tillhöra Angelstad som vi en gång gjorde. Som det är nu kommer 14 Hölmingebarn 
tvingas ryckas upp från sina klasser i 7:an och börja i en helt ny skola där man inte känner någon. Vi valde förskolor/skolor utifrån kvaité, 
rykte, egen ekonomi och miljötänk. De svar vi fick då av kommunanställda var att barnen följer sin klass genom hela grundskolan punkt.

Bilkostnad i jämförelse per år med arbete i Ljungby o köming t.o.r. till skola/förskola 5 dagar per v från Hölminge (milkostn 18,50 kr). Vi 
har faktiskt ca 5 års köming till förskola innan vi kan börja nyttja skolbuss. Inte förrän barnen kan bölja vara hemma själva i klass 4 ca kan 
vi ta del av skolskjuts på riktigt.

Ljungby 1,5 milx2 14430 kr
Angelstad 2 milx2 19240 kr
Bolmsö 4,5 milx2 43290 kr!!

Det är skamligt att vi tvingas till Bolmsö när Hölminge inte tillhör Bolmsö på något annat sätt Man bygger Bolmsöskolans framtid på ett 
luftslott när man tror att folk kommer flytta så långt ut från stan permanent.
Satsa på Bolmsö som ett fritidsområde istället. Det är inte försvarbart att bo permanent längre ut än Tannåker varken ur miljö eller 
ekonomisk synvinkel. Gränsen går vid bron. En skola ska ligga på vägen till en centralort om den ska ligga på landet och inte bevaras bara 
för att vara ett kuttersmycke för kommunen att skryta om. "En skola på en ö" så trötta vi är på detta.. Det är bortkastade pengar. Bygg för 
framtiden där människor kan bo med rimliga ekonomiska förutsättningar och låt miljöpåverkan bli så liten som möjligt. Satsa pengar på de 
skolor på landet som är självbärande istället ex. Angelstad eller bygg ut skolorna i Ljungby.

Namn*: Telefonnummer:
 

 E-postadress:

Namnunderskrift*: Datum:

2019 -10- 0 3

* 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 wébbplats



Medborgarförslag

Mitt medborgarförslag:

Bygg den planerade högstadieskolan på Favörs gamla parkering.

LJUNGBY
KOMMUN

KOMMUNLEDNINSG FÖRVALTNINGEN
Dnr 'Lo 2öft/(\Vn ufb

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -10- 1 0

Min motivering:

närhet till busshållsplats
tillgång till Sunnerbohallen och Ljungby Arena
sparar fina grönområden

Namn*: Telefonnummer:

Adress*: E-postadress:

nunderskrift*: Datum:

 mi looi

fr 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



LJUNGBY
KOMMUN 2019 -10- 1 0

Medborgarförslag

kommunledninsgeörvaltningen
nnr VlTOm'

Mitt medborgarförslag:
Ingen skola byggs på Bolmsö,Tannåker eller åt det hållet. Satsa på Angelstadskolan och 
skola inne i stan. Hölminges barnfamiljer vill tillhöra Angelstad skola igen, det gäller 
hela 8 barnfamiljer av 11 i Hölminge.

Min motivering:

Av de II barnfamiljer som bor i Hölminge, har 8 valt bort Bolmsö skola och kör sina 
barn till Angelstad eller Ljungby, vilket trots allt är på "rätt håll". De 8 familjer kommer 
att fortsätta göra det, även om det byggs en ny i Tannåker. Detta på grund av miljöaspekt, 
ekonomisk aspekt, social utveckling för barnen osv. Prata med oss familjer som bor i 
Hölminge och Bolmstad, tänk inte på de "eventuellt nyinflyttade" som kommer välja 
Tannåker skola. Se först de människorna som redan bor här, vi finns ju redan, vad vill vi? 
Vad vill barnen i Bolmstad och deras föräldrar? Vad kan passa dem bäst? Vad vill barnen 
i Hölminge och deras föräldrar? Jo det vet vi redan, de vill tillhöra Angelstad skola! 
Bolmsö är ett fritidshusområdet och Hölminge är med sina ca 150 invånare och kan 
fortsätta växa som ett område för permanentbostäder där skolskjuts finns till Angelstad. 
Inte minst - 6 familjer har under de två senaste åren valt att flytta från Hölminge, till stor 
del på grund av skolfrågan och att kommunen gör det så svårt för oss som inte vill 
placera våra barn på den nedläggninghotade skolan på Bolmsö, att få en fungerande 
vardag tillsammans med våra barn.

Namn*: Telefonnummer:
 

Adress*: E-postadress:

Namnunderskrift*: Datum:

*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 ja en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats



LJUNGBY
KOMMUN

Medborgarförslag

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -Ifl- 1 5

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr-'teXÖ\q/fiZflQ

7
Mitt medborgarförslag:

Hölminge ska tillhöra Angelstad skolområde och därmed tillhöra Ljungbys 
högstadieskolor. Åtta familjer av totalt 11 familjer som nu bor i Hölminge har valt skolor 
i Ljungby eller Angelstad iställer för Bolmsö. Tills en ny skola ska bli klar, låt de som nu 
går i andra skolor få göra det under en övergångsperiod.

Min motivering:

Låt våra barn följa sina klasser såsom vi fick information om då vi valde andra skolor än Bolmsö som vi tilldelats. Vår dotter har 
ingen lika gammal i Hölminge och skulle börja helt själv i Åbyskolan i sjuan. Följande anledningar ser vi som viktiga: 
Bamperspektivet att det ska vara för barnets bästa, barnen blir otrygga om de ska gå i en annan skola än sina klasskompisar i en 
känslig ålder.
Utbildningskvalitén som är den största anledningen till att vi valt bort Bolsmöskolan - för oss är det viktigt att de under skoltiden för 
de bästa förutsättningarna till att vilja studera vidare och utbilda sig. Vi anser inte att Bolmsö håller det måttet.
Avståndet - i våra livspussel som redan är tighta skulle det vara förödande att behöva köra ut till Bolmsö varje dag, finns ingen 
anledning att köra ut dit, inga jobb. Vi skulle ha svårt att fortsätta jobba heltid vilket väl måste vara kommunens vilja att vi gör. 
Avståndet kostar pengar för oss och det är dåligt för miljön. Till Ljungby kommer vi alltid köra i vilket fall som helst för våra jobb. 
Säkerhetsaspekten - vi skulle köra ut våra barn långt från tillgång till ambulanser och långt från oss om något händer. Även långt från 
tillgång till poliser vilket inte känns bra om något händer.
Vi tycker det låter dyrt att bygga en helt ny skola ute hos oss, speciellt eftersom vi inte tycker det analyserats tillräckligt hur bra det 
gått med den förra. Det finns politiska intressen och intressen från näringslivet men vi efterlyser någon med barnets perspektiv och 
utbildningsperspektiv. Våra bam är vår framtid och de behöver ia så bra utbildning som möjligt. Samtidigt behöver många skolor i 
Ljungby byggas ut, varför inte satsa på det så att våra bam har plats där. Vi tror att de som i framtiden flyttar ut kommer vilja ha sina 
bam i eteblerade skolor i Ljugnby med tanlke på ovan.
Däremot är det positivt att det finns intresse i att utveckla landsbygden utåt oss. Är det så att ni gjort en ordentlig analys om att en 
skola ska byggas dämte motsätter vi oss inte men låt oss välja Ljungby för våra bam och framförallt tills det blir verklighet.

Namn*: 

 

Adress*:

 

Telefonnummer:

E-postadress:

Datum:

ilOKl-TO-on
*Dessct uppgifter måste fyllas i för att förslaget ska behandlas.

Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 S3 Ljungby. Märk brevet med 
"Medborgarförslag

När ditt medborgarförslag hur 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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LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

Dnr fes 201 Of/ÖSX 9 Tt)l)

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation om Återbruket ställd till Tekniska nämndens 

ordförande Lars-Ove Johansson

Återbruket har varit föremål inom både socialnämnden och tekniska 

nämnden under våren.

Socialnämnden beslutade att avsluta sitt engagemang i Återbruket 
pga. ekonomiska skäl, vilket blev känt i maj månad 2019. Med näst 
intill omedelbar verkan verkställdes beslutet och verksamheten på 
Bredemad upphörde i juli 2019.

Planen från början var att kommunen skulle bygga en lokal på 
Bredemad för Återbrukets verksamhet. Senast blev moduler att hyra 

ett alternativ.

På tekniska nämndens möte den 27 maj 2019 framkom att ni 
tillsvidare lägger upphandlingen av moduler på is, då socialnämnden 
fattat beslut att avsluta sitt engagemang i Återbruket.

Ärendet om moduler till Återbruket var uppe för information på 

tekniska nämnden den 20 augusti 2019.

I er budget för 2020 finns inte Återbruket med.

Samtidigt vill ni lösa frågan om Återbruket?

Jag vill med anledning av ovanstående ha svar på frågorna



o

1. Hur har samverkan kring Aterbruket mellan socialnämndens 
ordförande och dig sett ut tidigare och nu under våren och 
sommaren?

2. På vilket sätt har en konsekvensanalys gjorts med tanke på 
kommunens totala ekonomi?

3. Hur ser resultaten av konsekvensanalysen ut?
4. Aterbruket finns inte med i er budget för 2020. Trots det har jag 

förstått att ni avser lösa frågan. Hur ser samverkan ut mellan 
socialnämnden och tekniska nämnden ut i detta arbete? Vem 
gör vad?

5. När kan vi se ett resultat?
6. Hur skall den eventuella framtida verksamheten finansieras?

Lagan 2019-09-05 

Lotte Åhlander (S)



Till
KOMMUNLEDNINSG.
pnr

LJUNGBY UN
KOMMUNSI m'l

Ank 2019 -09- 0 5

Kommunfullmäktige i Ljungby kommun '

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) om 

Återbruket

Socialnämnden fattade i våras beslut om att inte längre ha kvar sitt åtagande i Åter i bruk, 
(Återbruket)

Det föranledde att verksamheten stängdes ganska omgående efter beslutet. Återbruket finns ej 
heller med i budgeten som ni lagt fram för 2020.

Runt om i landet har återvinning av detta slag funnits i varierande omfattning. Flera kommuner skall 
starta och Ljungby lägger ner denna viktiga verksamhet.

Återbruket är en viktig verksamhet för miljön. Återanvändning av prylar och möbler gynnar alla 
medborgare och vårt klimat. Det är oerhört populärt och ligger i tiden att återanvända och handla 
second hand.

Återbruket har också haft en stor uppgift i att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden 
kunnat få en anställning/sysselsättning eller daglig verksamhet på Återbruket. Återbruket har således 
även fungerat som en arbetsmarknadsåtgärd.

Jag vill med anledning av den lokala alliansens hantering av verksamheten ställa följande frågor:

1. Har det gjorts någon konsekvensanalys av beslutet?
2. Hur många personer, både personal och de som haft Återbruket som arbetsplats har 

drabbats av att Återbruket lagts ner?
3. Hur tycker du att nedläggning av Återbruket står i förhållande till de Globala målen?

Lagan 2019-09-05

Anne Karlsson (S)



Sammanträdesprotokoll
2019-10-15

11(36)
LJUNGBY
KOMMUN

Kommunstyrelsen

KS §155 KS2019/0191 020

Svar på motion om delade turer

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet

I april 2019 lämnades en motion in angående delade turer. Motionärerna yrkar 
att det ska utarbetas förslag som kan ersätta delade turer.

I tjänsteskrivelsen från kommunledningsförvaltningen förklaras att delade turer 
används under helger för att kunna täcka omsorgstagamas behov. Med hänsyn 
till kommunlokala effekter av kollektivavtalet Heltid som norm, samt andra 
faktorer som presenteras i tjänsteskrivelsen, så föreslår 
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås. Kommunstyrelsens 
personalutskott föreslog den 2 september 2019, § 36, att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-08-26 
Motion, 2019-04-26
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2019-09-02 § 36

Yrkanden

Anne Karlsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Henrik Pettersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne 
Karlssons och Kerstin Wiréhns yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign



LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Dnr fe W/nlQl . 037)

Ank 20)9 -09- 2 6

KOMMUNLEDNINSG.FÖRVALTNINGEN

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

MOTION OM DELADE TURER

Ljungby kommun vill arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare och vi konkurrerar med andra 

kommuner och arbetsgivare om arbetskraften. Vi kan tyvärr sällan konkurrera med högre 

löner, men med meningsfulla arbetsuppgifter. Vi måste också satsa på goda arbetsvillkor och 

då är schemaläggningen en viktig faktor. Goda arbetsvillkor är också den viktigaste faktorn 

för att minska sjuktalen.

Att förändra och ta bort scheman med delade turer har flera gånger tagits upp politiskt och 

fackligt, men de finns fortfarande kvar i Ljungby kommun. Stressforskningen visar att delade 

turer är en starkt belastande faktor, då man jobbar bara under tider med hög 

arbetsbelastning och det är svårt att koppla av under de lediga timmarna mitt på dagen.

Vid försök att ta bort delade turer har man ibland tvingats jobba fler helger och det är 

självklart inte en bra lösning.

För att bli en attraktiv arbetsgivare och minska stressbelastningen yrkar vi

Att det arbetas fram förslag på hur de delade turerna kan tas bort.

Ljungby 2019-04-25

Kerstin Wiréhn Anne Karlsson

Vänsterpartiet Socialdemokraterna



LJUNGBY
KOMMUN

TJANSTESKRIVELSE 
2019-08-26
Ks 2019/0191.020

Kommunledningsförvaltn ingen 
Hans Nordholme 
HR-avdelningen

Yttrande -Motion om delade turer

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avslå motion med hänsyn till 
kommunlokala organisatoriska effekter av kollektivavtalet Heltid som norm, 
fullmäktiges beslut om åtgärder budget 2020 inklusive konsekvenser m m för att nå en 
budget i balans samt behovet av en effektiv resursanvändning utifrån givna 
förutsättningarna och beslutade ekonomiska ramar.

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Wiréhn (V) samt Anne Karlsson (S) föreslår i en motion daterad den 26 april 
2019 till Kommunfullmäktige att utreda hur vi kan avskaffa delade turer. Detta skulle 
leda till förbättrade arbetsvillkor och en attraktivare arbetsgivare.

HR-avdelningen har fått motion för yttrande.

Förvaltningens beredning, bedömning och överväganden
Förvaltningarna far av kommunfullmäktige en årlig budget för sin verksam varav den 
största utgiften är personalkostnader. Det innebär för t ex Socialförvaltningen att de 
måste schemalägga sin personal bl a utifrån omsorgstagamas behov och förutsättningar. 
Delade turer används som regel på helgerna, för att verksamheterna ska vara tillräckligt 
bemannade utifrån omsorgstagamas behov. Exempel på alternativ till delade turer är:

• Tätare helgtjänstgöring, t ex arbeta 2 av 4 helger.
• Arbeta några extra helgarbetspass under året utöver varannan helg.
• Arbeta långa arbetspass några/dagar vid helgtjänstgöring.
• Okat antal deltidstjänster.

• Använda mer timanställda och tillfälliga anställningar under helger.
• Okad grundbemanning.
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Arbetstidslagen jämte förordning samt kollektivavtal (AB m fl) inom området reglerar 
hur anställda får arbeta under dygnet, veckan och året.
Motion med motsvarande innehåll har tidigare behandlats av Kommunfullmäktige 
enligt § 45 år 2014.

HR-avdelnin

Lisé^ 
HR-chef
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Svar på motion om införande av porrfilter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet

I december 2018 lämnades en motion in angående porrfilter i Ljungby kommuns 
elevdatorer. Förslagsläggaren vill att kommunen inför porrfilter på kommunens 
datorer inom förskola och skola.

Kommuniedningsförvaltningen har utrett möjligheterna för att införa porrfilter i 
elevdatorer. I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 4 juni 
2019 framgår två lösningar som begränsar möjligheten att ta del av 
pornografiskt material.

Den 18 juni 2019, § 106, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden 
hanterade ärendet den 28 augusti 2019, § 82, och beslutade då att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Barn- och utbildningsnämnden 
är genom detta beslut beredd att införa en av de lösningar som 
kommunledningsförvaltningen tidigare tagit fram.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i en senare tjänsteskrivelse, daterad 
2019-09-12, att motionen avslås eftersom ingen av de tidigare framtagna 
lösningarna bedöms medföra tillräcklig nytta. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslog den 24 september 2019, § 133, att kommunfullmäktige bifaller 
motionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-12 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2019-08-28, § 82 
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-07-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-06-18, § 106 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-06-04

Yrkanden

Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-10-15

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

21(36)
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN 
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Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om införande av porrfilter i kommunens 
datorer inom förskola och skola

Vid senaste fullmäktige ställde socialdemokraterna en interpellation om porrfilter på elevdatorer. 
Det finns inget sådant skydd.
Vi erbjuder elever på högstadiet och gymnasiet datorer och har ett öppet nätverk på skolorna. Det 
är jättebra och att använda digitala verktyg kan vara en viktig del i lärandet 
Det innebär tyvärr också att eleverna bara är en sökning bort från att se våld och pornografi och 
även att utsätta andra elever för detta. En amerikansk undersökning visar att genomsnittsåldern 
för pojkar att börja titta på porr är 11 år.
Enligt uppropet #porrfribamdom innehåller omkring 90 procent av nätporren i dag verbala och 
fysiska aggressioner som slag, stryptag och ”gagging” samt sexistiskt språk gentemot flickor och 
kvinnor.
Porrfilter är inte vattentäta, men genom att införa filter visar kommunen och vuxensamhället en 
tydlig gräns för vilket beteende som är acceptabelt och inte.
Att utsättas för pornografi under sin skoldag kan betraktas som ett arbetsmiljöproblem för barn 
och ungdomar.

Vi yrkar

att kommunen inför porrfilter på kommunens skolor och förskolor som tar bort/ begränsar 
tillgången till pornografiska sidor.

Lagan 2019-02-21

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Anne Karlsson
(s)

Caroline Holmqvist Henrysson
(s)
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KS2019/0099.600

Kommunledningsförvaltningen 

Kansliav delningen 

Bruce Byrskog

bruce. byrskog@ljungby. se

Svar på motion om införande av porrfilter i kommunens datorer 
inom förskola och skola

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet

I december 2018 lämnades en motion in angående porrfilter i Ljungby kommuns elevdatorer. 
Den yrkande vill att kommunen inför porrfilter på kommunens datorer inom förskola och 
skola.

Kommunledningsförvaltningen har utrett möjligheterna för att införa porrfilter i elevdatorer.
I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 4 juni 2019 framgår två lösningar 
som begränsar möjligheten att ta del av pornografiskt material. Ingen av lösningarna 
bedömdes som tillräckligt begränsande och kommunledningsförvaltningen valde därför att 
inte rekommendera någon av lösningarna.

Den 18 juni 2019, § 106, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera ärendet till 
barn- och utbildningsnämnden. Bam- och utbildningsnämnden hanterade ärendet den 28 
augusti 2019, § 82, och beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. Bam- och utbildningsnämnden är genom detta beslut beredd att införa en av de 
lösningar som kommunledningsförvaltningen tidigare tagit fram.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Utifrån ett perspektiv med nyttan i fokus har kommunledningsförvaltningen tidigare kommit 
fram till att inte rekommendera någon av de framtagna lösningarna. 
Kommunledningsförvaltningen valde att göra så eftersom de framtagna lösningarna inte 
bedömdes ge något större skydd varpå lösningarnas nytta ansågs som begränsad. 
Kommunledningsförvaltningen står fast vid denna bedömning och föreslår därför att 
motionen avslås.

POSTADRESS
341 83 Ljungby

BESÖKSADRESS TELEFON
Olofsgatan 9. 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 va

ORG NR
212000-0670

E-POST
kommunstyrelsen@ljungby.se

VVEBBPLATS BANKGIRO
www. Ij ungby. se 156-0879

mailto:kommunstyrelsen@ljungby.se


2(2)

Förvaltningens beredning

Genom dialog med externa partners (leverantörer och konsulter) har 
kommunledningsförvaltningen fått uppgifter om priset för olika lösningar. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har även deltagit i beredningen.

Jonas Jönsson

Kommundirektör.om

Bruce Byrskog Rambelo

Kommunsekreterare

r<

erlagBeslutsum

Bärn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2019-08-28, § 82 
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-07-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-06-18, § 106 
Tjänsteskri velse från kommunledningsförvaltningen, 2019-06-04 
Motion, 2019-02-26
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu§ 82 2019/0350 600

Yttrande till motion om införande av porrfilter

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 
besluta att motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Den 26 februari 2019 lämnades en motion in från den socialdemokratiska 
fullmäktigegruppen genom Anne Karlsson (S) och Caroline Holmqvist 
Henrysson (S) angående införande av porrfilter i kommunala datorer i förskola 
och skola. Motionärerna yrkar att kommunen inför porrfilter som tar bort och 
begränsar tillgången till pornografiska webbplatser. På vissa datorer finns det 
redan filter som begränsar möjligheten att besöka pornografiska webbplatser.

Ärendet har remitterats från kommunstyrelsens arbetsutskott till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Det som tidigare sagts är att det kommer att 
finnas en möjlighet att blockera kända sajter med olämpligt innehåll och det är 
något som vi kommer att genomföra på grundskolans Chromebooks. Men 
spärrarna ger inte ett heltäckande skydd utan sorterar bort stötande sökresultat, 
exempelvis pornografi. Vi ska dock vara medveten om att det alltid finns sätt att 
komma runt spärrarna. Kommunen har inte bara Chromebooks utan även 
läsplattor och PC-datorer. Att installera en teknisk lösning för att skydda alla 
enheter är inte bara kostsamt utan även ett skydd som skulle invagga många 
vuxna till en falsk känsla av säkerhet. Det skulle alltså krävas flera överlappande 
lösningar och ändå inte finnas någon möjlighet att spärra porrsurfande på privata 
enheter, såsom mobiltelefoner, eftersom de inte får användas i skolans nätverk 
där filtret skulle finnas. Det finns inte tillräckligt stöd i forskningen för att 
filtrering fungerar - tvärtom finns en risk att engagemanget från vuxna minskar. 
Det är rimligt att tro att de vuxna släpper frågan lite när de har vetskap om att 
det finns tekniska lösningar och tror att dessa gör sitt uppdrag till fullo. Det finns 
inget heltäckande, fungerande filter som tar bort allt oönskat material som finns 
på Internet, utan att för den skull också ta bort material som rimligen borde 
finnas tillgänglig för undervisningen. Istället borde det viktigaste vara att vi för 
diskussioner i skolan med eleverna om samhälls-, källor- och värderingsfrågor. 
Det är utgångspunkten. Det enda som fungerar är upplysning, inte bara för 
elever utan av alla vuxna som har med barn och unga att göra.

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Den upplysningen behöver bli en permanent, systematisk del av 
utbildningsväsendet och ingå som del i skolans/förskolans undervisning. 
Vårdnadshavare behöver också vara upplysta och uppmärksamma hemma.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Det finns länder som försvårat porrsurfande, till exempel Storbritannien. Dock 
gäller det troligtvis med deras lagstiftning och på deras sajter. Förbud på 
nationell nivå kan antas vara ett bra steg om vi helt ska utesluta risken att våra 
barn och elever kan komma åt sidor med olämpligt innehåll. Vårt uppdrag inom 
skolan är att verka för ett jämställt samhälle och att upplysa och samtala om 
värderingar kring etik och sexualitet. Vi kan inte lägga ut en halv miljon inom 
vår befintliga budget på att lägga ytterligare filter. Det måste i så fall komma 
extra pengar riktade för ändamålet till barn- och utbildningsnämnden. Dessutom 
är inte ett sådant ytterligare filter ett heltäckande skydd. Att aktivera 
filterfunktionen i kommunens brandvägg är en ringa kostnad. Det är dock inte 
heller en heltäckande lösning men det ger ett bättre skydd för våra barn och 
elever i yngre åldrar.

Finansiering
Extra finansiering 6000 kr

Beslutsunderlag
• Motion från Socialdemokratiska fullmäktigegruppen, 2019-02-21.
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-.07-04.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-08-14, § 67.

Yrkanden
• Magnus Carlsson (S) yrkar att motionen ska bifallas.
• Melena Jönsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar att motionen 
anses besvarad enligt Melena Jönssons (SD) yrkande eller att motionen ska 
bifallas enligt Magnus Carlssons (S) yrkande.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad.

Omröstningsresultat
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Ja-röst för att bifalla Melena Jönssons (SD) yrkande och Nej-röst för Magnus 
Carlssons (S) yrkande.

Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 4 nej-röster.
Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt arbetsutskottets 
förslag om att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att motionen anses 
besvarad.

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
Kaouter Tayari Jebali (V)
ersättare för Christian 
Johansson (V)

X

Melena Jönsson (SD) X
Helena Vuorio (SD) X

Summa 7 4

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ju-stcrandes sign

VRP
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i LJUNGBYKOMMUN
j KOMMUNSTYRELSEN

Barn- och utbildningsförvaltningen 

* *Ledning/Utveckling 

Jenny Wikby

KSAU
!Ank 2019 -09" 0 3

Dnr
KOM GFÖRVALTNINGENt0372-789411

jenny. wikby@lj ungby. se

Yttrande angående motion om införande av porrfilter inom förskola och 
skola

Förvaltningens förslag till beslut

AU föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att motionen är besvarad.

En filterfunktion i kommunens brandvägg aktiveras. Det ger inget heltäckande 
skydd men det förbättras och därmed begränsas risken för att barn och elever 
hamnar på porrsidor. Skillnaden är att vi får skydd på våra läsplattor och på 
gymnasiets PC. Värderingsarbetet i frågan fortsätter enligt våra styrdokument 
och fokusområdet pojkar och flickors lärande. Därmed anses motionen 
besvarad.

Sammanfattning av ärendet

En motion lämnades in från Socialdemokraterna angående införande av 
porrfilter inom förskola och skola. Ärendet har remitterats till Barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande.

Det som tidigare sagts är att det kommer att finnas en möjlighet att blockera 
kända sajter med olämpligt innehåll och det är något som vi kommer att 
genomföra på grundskolans Chromebooks. Men spärrarna ger inte ett 
heltäckande skydd utan sorterar bort stötande sökresultat, exempelvis 
pornografi. Vi ska dock vara medveten om att det alltid finns sätt att komma 
runt spärrarna.

Kommunen har inte bara Chromebooks utan även läsplattor och PC-datorer. Att 
installera en teknisk lösning för att skydda alla enheter är inte bara kostsamt
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utan även ett skydd som skulle invagga många vuxna till en falsk känsla av 
säkerhet. Det skulle alltså krävas flera överlappande lösningar och ändå inte 
finnas någon möjlighet att spärra porrsurfande på privata enheter, såsom 
mobiltelefoner, eftersom de inte får användas i skolans nätverk där filtret skulle 
finnas.

Det finns inte tillräckligt stöd i forskningen för att filtrering fungerar - tvärtom 
finns en risk att engagemanget från vuxna minskar. Det är rimligt att tro att de 
vuxna släpper frågan lite när de har vetskap om att det finns tekniska lösningar 
och tror att dessa gör sitt uppdrag till fullo. Det finns inget heltäckande, 
fungerande filter som tar bort allt oönskat material som finns på Internet, utan 
att for den skull också ta bort material som rimligen borde finnas tillgänglig för 
undervisningen. Istället borde det viktigaste vara att vi for diskussioner i skolan 
med eleverna om samhälls-, källor- och värderingsfrågor. Det är 
utgångspunkten. Det enda som fungerar är upplysning, inte bara för elever utan 
av alla vuxna som har med barn och unga att göra. Den upplysningen behöver 
bli en permanent, systematisk del av utbildningsväsendet och ingå som del i 
skolans/förskolans undervisning. Vårdnadshavare behöver också vara upplysta 
och uppmärksamma hemma.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Det finns länder som försvårat porrsurfande, till exempel Storbritannien. Dock 
gäller det troligtvis med deras lagstiftning och på deras sajter.
Förbud på nationell nivå kan antas vara ett bra steg om vi helt ska utesluta 
risken att våra barn och elever kan komma åt sidor med olämpligt innehåll.
Vårt uppdrag inom skolan är att verka för ett jämställt samhälle och att upplysa 
och samtala om värderingar kring etik och sexualitet. Vi kan inte lägga ut en 
halv miljon inom vår befintliga budget på att lägga ytterligare filter. Det måste i 
så fall komma extra pengar riktade för ändamålet till barn- och 
utbildningsnämnden. Dessutom är inte ett sådant ytterligare filter ett 
heltäckande skydd. Att aktivera filterfunktionen i kommunens brandvägg är en 
ringa kostnad. Det är dock inte heller en heltäckande lösning men det ger ett 
bättre skydd för våra barn och elever i yngre åldrar.
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Finansiering

Extra finansiering 6000 kr

Förvaltningens beredning

Samtal med IT samordnare på förvaltningen.

Nils-Göran Jonasson Jenny Wikby

Beslutsunderlag

https://www.svd.se/riksdaaen-rostar-mot-poiTfilter-i-skolan. Publicerad 2018-04-18 
https://nyheter24.se/maktkamp24/906202-poiTfilter-i-skolan-sa-kan-det-funka

https://www.svt.se/nvhcter/inrikes/porr-satter-standard-lbr-sexualiteten-innan-barnen-sialva

http://ystad.lokaltidninaen.se/nvheter/2019-05-28/-Slutailtiat-nei-tiH-porrfilter-i-skolan-Kan-
inte-fanaa-upp-krypterade-hemsidor-5043566.html

https://www.svd.se/riksdaaen-rostar-mot-poiTfilter-i-skolan
https://nyheter24.se/maktkamp24/906202-poiTfilter-i-skolan-sa-kan-det-funka
https://www.svt.se/nvhcter/inrikes/porr-satter-standard-lbr-sexualiteten-innan-barnen-sialva
http://ystad.lokaltidninaen.se/nvheter/2019-05-28/-Slutailtiat-nei-tiH-porrfilter-i-skolan-Kan-
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Kommunledningsförvaltningen 

Service- och IT-avdelningen 

Albina Ajvazaj 

0372-789085
albina. ajvazaj@ljungby.se

TJANSTESKRIVELSE
2019-06-04

Ks2019/0099.600

Kommunstyrelsen

Svar på motion om införande av porrfilter i kommunens datorer 
inom förskola och skola
Förvaltningens förslag till beslut
Ärendet remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande/ kompletteringar.

Sammanfattning av ärendet
Caroline Holmqvist Henrysson har lämnat in en interpellation om porrfilter på elevdatorer 
den 27 december 2018. Interpellationen blev besvarad av barn- och utbildningsnämnden den 
20 februari 2019. Anne Karlsson och Caroline Holmqvist Henrysson har den 26 februari 
2019 lämnat in en motion om införande av porrfilter i kommunens datorer inom förskola och 
skola.

Motionärerna yrkar att kommunen inför porrfilter på kommunens skolor och förskolor som 
tar bort/begränsar tillgången till pornografiska sidor.

Motionärerna framfor att i och med att kommunen erbjuder elever på högstadiet och 
gymnasiet datorer som skolverktyg, innebär det att eleverna bara är en sökning bort från att 
se våld och pornografi och även utsätta andra elever för detta.

Förvaltningens bedömning och överväganden
I mars 2019 infördes blockering av kända sajter och filtrering av sexistiska sökord på 
grundskolans Chromebooks, den tjänsten är gratis. Men filtrering ger inte heltäckande skydd 
utan sorterar bort stötande sökresultat, exempelvis pornografi.

Skolor och förskolor har inte bara Chrombooks utav även andra typ av enheter. I dagsläget 
finns inom skola 2649 styck PC, 401 styck Chromebooks och 644 styck iPads. Troligen 
kommer antalet enheter på skolor och förskolor öka.

Kommunledningsförvaltning beskriver att det idag är tekniskt möjligt att införa porrfilter på 
alla enheter som finns på skolor och förskolor.
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Förvaltningens beredning
Kommunledningsförvaltning har fört en dialog med externa partner (våra leverantörer och 
konsulter) för att få fram fakta och priser om porrfilter. Vidare har en kommunikation med 
bam-och utbildningsförvaltning skett.

Jonas J^n^son

Kommundirektör

Albina Ajvazaj

Processledare

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse daterad 2019-06-04

Motion om införande av porrfilter i kommunens datorer inom förskola och skola daterad
2019-02-26
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Kommunstyrelsen

KS § 166 KS2018/0052 843

Svar på motion om restaurering av stugorna i 
Hembygdsparken

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Reservationer

Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

I en motion från februari 2018 föreslås att stugorna i hembygdsparken i Ljungby 
restaureras enligt den plan som finns från Smålands museum.

Tekniska nämnden hanterade ärendet den 3 september 2019, § 98. Vid detta 
tillfälle beslutade tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen med motiveringen att det saknas avsatta medel för underhåll av 
kommunens bidragsfastigheter och den begränsade underhållsbudget som finns 
som framförallt är tänkt för underhållet av verksamhetsfastigheter.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-09-03 § 98 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-09-09 
Motion, 2018-02-13

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet. Genom återremissen far förvaltningen i uppdrag att utreda hur 
hembygdsföreningar vårdar stugor som liknar de stugor som kommunen äger.

Kerstin Wiréhn (V) och Krister Salomonsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
tekniska nämndens förslag till beslut.

Justerandes sign

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i ärendet idag.
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Kommunstyrelsen

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att återremittera ärendet i 
enlighet med Roland Johanssons yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsens avsikt är att besluta i ärendet idag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin 
Wiréhns och Krister Salomonssons yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin 
Wiréhns och Krister Salomonssons yrkande.

Justerandes sign
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Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun. Dnr 20(g/ OOGS . gVft

Angående stugorna i hembygdsparken.

"Tredje gången gillt"

Två gånger har vi motionerat och interpellerat om stugorna i hembygdsparken, 2014 Och 2015. 

Det enda det har resulterat i är att man strukit på rödfärg på stugorna. Sedan 2015 finns en 

underhållsplan gjord av Smålands museum. Nu tycker vi i Vänstern att det är dags att restaurera 

stugorna enligt denna plan.

Vi föreslår därför att:

Stugorna snarast restaureras enligt den plan som finns från Smålands museum.

Ljungby den 11 februari 2018

Tryggve Svensson Vänsterpartiet
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Restaurera snarast stugorna i Hembygdsparken enligt 
vård-och underhållsplan
Svar på motion

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att resurserna för un
derhåll är begränsade och underhåll av verksamhets fastigheter prioriteras högre 
än skötsel av bidragsfastigheter. Det finns inte heller några särskilda medel av
satta för underhåll av denna fastighetstyp.

Sammanfattning av ärendet
I en motion daterad 11 februari 2018 föreslår Tryggve Svensson (V) att stugorna 
i Hembygdsparken restaureras enligt den plan som finns från Smålands mu
seum.

Ljungby kommun gav 2015 Kulturparken Småland i uppdrag att ta fram en en
klare vård- och underhållsplan för ryggåsstugoma i Ljungby hembygdspark. 
Syftet med planen var att klargöra hur det långsiktiga bevarandet ska ordnas 
med hjälp av regelbundna underhållsåtgärder. I planen beskrivs byggnaderna 
och de renoveringsbehov som föreligger. Dessutom redovisas en översiktlig tid- 
plan för lämpliga underhållsintervall med preciserande av lämpliga åtgärder, 
antikvariska rekommendationer och en rekommendation gällande material och 
metoder.

I planen från Smålands museum nämns följande åtgärder gällande underhåll och 
hantering av skador som syntes när planen togs fram. Tekniska förvaltningen re
dogör i tjänsteskrivelse för åtgärder som är genomförda respektive kvar att ge
nomföra. Det mesta av underhållsarbetet har utförts medan det återstår en del ar
bete när det gäller åtgärdande av de skador som upptäcktes i samband med att 
underhållsplanen togs fram. Anledningen till att inte allt är utfört är att dels ses 
underhållsplanen av fastighetsavdelningen som en rekommendation, dels är ut
förandet en resursfråga. Med tanke på det ansträngda budgetläget prioriteras i 
dagsläget inte åtgärder i denna typ av fastigheter (även benämnda bidragsfastig
heter) lika högt som åtgärder i fastigheter där kommunen bedriver faktisk verk
samhet. Det finns inte heller några särskilda medel avsatta för denna typ av fas
tigheter. Med nuvarande resurser för underhåll föreslår därför tekniska förvalt
ningen att motionen avslås.

Justerandes sign
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Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 20 augusti 2019 att kommunfullmäk
tige avslår motionen med motiveringen att resurserna för underhåll är begrän
sade och underhåll av verksamhetsfastigheter prioriteras högre än skötsel av bi
drags fastigheter. Det finns inte heller några särskilda medel avsatta för underhåll 
av denna fastighetstyp.

Beslutsunderlag
Motion från vänsterpartiet daterad 2018-02-11 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterat 18 juli 2019

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Tekn iska förvalta ingen

TJANSTESH 
2019-07-18

KS2018/0052.843 
TK2018/0118.843

LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

RI VELSE
Ank 2019 -09- 0 9

KOMMUNLEDNiMSGFORVALT:'INGEN

Ronnie Wallin
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Hembygdsparken

med motiveringen att det saknas avsatta medel för 
underhåll av kommunens bidragsfastigheter och den begränsade underhållsbudget som 
finns som framförallt är tänkt för underhållet av verksamhetsfastigheter.

Restaurering av stugorna i
Svar på motion

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen

Bakgrund
I en motion daterad 11 februari 2018 föreslår Tryggve Svensson (V) att stugorna i 
Hembygdsparken restaureras enligt den plan som finns från Smålands museum.

Konkreta förutsättningar 
Underhållsplan från Smålands museum
Ljungby kommun gav 2015 Kulturparken Småland i uppdrag att ta fram en enklare 
vård- och underhållsplan för ryggåsstugoma i Ljungby hembygdspark. Syftet med pla
nen var att klargöra hur det långsiktiga bevarandet ska ordnas med hjälp av regelbundna 
underhållsåtgärder. I planen beskrivs byggnaderna och de renoveringsbehov som före
ligger. Dessutom redovisas en översiktlig tidplan för lämpliga underhållsintervall med 
preciserande av lämpliga åtgärder, antikvariska rekommendationer och en rekommen
dation gällande material och metoder.

Underhåll som sker/har skett
I planen från Smålands museum nämns åtgärder gällande hantering av skador och 
underhåll som syntes när planen togs fram. Se tabeller nedan. Notera att det i tabellerna 
finns två olika prioriteringssiffror: Åtgärder markerade med 1 bör enligt planen göras 
snarast. Åtgärder markerade med 2 bör göras inom tre år. Planen togs fram 2015 så 
prioriteringar enligt 2 bör enligt planen vara utförda senast 2018. Kommentarer om vad 
som är gjort finns i kolumnen ”Utfört av fastighetsavdelningen”.

Åtgärd skador Prio Cirkapris Utfört av fastighetsavd.
Ryggåsstuga A - utreda fukt
skada i nordöstra hörnet

2 Arbetstid Ej utfört

Ryggåsstuga A - byta rötska- 
dade mullbrädor

2 2000 kr Utförs hösten 2019

Ryggåsstuga B - byta ut röt- 
skadat timmer i östra väggen

2 15 000 kr + ar
betstid för tim
merman

Utförs våren 2020

Ryggåsstuga B - utreda behov 
av ny syllstock i södra väggen

2 Byte av syll:
5000 kr

Utförs våren 2020
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Till kommunfullmäktige

Åtgärd underhåll Prio Intervall Cirkapris Utfört av fastighetsavd.
Måla fasad enligt före
skrifter

2 Var tionde 
år

Material:
2000 kr
Arbete: 10
000 kr

Utfördes 2016

Måla fönster enligt före
skrifter

2 Var tionde 
år

2-4000 lö
per fönster

Ej utfört

Måla ytterdörrar enligt 
föreskrifter

2 Var tionde 
år

2000 lö
per dörr

Ej utfört

Rensa växtlighet på tak, se 
över mullbrädor och nock

i Årligen Arbetstid Växtlighet rensas årligen, 
mullbrädor/nock: ej setts över

Rensa växtlighet runt 
grund

i Årligen Arbetstid Växtlighet rensas årligen

Städa invändigt i Årligen Arbetstid Utförs årligen

Kommentarer
Många av de rekommenderade åtgärderna från kulturparkens underhållsplan är utförda 
men ett antal åtgärder återstår gällande skador som upptäcktes i samband med att un- 
derhållsplanen togs fram. Orsaken till detta är att kommunens medel för fastighetsun
derhåll varit och alltjämt är begränsade i förhållande till underhållsbehoven. Förvalt
ningen av kommunens bidragsfastigheter är till skillnad från förvaltningen av verksam- 
hetsfastighetema helt ofinansierad. Utifrån det ansträngda budgetläget prioriteras nor
malt inte underhållsåtgärder av bidragsfastighetema lika högt som åtgärder i fastigheter 
där kommunen bedriver kommunal verksamhet. Med nuvarande resurser för underhåll 
föreslår därför tekniska förvaltningen att motionen avslås.

Sonja Edén 
Teknisk chef

Tom Grundel 1 
Fastighetschef
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Svar på motion om sysselsättningskrav vid upphandling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 
besvarad.

Sammanfattning av ärendet

I januari 2019 lämnades en motion in angående sysselsättningskrav vid 
upphandling. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett svar på 
motionen. I förvaltningens förslag till svar så framgår att kommunen redan 
ställer sysselsättningskrav vid upphandlingar. Med hänsyn till detta, samt andra 
faktorer som presenteras i tjänsteskrivelsen, så föreslår 
kommunledningsförvaltningen att motionen genom förvaltningens svar ska 
anses besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 137, att 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-08-19 
Motion, 2019-01-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24 § 137

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Upphandlingsmyndigheten har skapat en modell för hur upphandling kan skapa 
sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Det kan handla 
om att leverantörer ska erbjuda ett visst antal jobb, praktikplatser eller 
utbildning till personer som har svårt för att komma in på arbetsmarknaden. 
Modellen är webbaserad och ger stöd steg för steg genom inköpsprocessen.

Syftet är att ge individen en kortare väg till jobb, att näringslivet får fler 
kompetenta arbetssökande och att samhället får lägre kostnader för 
försörj ningsstöd och högre skatteintäkter. Modellen är utarbetad av erfarna 
jurister och tar hänsyn till lagstiftningen.

Vi yrkar därför att
Ljungby kommun ställer sysselsättningskrav vid de upphandlingar som 
är lämpliga för detta.

Ljungby den 6 januari 2019

Kerstin Wiréhn

Vänsterpartiet
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Emeli Hanysdotter Klasa
Upphandlare
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Kommunfullmäktige

Motion om sysselsättningskrav vid upphandling

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Wiréhn, Vänsterpartiet, har lämnat en motion där hon yrkar att Ljungby kommun 
ställer sysselsättningskrav vid de upphandlingar som är lämpliga för detta.
Enligt motionen har upphandlingsmyndigheten skapat en modell för hur upphandling kan 
skapa sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Det kan handla om att 
leverantörer ska erbjuda ett visst antal jobb, praktikplatser eller utbildning till personer som 
har svårt för att komma in på arbetsmarknaden. Syftet är att ge individen en kortare väg till 
jobb, att näringslivet får fler kompetenta arbetssökande och att samhället får lägre kostnader 
för försörjningsstöd och högre skatteintäkter.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Ljungby kommun ställer redan idag sysselsättningskrav i de upphandlingar som är lämpliga 
för detta. Sedan 2018-02-13 har Ljungby kommun en verksamhetsplan Upphandling med 
social hänsyn. Ljungby kommuns syfte med upphandling med social hänsyn är att främja 
sysselsättning, ge lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet samt förbättra tillgängligheten 
i samhället. Social hänsyn tar sig uttryck i de sociala krav som ställs på leverantörer och 
föremålet för upphandlingen. Genom att använda sig av social hänsyn i upphandling tar 
Ljungby kommun ansvar för att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Ett ökat socialt 
ansvarstagande vid upphandling gynnar inte bara samhället i stort utan har också betydelse 
för enskilda individer, arbetsgivare och berörda arbetstagare.

En arbetsgrupp har skapats med arbetskonsulenter (socialförvaltningen), 
ungdomskoordinator (socialförvaltningen), arbetsmarknadssamordnare (socialförvaltningen) 
samt representanter från introduktionsprogrammet på Sunnerbogymnasiet (barn och 
utbildningsförvaltningen). Vid behov ska även representanter från näringslivsavdelningen 
delta. Gruppen ska träffas en gång per kvartal för att gå igenom kommunens 
upphandlingsplan och där välja upphandlingar där det är lämpligt att ställa krav på att 
kommande leverantör ska ta social hänsyn. Gruppens förslag ska via arbetsmarknadsenheten 
förmedlas till upphandlingsenheten och sen ska de gemensamt bestämma vilken typ av krav 
som ska ställas. Det finns tre olika typer av krav som kan ställas på leverantörerna:
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1. Samråd
Kontrakterad leverantör ska deltaga vid ett möte med representant från Ljungby 
kommun där denna kan förklara Ljungby kommuns behov av praktikanter. I detta 
läge kräver man inte att de ska ta emot praktikanter utan det är frivilligt.

2. Praktikplatser
Kontrakterad leverantör ska erbjuda så många praktikplatser som Ljungby kommun 
ställt krav på i upphandlingen.

3. Anställning
Kontrakterad leverantör ska anställa personer efter de krav som Ljungby kommun har 
ställt i upphandlingen. Vilken typ av anställning måste vara preciserad och det måste 
vara rimligt i förhållande till upphandlingsföremålet.

Social hänsyn används i Ljungby kommun som ett särskilt kontraktsvillkor. Särskilda 
kontraktsvillkor innebär att kontraktet är villkorat och anbudsgivaren måste acceptera detta 
villkor redan i anbudet men kravet behöver inte uppfyllas förrän uppdraget ska utföras.

En planering kring en praktikplats kan se olika ut. Omfattning och utformning anpassas efter 
praktikplatsens och praktikantens behov. Samtliga verksamheter har personal som på olika 
sätt kan stötta individen och företaget på praktikplatsen. Det företag som tar emot praktikant 
kommer alltid kunna kontakta praktikantens handledare eller motsvarighet från kommunens 
verksamheter om problem uppstår.

Sedan införandet av verksamhetsplanen är arbetsgruppens uppfattning att det fungerar bra 
även om det hittills har varit i liten skala. Ljungby kommun har ställt krav på samråd i tre 
stycken upphandlingar. I en av upphandlingarna tecknades det avtal med företag som är 
lokaliserade utanför kommunen och därmed blev det inte aktuellt med praktikplats. I en 
annan upphandling så tackade företaget nej till att tillhandahålla praktikplatser efter 
samrådsmötet med hänvisning till att de hade praktikanter från gymnasiet redan. I den tredje 
upphandlingen så är det på gång med praktikplats.
Ljungby kommun har i en upphandling ställt krav på praktikplats, men där är det inte klart 
ännu i vilken form.
Ännu har det inte ställts krav på anställning i någon upphandling, men det finns planer på att 
göra det i samband med byggnationer i Harabergsområdet.

Sedan Ljungby kommun införde sin verksamhetsplan så har Upphandlingsmyndigheten tagit 
fram en modell för stöd i inköpsprocessen. Ljungby kommun kommer att ta del av modellen 
i sitt fortsätta arbete med verksamhetsplanen.

Upphandlare
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Tilläggsäskande för byggnationer i området Holmsborg

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja utökade 
investeringsmedel för Holmsborg med 12 600 000 kr.

Reservationer

Henrik Pettersson (SD), Krister Salomonsson (SD) och Roland Johansson 
(ALT) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden föreslog den 20 mars 2019, § 26, att kommunfullmäktige 
beviljar utökade investeringsmedel för området Holmsborg med 12 600 000 kr. 
Kommunledingsförvaltningen formulerar samma förslag i tjänsteskrivelsen från 
den 3 april 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 134, att 
kommunfullmäktige beviljar utökade investeringsmedel med 12 600 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-04-03 
Socialnämndens förslag till beslut, 2019-03-20, § 26 
Beslutsunderlag till socialnämndens förslag till beslut, 2019-03-20, § 26 
Driftsbudget Holmsborg, 2019-08-27 
Investeringsplan, 2019-08-27
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24, § 134

Yrkanden

Henrik Pettersson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå det föreslagna 
tilläggsäskandet.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Henrik 
Petterssons och Roland Johanssons yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Votering begärs.

Ordföranden finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Omröstningsresultat

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och att rösta NEJ för 
beslut i enlighet med Henrik Petterssons och Roland Johanssons yrkande.

Magnus Gunnarsson M x
Ann-Charlotte Wiesel M x
Jan Sahlin M x
Thomas Jeppsson M x
Lars-Ove Johansson C x
Anneli Ahlqvist C x
Rut Björkström KD x
Anne Karlsson S x
Paul Kowalski S x
Emma Johansson Gauffin S x
Conny Simonsson S x
Kerstin Wiréhn V x
Henrik Pettersson SD x
Krister Salomonsson SD x
Roland Johansson ALT x

Voteringen har utfallit med 12 JA-röster och tre NEJ-röster. Kommunstyrelsen 
har efter votering beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.

Justerandes sign
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Tilläggsäskande för gruppbostäder och LSS-lägenheter

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar socialnämnden 
tilläggsanslag för investering i gruppbostäder och LSS-lägenheter med 12 600 000 kr. 
Finansiering görs genom kommunens rörelsekapital.

Sammanfattning av ärendet
Den 19 oktober 2016 fattade socialnämnden beslut om att inleda förstudie för nybyggnation 
LSS-bostäder på område Holmsborg. Förstudien redovisades i socialnämnden i januari 2017. 
Den 23 februari 2017 beslutade socialnämnden att inleda projektering och upphandling av 
nybyggnation av en gruppbostad och fyra radhus. Då redovisades situationsplan och 
kostnadsberäkning. Den totala investeringsutgiften beräknades då till 33 750 000 kr. Budget 
finns beslutad av kommunfullmäktige för marksanering och delar av rivning om 2 300 000 
kr.

En ny beräkning har gjorts som visar på större behov och beräknade utgifter än ursprunglig 
kalkyl. Den beslutade investeringsbudgeten antogs innan programfasen för området inleddes 
vilket gör att det blir risk för avvikelser mot tidiga kalkyler.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Investeringsbudgeten för hela kommunen ligger på 200 mkr för 2019. Därtill kommer 
överförda investeringsanslag från 2018 samt beslutade tilläggsanslag för Klövervägens 
förskola, Byagårdens förskola och Grand med totalt 246 mkr. Sammantaget blir detta en 
investeringsbudget på 446 mkr. För att klara kommunfullmäktiges mål om självfinansiering 
av investeringar bör investeringsnivån ligga på ca 100 mkr. Ytterligare investeringsanslag 
kommer att finansieras helt och hållet genom upplåning.

Ett tilläggsanslag med 12,6 mkr skulle innebära en årlig tillkommande kostnad för 
kapitalkostnad (avskrivningar och ränta) med 470 tkr, räknat på 33 års genomsnittlig 
avskrivningstid. Denna kostnad måste kunna hanteras inom socialnämndens egen budget.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR PLUSGIRO
341 83 Ljungby Olofsgcitcin 9 0372-78 90 00 vx 212000-0670 302 50-5
E-POST TELEFAX WEBB PLATS BANKGIRO
kommiinstyrelsen@ljungby.se 0372-78 91 44 www.ljungby.se 156-0879

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


Beslutsunderlag
1. Socialnämndens beslut 20 mars 2019 om tilläggsäskande
2. Socialnämndens tjänsteskrivelse
3. Sammanställning tilläggsäskande
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Socialnämnden

Sn § 26

Tilläggsäskande Holmsborg 

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden utökade 
investeringsmed el för Holmsborg med 12 600 000 kronor.

Motivering
Med en tilläggsäskning får socialförvaltningen ändamålsenlig gruppbostad samt 
anpassade lägenheter. Anpassning kring ljud behövs för personalens arbetsmiljö 
samt bra boendemiljö för brukaren. Förstärkningar i väggar, fönster och dörrar 
behövs vid utåtagerande beteende hos brukaren. Att förstärka i alla lägenheter 
ger en större flexibilitet vid placering av brukarna. Ljudkänslighet hos brukaren 
motiverar förstärkningarna samt de extra ljudanpassningama.

Sammanfattning av ärendet
Den 19 oktober 2016 beslutade socialnämnden att inleda förstudie för 
nybyggnation LSS-bostäder på område Holmsborg. Förstudien redovisades i 
socialnämnden januari 2017. Den 23 februari 2017 beslutade socialnämnden att 
inleda projektering och upphandling av nybyggnation av en gruppbostad och 
fyra radhus. Den totala investeringskostnaden beräknades då till 33 750 000 
kronor. Budget finns beslutad av kommunfullmäktige För marksanering och 
delar av rivning, 2 300 000 kronor.

Den ursprungliga budgeten som behövdes till förstudien utgick man från 
beräkningar av Pumpan 2. Vid de första beräkningarna som baserades på 
Pumpan 2:s kostnader gjordes beräkningarna utifrån en kvadratmeterkostnad på 
22 000 kr/kvm. Mer rimlig kvadratmeterkostnad med gällande prisläge är 
25 000 kr/kvm. Dessutom har vissa nya krav framkommit vilket inte framkom 
under förstudiefasen. Under programfasen synliggörs bland amrat de boendes 
behov. Det är till exempel förstärkning av väggar, viss förstärkning av 
utrustning, okrossbara fönster på grund av utåtagerande beteende hos vissa av 
hyresgästerna. Dessutom finns det extra krav på ljudanpassningar för vissa 
hyresgäster. Under första projekteringsmötet framkom det att taklutningen måste 
ändras lite på grund av detaljplanen. Det innebär att annat material än 
betongpannor måste användas vilket kostar lite mer. Fjärrvärme är en stor del av 
extrakostnaden då planen är att bygga och riva i etapper och fjärrvärmen går in i 
en av byggnaderna som ska rivas (Stora villan) och från Stora villan går 
fjärrvärmen vidare till Trädgårdsvillan och Regnbågen. Därför blir det en del 
anpassningar som inte fanns med i tidigare beräkningar. Utemiljön ser 
annorlunda ut jämfört med Pumpan, bland annat behövs gångstråk.
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Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 13 mars 2019, § 16, och 
beslutade att föreslå nämnden följande beslut:

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden utökade 
investeringsmedel för Holmsborg med 12 600 000 kronor.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden 
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2019, § 16, socialförvaltningens 
tjänsteskrivelse den 26 februari 2019 inklusive bilagd sammanställning av 
tilläggsäskande för Holmsborg.
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Socialförvaltningen

Stab

Nihad Hodzic 

0372-789547 

n i had. hodzic@ljnngby. se
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Driftbudget Holmsborgsområdet

Förvaltningens förslag till beslut

Under hösten 2016 fattade socialnämnden beslut om att inleda förstudie för nybyggnation av 
bostäder inom LSS på Holmsborgsområdet. Förstudien redovisades i socialnämnden januari 
2017.

2017 beslutade Socialnämnden att inleda projektering och upphandling av nybyggnation av 
en gruppbostad och fyra radhus. I samband med föredragning av ärendet i nämnden, 
redovisades situationsplan och kostnadsberäkning. Den totala investeringskostnaden 
beräknades till 33 750 000 kr.

Behovet av anpassningar i verksamheten och området, synliggjordes mer noggrant i 
samband med programfasen. Den nya investeringskostnaden togs fram och den landade på 
46 374 500 kr.

På Holmsborgs området kommer det att byggas en gruppbostad med sex platser och ska 
ersätta Stora Villan. Sedan kommer det att byggas 12 lägenheter (anpassade bostäder) som 
ska ersätta Tallebo, Lyan och Trädgårdsvillan. Förvaltningen har även planerat att flytta 
verksamheten från Holmsborgsvägen 15 till de nya bostäderna på Holmsborgs området. 
Vilket kommer att leda till effektivare användning av personalresurser.

Socialförvaltningen har med hjälp av ekonomistrateg Gabriella Olofsson, tagit fram ett 
förslag på intemhyra utifrån nya siffror utifrån den nya investeringskostnad samt faktorer 
som kan påverka kostnader under 2020 (t.ex. hyresökningar med mera).

Driftbudgeten togs fram utifrån den fastställda budgeten för 2019 gällande de verksamheter 
som är planerade att bedrivas i gruppbostaden samt de anpassade bostäder. Här är det viktigt 
att ha med i åtanke att 3 av de 12 lägenheter är inte erbjudna till några nya brukare/boende 
med anledning av att de gode män som vi har haft kontakt med, vill se området färdigt innan 
de kan tacka ja eller tacka nej till det.

Preliminär kalkyl för driftkostnader för gruppbostaden samt anpassade bostäder på 
Holmsborgsområdet:.

POSTADRESS
341 83 Ljungby

BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
Storgatan 6. 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 vx 212000-0670

E-POST
socialnamnden@ljungby.se

WEBBPLATS BANKGIRO
www.ljungby.se 156-0879

mailto:socialnamnden@ljungby.se
http://www.ljungby.se
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2020___________________________
Intäkter t.ex. försäljningsintäkter 
Övriga intäkter, t.ex. bidrag 

Hyresintäkter 
Personalkostnader 

Internhyra
Övriga driftkostnader 
Övriga utgifter

Summa

Kostnad per år

-117 000 kr 
-5 339 000 kr 
-1 120 948 kr 
20 386 000 kr 

2 253 000 kr 
550 000 kr 
626 000 kr 

17 238 052 kr

I kalkylen har vi räknat med försäljningsintäkter som finns i dagens budget för verksamheten 
på Holmsborg samt på Holmsborgsvägen. Sedan har vi räknat med att två ärende som har 
personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (PASFB) ska fortsätta med sin assistans 
och vi räknar med intäkter från Försäkringskassan på 5 339 tkr.

När det gäller hyresintäkter så har vi utgått från hyresintäkter som vi har haft 2018 på 
Ljungsjövägen och omvandlat dessa till Holmsborgs förutsättningar d.v.s. att det är 18 
bostäder istället för 6. Därför uppskattas hyresintäkter hamna på cirka 1 120 tkr.

Personalkostnader har vi utgått från de kostnader vi har idag kopplade till en del av dessa 
verksamheter. Vi räknar med att vi behåller samma personalkostnader för de boende som 
finns idag på Flolmsborgsområdet. Sedan har vi även bakat in de uppskattade och anpassade 
personalkostnader för de boende som ska flytta in till det nya området.

På Holmsborgsvägen 15 bedriver vi en gruppbostad med bara en brukare. Vi har förstärkt 
idag med extra personal på grund av arbetsmiljörisk eftersom arbetsgruppen som arbetar på 
Holmsborgsvägen 15 saknar möjlighet att snabbt påkalla extra personal vid behov. Detta 
kommer att underlättas i det nya området eftersom arbetsgruppen kommer att ha tillgång och 
närhet till andra kollegor. Med den förändringen eller flytten, minskar vi personalkostnader 
från cirka 3 295 tkr till cirka 2 472 tkr.

För närvarande räknar vi med att kunna ta hem två externa placeringar som har en total 
årligkostnad på cirka 7 707 tkr. Här räknar vi att vi skulle kunna bedriva den verksamheten 
till en lägre kostnad om rätt förutsättningar skapas på hemma plan. Det vill säga att det är 
lugn miljö samt att boendet är anpassat efter brukarnas behov och förutsättningar. Den årliga 
besparingen räknas vara över 1 000 tkr för dessa två ärenden. Även i denna kalkylen här har 
vi räknat med att vi kommer att använda väldigt mycket personal vilket behöver inte bli så i 
verklighet.

Övriga driftkostnader är framtagna med hjälp av befintligbudget för verksamheten som finns 
idag. I de övriga driftkostnaderna ingår kostnader kopplade till övriga fastighetskostnader, 
bränsle/energi, förbrukningsinventarier, Tele-IT-kommunikation med mera.
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Övriga utgifter är bland annat utgifter till Försäkringskassan för de 20 första timmar till de 
två brukare som har personlig assistans enlig Socialförsäkringsbalken (PASFB). Här räknas 
kostnaden hamna på cirka 626 tkr.

Beskrivning av nuvarande ekonomiska situationen kopplat till ärende som är 
planerade till Holmsborgsområdet:

Idag har vi följande kostnader kopplade till brukare som ska flytta till Holmsborgsområde:

2019 Kostnader per år
Intäkter t.ex. försäljningsintäkter -117 000 kr
Övriga intäkter, t.ex. bidrag -5 339 000 kr
Hyresintäkter -720 000 kr
Personalkostnader 14 852 000 kr
Placeringskostnader 7 245 341 kr
Internhyra 493 000 kr
Övriga driftkostnader 594 000 kr
Övriga utgifter 616 000 kr

Summa 17 624 341 kr

Personalkostnader är kopplade till brukare som vi har idag inom verksamheten på 
Holmsborgsområdet och Holmsborgsvägen. Placeringskostnad som redovisas är den kostnad 
som är kopplad till de två ärende som är tänkta att flytta till det nya boendet på Holmsborg.

Sett till skillnaden mellan personalkostnader samt placeringskostnader som i sammanhanget 
är de största driftskostnaderna, så finns det en kostnadsminskning på 1 711 tkr, enligt 
tidigare beskrivna åtgärder.

2019______________________ Årskostnad 2020______________________ Årskostnad
Personalkostnader 14 852 000 kr Personalkostnader 20 386 000 kr
Placeringskostnader 7 245 341 kr

Summa 22 097 341 kr Summa 20 386 000 kr

Vi vill understryka att genom skapandet av Holmsborgsområdet undviker förvaltningen 
framtida dyra placeringar. Den besparingen är lite svår att räkna på.

Nihad Hodzic 

V erksamhetschef



Anpassade lägenheter Motiveringar
Anpassning Mängd Pris | Differens
Yttertak

Betongtakpannor 885 kvm 820 000
Plåt 885 kvm 1300 000

Detaljplanen tillåter ej en högre byggnadshöjd, betongtakpannor kräver 
viss lutning som vi inte kan uppnå med befintlig detaljplan.

480 000
Undertak
Undertak normal 780 kvm 279 000
Undertak anpassning 780 kvm 535 000

Krav från verksamheten med anpassningar kring ljud. Arbetsmiljö för 
personal samt bra boendemiljö för hyresgäst.

256 000
Förstärkning ytterväggar
Extra slagtålig skiva 1000 kvm 390 000 390 000 Förstärkningar i väggar och fönster pga. utåtagerande beteende hos 

hyresgäster. Styrgruppen har rekommenderat att åtgärder görs i alla 
lägenheterna för en flexibel placering av hyresgästerna. Även extra 
ljudkänslighet hos hyresgäster bidrar till extra ljudanpassning av 
lägenhetsavskiljande väggar krävs.

Förstärkning innerväggar
Vanliga innerväggar 800 kvm 580 000
Slagtåliga innerväggar 800 kvm 1 200 000

j 620 000
Lägenhetsavskiljande väggar
Vanliga väggar 250 kvm 365 000
Extra ljudavskiljande 250 kvm 410 000

45 000
Okrossbara fönster

Vanliga fönster 47st 310 000
Okrossbara fönster 47st 500 000

190 000 kr
Branddörrar Önskemål från versamheten att ha samarbete mellan lägenheterna för 

personal. Medför att branddörrar är ett krav.Branddörrar 4st 45 000 45 000
Slagtåliga invändiga dörrar

Vanliga innerdörrar 60st 195 000
Slagtåliga innerdörrar 60st 561000

Samma motivering som för förstärkning av väggar och fönster.

366 000
Personalrumsdörrar
Ytterdörr personalrum 12st 150 000 150000 Brandkrav att personal ska ha egen ytterdörr från jourrum.
Anpassningar i WC
WC-stol porslin 2st 7 000
WC-stol Rostfri 2st 36 000

Krav från verksamhet då hyresgäst med utåtagerande beteende inte kan 
ha vanligt porslin i sitt badrum och inte heller ha dusch. Här väljs det att 
endast anpassa de lägenheter som idag är kända då det är en enklare 
åtgärd att anpassa vid skifte av hyresgäst.

29 000
Handfat porslin 2st 7 000
Handfat rostfri 2st 13 500

6 500
Badkar 1st 7 000 7 000
Summa tilläggsäskning Anpassade lägenheter 2 584 500,00 kr

Gruppboende
Undertak
Undertak normal 412 kvm 147 000
Undertak anpassning 412 kvm 282 000

Krav från verksamheten med anpassningar kring ljud. Arbetsmiljö för 
personal samt bra boendemiljö för hyresgäst.

135 000
Lägenhetsavskiljande väggar
Vanliga väggar 240 kvm 308 000
Extra ljudavskiljande 240 kvm 393 000

Extra ljudkänslighet hos hyresgäster bidrar till extra ljudanpassning av 
lägenhetsavskiljande väggar.

85 000
Yttertak
Betongpannor 600 kvm 560000
Plåttak 600 kvm 880000

Detaljplanen tillåter ej en högre byggnadshöjd, betongtakpannor kräver 
viss lutning som vi inte kan uppnå med befintlig detaljplan.

320 000
Summa tillägsäskning anpassade lägenheter 540 000,00 kr

Övriga anpassningar
Solceller 700 000 Solceller politiskt beslut efter att budgeten 2016 togs fram.
Fjärrvärme grävning 240 m 600 000 Anpassning fjärrvärme pga interna ledningar inom tomt som försvinner
Fjärrvärmeväxlare 1st Regnbågen 72 000 vid rivning. Ej utredd i budgetarbetet 2016.
Fjärrvärmeväxlare 2st Anpassade Igh 148 000
Gångar på området 1500 kvm 700 000 Kör- och gångstråk på området, ej med i budget 2016.
Prisökning 4% av 33 750 000 1 400 000 Kostnadsökning från befintlig budget.
Summa tilläggsäskning övrigt 3 620 000 —
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Entreprenadskostnader
Yta byggnad kr/kvm år 2016 Summa

Anpassade lägenheter 790 22000 17 380 000,00 kr
Gruppbostad 530 22000 11660 000,00 kr

Uträkningar gjorda på Pumpan 2. Billig kr/kvm på detta projekt som vi inte 
ser är rimlig till kommande projekt på Holmsborg.

29 040 000,00 kr
|Yta byggnad kr/kvm år 2019 |Summa

Anpassade lägenheter 790 25 000 19 750 000,00 kr
Gruppbostad 530 25 000 13 250 000,00 kr Vi räknar istället med 25 OOOkr/kvm som är mer rimlig i dagens läge.

33 000 000,00 kr 33milj. är kostnaden för byggnation exkl tillkommande anpassningar.

Totalbudget
Byggherrekostnader 1 600 000,00 kr
Sidoentrprenader, växter och vitvaror 500 000,00 kr
Oförutsett 10% 4 200 000,00 kr
Konst 1% 330 000,00 kr
Tillkommande 6 744 500,00 kr
Anbud 33 000 000,00 kr

| 46 374 500,00 kr

Total tilläggsäskning 12 624 500,00 kr
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Kommunstyrelsen

KS § 168 KS2019/03 54 012

Tilläggsäskande till nybyggnation av Regnbågens 
förskola och rivning av befintlig byggnad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
tilläggsbudget för investeringsbudget 2020 för Regnbågens förskola med 14 500 
000 kr.

Finansiering av rivningskostnader för 2021 hänskjuts till budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden föreslog den 8 oktober 2019, § 123, att kommunfullmäktige 
beviljar ytterligare 16 500 000 kronor till nybyggnation av förskolan Regnbågen 
och rivning av den befintliga byggnaden. Den 25 september 2019, § 103, 
beslutade barn- och utbildningsnämnden att godkänna att tekniska nämnden 
äskar utökade investeringsmedel till ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
fick information i ärendet presenterad för sig den 24 september 2019.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från den 24 
september att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar 
tilläggsbudget till 14 500 000 kronor. Den beräknade rivningskostnaden bör 
enligt kommunledningsförvaltningen hänskjutas till budgetberedningen eftersom 
rivningskostnaden ska bokföras som en driftskostnad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskri velse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-24, § 140 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-10-08 § 123 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2019-09-25 § 103 
Tjänsteskri velse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-09-19

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Tilläggsäskande Regnbågens förskola

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsbudget för 
investeringsbudget 2020 för Regnbågens förskola med 14,5 miljoner kr.

Finansiering av rivningskostnader för 2021 hänskjuts till budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har föreslagit att investeringsbudgeten utökas med 16,5 mkr för 
nybyggnation av förskolan Regnbågen och rivning av befintlig förskola.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Tekniska förvaltningen har beräknat att utgifterna är 16,5 mkr högre för projektet än tilldelad 
budget. Av tilläggsäskandet utgör, enligt uppgift från tekniska förvaltningen, 
rivningskostnadema 2 mkr. Rivningen ska bokföras som en driftkostnad och ska alltså tas på 
resultatet. Enligt uppgift från tekniska förvaltningen är det troligt att rivningen kommer att 
utföras under 2021. Resterande 14,5 mkr ska bokföras som investering.

Investeringen på 14,5 mkr kommer att behöva finansieras genom ökad upplåning under 
2020. I budgeten för 2020 beslutades om upplåning med 91,4 mkr.

Den utökade investeringsbudgeten innebär ökade kostnader för avskrivning och ränta med 
uppskattningsvis 442 tkr årligen, som belastar barn- och utbildningsnämndens budget med 
utökad intemhyra.

Finansiering
Finansiering sker genom kommunens rörelsekapital.

Magnus Johansson 
Ekonomichef
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Tn § 123 TK2019/0136 280

Nybyggnation av Regnbågens förskola och rivning av 
befintliga byggnader - tilläggsäskande

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsram med ytterligare 16,5 mkr 
till nybyggnation av förskolan Regnbågen och rivning av den befintliga försko
lan.

Beslutet fattas under förutsättning att bam-och utbildningsnämnden godkänner 
fördyringen i investeringsskedet eftersom detta även kommer att påverka drift
kostnaden.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen skriver den 19 september 2019 att utifrån tilldelad 
budget på 36,5 miljoner, pågående projektering och en ny aktuell kostnads
beräkning behövs en utökad budget för nyproduktion av Regnbågens för
skola, fastigheten Korpen 1 Ljungby.

Tilläggsäskandet beräknas till totalt 16,5 miljoner kr. Detta avser uppdate
rade kostnader för att uppföra byggnaden, rivning av befintlig byggnad, 
flytt av befintlig VA-ledning, byggherrekostnader samt 10 % oförutsedda 
kostnader. Den budget som avsattes för projektet är inte längre aktuell uti
från dagens förutsättningar. Det tillkommer även rivning av befintlig bygg
nad och flytt av den VA-ledning som går genom den aktuella i fastigheten.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 23 september 2019 att tekniska 
nämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsram med 
ytterligare 16,5 mkr till nybyggnation av förskolan Regnbågen och rivning av 
den befintliga förskolan.

Beslutet fattas under förutsättning att bam-och utbildningsnämnden godkänner 
fördyringen i investeringsskedet, eftersom detta även kommer att påverka drift
kostnaden.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19

Skickas till
Kommunstyrelsen
Bam- och utbildningsnämnden

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 103 2019/0503 600

Utökad budget för nyproduktion av förskola på 
fastigheten Korpen 1, Ljungby

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att Tekniska nämnden äskar utökad 
investeringsram för att kunna tilldela kommande upphandling avseende 
nyproduktion av Regnbågens förskola på fastigheten Korpen 1. Tilläggsäskandet 
beslutas i Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån tilldelad budget på 36,5 miljoner, pågående projektering och en ny 
aktuell kostnadsberäkning behövs en utökad budget för nyproduktion av 
Regnbågens förskola, fastigheten Korpen 1 Ljungby.

Tilläggsäskandet beräknas till totalt 16,5 miljoner kronor. Detta avser 
uppdaterade kostnader för att uppföra byggnaden, rivning av befintlig byggnad, 
flytt av befintlig VA-ledning, byggherrekostnader samt 10 procent oförutsedda 
kostnader.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Den budget som avsattes för projektet är inte längre aktuell utifrån dagens 
förutsättningar. Det tillkommer även rivning av befintlig byggnad och flytt av 
den VA-ledning som går genom den aktuella i fastigheten.

Förvaltningens beredning
Projektering genomförs av Fastighetsavdelningen tillsammans med Bam- och 
utbildningsförvaltningen. Särskilda riktlinjer för förskolor i kommunens 
verksamhetsplan för lokalförsörjning och tjänsteskrivelsen Förstudiefasen 
Förskolor - lokalers utformning - verksamhetsbeskrivning (BUN 2018-01-09) är 
en grund för pågående projektering.

Beslutsunderlag
Parallellt kommer Tekniska nämnden uppdra till Tekniska förvaltningen att 
upphandla uppförandet av ny förskolbyggnad på fastigheten Korpen 1, under 
förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut om utökad erforderlig budget 
för projektet enligt nämnda förutsättningar.

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-17
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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• Arbetsutskottets protokoll 2019-09-25, § 95

Skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Tekniska förvaltningen 
Eva Jönsson

Lokalstrateg

Tel. 0372-789331

eva.jonsson@ljnngby.se

Barn- och utbildnin
LJUNGBY KOMMUN

igsn^TSP^UNSTYRELSEN

An k 2019 "09- 1 9
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr

Utökad budget för nyproduktion av förskola på fastigheten 
Korpen 1, Ljungby

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att Tekniska nämnden äskar utökad 
investeringsram för att kunna tilldela kommande upphandling avseende nyproduktion 
av Regnbågens förskola på fastigheten Korpen 1. Tilläggsäskandet beslutas i 
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån tilldelad budget på 36,5 miljoner, pågående projektering och en ny aktuell 
kostnadsberäkning behövs en utökad budget för nyproduktion av Regnbågens förskola, 
fastigheten Korpen 1 Ljungby.

Tilläggsäskandet beräknas till totalt 16,5 miljoner kr. Detta avser uppdaterade kostnader 
för att uppföra byggnaden, rivning av befintlig byggnad, flytt av befintlig VA-ledning, 
byggherrekostnader samt 10 % oförutsedda kostnader.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Den budget som avsattes för projektet är inte längre aktuell utifrån dagens 
förutsättningar. Det tillkommer även rivning av befintlig byggnad och flytt av den 
VA-ledning som går genom den aktuella i fastigheten.

Förvaltningens beredning
Projektering genomförs av Fastighetsavdelningen tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Särskilda riktlinjer för förskolor i kommunens 
verksamhetsplan för lokalförsörjning och tjänsteskrivelsen Förstudiefasen Förskolor- 
lokalers utformning - verksamhetsbesknvning (BUN 2018-01-09) är en grund för 
pågående projektering.
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Beslutsunderlag
Parallellt kommer Tekniska nämnden uppdra till Tekniska förvaltningen att upphandla 
uppförandet av ny förskolbyggnad på fastigheten Korpen 1, under förutsättning att 
Kommunfullmäktige fattar beslut om utökad erforderlig budget för projektet enligt 
nämnda förutsättningar.

Tom Grundel 1 
Fastighetschef Lokalstrateg
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Kommunstyrelsen

KS § 164 KS2019/0335 700

Utredning om alternativa driftsformer för personlig 
assistans

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte bedriva 
personlig assistans genom alternativa driftsformer.

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har utrett alternativa driftsformer som kan tillämpas på 
personlig assistans. Den 28 augusti 2019, § 70, beslutade socialnämnden att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för avgörande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet den 24 september 2019, § 
135, och beslutade då att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut.

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 2019-08-28, § 70
Rapport utredning alternativa driftsformer personlig assistans, 2019-09-06
Bilaga 1- policy för alternativa driftsformer, 2005-08-25
Bilaga 2 - sammanställning av ekonomiska effekter vid en LOU-upphandling,
2019-09-06
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24, § 135

Yrkanden

Magnus Gunnarsson (M), Anne Karlsson (S), Lars-Ove Johansson (C), Kerstin 
Wiréhn (V), Henrik Pettersson (SD) och Conny Simonsson (S) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte bedriva 
personlig assistans genom alternativa driftsformer.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus 
Gunnarssons, med fleras, yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons, med fleras, yrkande.

Justerandes sign



Sammanträdesprotokoll
2019-08-28

10(17)
JUNGBY
OMMUN

Socialnämnden
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Rapport ”Utredning alternativa driftsformer personlig assistans”

Beslut
Socialnämnden överlämnar ärendet om alternativa driftsformer for personlig 
assistans till kommunstyrelsen för avgörande.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att utreda alternativa driftsformer som 
skulle kunna tillämpas på personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken 
(SFB) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för att 
uppnå ytterligare effekter för en budget i balans. Utredningen är en del av 
socialnämndens arbete med budget i balans och avser den personliga assistans 
som socialförvaltningen verkställer.

Socialnämndens arbetsutskott har även gett förvaltningen i uppdrag att 
åskådliggöra den ekonomiska effekten av extern resp. kommunal regi för 
socialnämnden resp. kommunen totalt. Förvaltningen har gjort en 
sammanställning av ekonomiska effekter vid en LOU-upphandling för att 
tydliggöra de ekonomiska effekterna för socialnämnd och för kommunen som 
helhet.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019 och 
föreslår att socialnämnden överlämnar ärendet om alternativa driftsformer för 
personlig assistans till kommunstyrelsen för avgörande.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden 
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens rapport ”Utredning alternativa driftsformer personlig 
assistans” inklusive bilagor: kommunens policy för alternativa driftsformer, en 
sammanställning av ekonomiska effekter vid en LOU-upphandling, 
arbetsutskottets protokoll 2019-08-21, § 75.

Justerandes sign
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Inledning
Utredningen är en del av socialnämndens arbete med budget i balans.

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att utreda alternativa driftsformer som skulle kunna 
tillämpas på personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) för att uppnå ytterligare effekter för en budget i 
balans. Utredningen avser den personliga assistans som socialförvaltningen verkställer.

Utredningen avser att svara på frågorna
• vilka alternativa driftsformer skulle kunna tillämpas på personlig assistans enligt 

Socialförsäkringsbalken (SFB) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) som utförs av kommunens egen organisation.

• konsekvenser (för brukare, för socialtjänsten och socialnämnden, för ekonomi, för 
personal) per alternativ driftsform.

Handläggare av utredningen: Nihad Hodzic (Verksamhetschef OF), Jonas Sjöholm (Ekonom) 
och Patrik Moberg (kvalitetsstrateg).

Personlig assistans

Lagstiftning
Personlig assistans infördes i Sverige 1 januari 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 51 kap. Assistansersättning i 
S o ci al försäkringsb alken.

För att få bedriva verksamheten personlig assistans måste privata leverantörer ha aktuellt 
tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det krävs inget tillstånd för kommun 
eller den som själv önskar anställa sina personliga assistenter. Kommunen behöver endast 
anmäla till IVO att man bedriver verksamheten personlig assistans.

Vad är personlig assistans?
Av 5-7§§ i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS framgår att 
verksamhet som verkställer LSS-beslut ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet 
i samhällslivet. All verksamhet ska grundas på respekt för den enskildes integritet och 
självbestämmande. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ha inflytande och 
medbestämmande över de insatser som ges. Målet är att den enskilde ska kunna leva som 
andra.

Personlig assistans är en av tio olika insatser i LSS. I insatsen personlig assistans betonas den 
enskildes inflytande och självbestämmande särskilt, i förhållande till de övriga nio insatserna. 
Rätten för den enskilde att utöva inflytande över hur, när och av vem assistansen ska utföras 
utgör en grundläggande princip. Personlig assistans är den enda insats som ger den enskilde 
en laglig frihet att själv vara arbetsgivare eller att anlita en annan utförare av stödet än 
kommunen. Kommunen är därmed inte uppdragsgivare som vid andra insatser inom 
omsorgsområdet. Privata alternativ har funnits sedan insatsen infördes 1994.
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Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat 
antal personer. Stödet ska vara knutet till personen och inte till någon viss verksamhet. 
Personlig assistans kan beviljas den som har stora och varaktiga funktionshinder med behov 
av hjälp med sina grundläggande behov. Insatsen ska vara förbehållen krävande eller, i olika 
avseenden, integritetsnära och kvalificerade personliga behov. Den personliga assistansen ska 
i möjligaste mån garantera kontinuitet i stödet och därmed trygghet för den enskilde.

Personlig assistans och det delade huvudmannaskapet
Personlig assistans kan beviljas enligt LSS av en kommun eller enligt socialför- 
säkringsbalken (SFB) av försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för att utreda, besluta 
om samt betala ut assistansersättning i de fall behov av assistans för grundläggande behov 
överstiger 20 timmar per vecka. Understiger däremot de grundläggande behoven 20 timmar 
utreds och beslutas assistansen av kommunens biståndshandläggare enligt 9 § 2 LSS.

Med insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 LSS menas antingen biträde av personlig 
assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans, till den del behovet inte 
täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialför-säkringsbalken (SFB). Biträde av 
personlig assistent enligt LSS blir den brukare beviljad som väljer kommunen som utförare. 
Ekonomiskt stöd blir den beviljad som vill ha en annan utförare än kommunen.

När beslut fattas enligt LSS av kommunen står kommunen för hela kostnaden och när beslut 
fattas enligt SFB av försäkringskassan står kommunen för kostnaderna de första 20 timmarna 
och försäkringskassan för de resterande timmarna som beslutet omfattar.

Kommunens basansvar
Kommunen har ett basansvar för insatsen personlig assistans. Med det avses, enligt LSS 
förarbeten, förutom finansieringsansvar för de 20 första assistanstimmama per vecka i SFB- 
beslut också en skyldighet att anordna assistans som beslutats av försäkringskassan, om den 
enskilde begär det. Vidare ska kommunen stå beredd att såväl kunna tillhandahålla personlig 
assistans enligt LSS, som att ge ekonomiskt bidrag till skäliga kostnader för att enskilda ska 
kunna ordna insatsen på annat sätt än genom kommunen (prop. 1992/93:159).

I kommunens basansvar ingår också att utföra personlig assistans eller lämna ekonomiskt stöd 
för tillfälliga behov av utökad assistans som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 
SFB. En person kan exempelvis tillfälligt behöva särskild eller utökad hjälp under en 
semesterresa.

I basansvaret ingår likaså att ansvara för tillfälliga utökningar av personlig assistans som 
beror på ordinarie assistents sjukdom. Här avses antingen att rent faktiskt tillhandahålla en 
vikarie eller att lämna ekonomisk ersättning för en vikarie.

Merparten av det som reglerar kommunens basansvar handlar om att kommunen alltid måste 
vara den yttersta garanten för att den enskilde far sina behov tillgodosedda. Den enskilde ska 
aldrig riskera att stå utan assistans.

5 av 30



LJUNGBY
KOMMUN

UJ

Alternativa driftsformer
Kommunens verksamheter kan organiseras i olika driftsformer. Verksamheten kan drivas i 
egen regi i förvaltningsform (där intraprenad kan vara ett alternativ) eller i samverkan genom 
kommunalförbund, gemensam nämnd, kommunala företag eller avtalssamverkan med andra 
offentliga organ.

Externa utförare får förekomma i alla verksamheter utom de som innefattar strategiska 
ledningsfunktioner eller myndighetsutövning inklusive val- och överförmyndarfunktioner. 
Externa aktörer kan utföra kommunal verksamhet efter upphandling eller tjänstekoncession. 
Samverkan kan också ske med privata företag eller andra organisationer, exempelvis genom 
”Idéburet-offentligt partnerskap” (IOP).

Policy för alternativa driftsformer
Ljungby kommun har en av kommunfullmäktige antagen policy för alternativa driftsformer. 
Policyn antogs 2005-08-25 och är inte reviderad sedan dess. Det finns heller inga 
dokumenterade uppföljningar och utvärderingar kopplade till policyn, se bilaga 1.

Alternativa driftsformer som kan tillämpas på personlig assistans
Handläggarna har valt att avgränsa utredningen till att endast omfatta följande alternativa 
driftsformer:

• Entreprenad, Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem 
(LOV) eftersom dessa driftsformer idag förekommer inom socialnämndens 
verksamhetsområde i Ljungby kommun

• Intraprenad och avknoppning (personalkooperativ) i enlighet med Ljungby kommuns 
policy för alternativa driftsformer

Definitioner
Entreprenad, Lagen om offentlig upphandling (LOU): Annan utförare får, via upphandling, i 
uppdrag att driva kommunal verksamhet. Kommunen kvarstår som huvudman och behåller 
sitt ansvar gentemot de användare/ brukare som omfattas av den entreprenaddrivna 
verksamheten. Entreprenaden ansvarar för innehållet i själva verksamheten. Kommunen 
beslutar om mål, inriktning, omfattning och kvalitet samt ansvarar för uppföljning, 
utvärdering och eventuella kompletterande insatser.

Lagen om valfrihetssystem (LOV): Privata leverantörer ges genom avtal möjlighet att bedriva 
kommunal verksamhet. Användaren/brukaren får fritt välja bland de utförare som har 
godkänts av kommunen och kommunen har kvar det övergripande ansvaret. Kommunen 
annonserar kontinuerligt efter anbudsgivare, godkänner och skriver kontrakt med alla som 
lever upp till de ställda kraven samt ser till att alla utförare ersätts på samma sätt och därmed 
enbart konkurrerar med kvalitet.

Intraprenad: En intraprenad är en självständig resultatenhet med ökat ansvar och utökade 
befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal inom ramen för den kommunala 
förvaltningsorganisationen. Detta innebär att intraprenaden ytterst ägs och drivs av 
kommunen och att medarbetarna är anställda av den aktuella förvaltningen. En intraprenad är 
därmed ett sätt att utveckla verksamheten inom befintlig organisation med bibehållen 
anställningstrygghet.
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Personalkooperativ: Personalkooperativ innebär att en personalgrupp inom t.ex. en 
kommunalförvaltning bryter sig loss och ”startar eget” i form av t.ex. en ekonomisk förening.

Upphandling av vård- och omsorgstjänster
Kommunal verksamhet kan lämnas över till privata utförare. När en kommun anlitar en extern 
leverantör som på grundval av ett skriftligt avtal åtar sig att för kommunens räkning, varaktigt 
och självständigt, utföra en eller flera tjänster i en sammanhållen verksamhet föreligger en 
driftentreprenad. Kommunen är fortsatt huvudman för verksamheten, dvs. kommunen 
behåller sitt ansvar gentemot dem som omfattas av den entreprenaddrivna verksamheten. 
Kommunen bestämmer vad verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet ska var 
och ansvarar för uppföljning, utvärdering och eventuella kompletterande insatser. När en 
kommun i stället köper enstaka platser eller tjänster på en privat institution eller anläggning är 
kommunen inte huvudman för verksamheten men ansvarar för att de vård-, omsorgs- och 
stödinsatser som den enskilde får håller god kvalitet.

Vård- och omsorgstjänster kan upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller 
enligt lagen om valffihetssystem (LOV).

Kort om lagen om offentlig upphandling (LOU)
Upphandling enligt LOU innebär att avtalstiden är fast. Under avtalstiden kan inte nya 
leverantörer tillkomma och möjligheterna att justera förffågningsunderlaget och dess villkor 
under avtalstiden är starkt begränsade. I en LOU-upphandling antas en eller flera leverantörer 
i pris- och/eller kvalitetskonkurrens.

Kort om lagen om valfrihetssystem (LOV)
I ett valffihetssystem godkänns samtliga leverantörer som uppfyller kraven som kommunen 
ställt och nya leverantörer kan godkännas löpande så länge valfrihetssystemet är i drift. Det är 
inte möjligt att begränsa antalet leverantörer i ett valffihetssystem. Förffågningsunderlaget 
och dess villkor kan justeras under avtalstiden. Möjligheten till detta ska dock ffamgå av 
förffågningsunderlaget samt av de avtal som tecknas. Ändringarna ska vara skäliga, och inte 
alltför omfattande.

Detta skiljer LOV från LOU
• löpande annonsering
• att alla anbudsgivare som uppfyller kraven ska antas

• ersättningen är lika för alla utförare

• att kommunen ger information till medborgarna för att möjliggöra ett medvetet val

• att ett i förväg bestämt ickevalsalternativ ska finnas
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En jämförelse mellan kommunalt och privat utförd 
personlig assistans
Handläggarna har valt ut exempel på faktorer som påverkar personalkostnader och anställdas 
villkor mellan kommunalt och privat utförd assistans.

Anställningsform
I de flesta kollektivavtal som tillämpas av privata assistansanordnare finns möjlighet att 
visstidsanställa personliga assistenter genom anställningsfonnen ”Anställning för viss tid - så 
länge assistansuppdraget varar”. Det innebär att medarbetaren har en eller flera anställningar 
som är knuten/knutna till enskilda brukare. Kommuner å sin sida tillämpar tillsvidare 
anställning av de allra flesta personliga assistenter. Anställningen blir därmed knuten till 
kommunens verksamhet i sin helhet och den anställde omfattas av kollektivavtalet allmänna 
bestämmelser (HÖK) och av lagen om anställningsskydd (LAS). Möjligheten att 
visstidsanställa personliga assistenter motsvarar LSS lagstiftningens intentioner att knyta det 
personligt utformade stödet till den enskilde och inte till någon viss verksamhet.

Det privata företagets samlade bemanningskapacitet blir mer flexibel och anpassningsbar 
utifrån förändrad efterfrågan, d.v.s. ökning eller minskning av antal brukare eller 
assistanstimmar. Kommunens bemanning är mer statisk oavsett minskade behov. Inom 
kommunen kan de anställda dessutom ha ”heltid som norm” oavsett antal brukare och 
assistanstimmar, medan en privat utförare kan anpassa tjänstgöringsgrad efter brukares behov 
och beslut med medarbetarens önskemål om arbetstid.

Vid anställning kan en privat utförare anpassa krav på kvalifikationer och kompetens utefter 
brukarens behov och eventuella önskemål. Inom kommunen anställs personliga assistenter 
med t.ex. undersköterskekompetens oavsett om funktionsnedsättningen kräver det och/eller 
brukaren önskar det. Anledningen till detta har med tillsvidareanställning, företrädesrätt och 
LAS att göra. Det måste vid övertalighet i kommunen vara möjligt för arbetsgivaren att 
anställa medarbetaren i alla personliga assistansärenden och ibland även inom andra delar av 
verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Detta inskränker brukarens möjlighet 
att ha inflytande över vem som ska anställas som personlig assistent samt har betydelse för 
löne- och kostnadsbilden för arbetsgivaren.

Veckoarbetstid
Veckoarbetstiden i det kommunala huvudavtalet HÖK är 38,25 timmar. I avtalen för privata 
utförare är veckoarbetstiden 40 timmar. I en del kommuner finns lokala överenskommelser 
som ger ännu kortare arbetstid. I Ljungby kommun gäller 37 timmarsvecka, vilket ger ca 8% 
högre timkostnad jämfört med avtalen för en privat utförare.

För anställda på PAN-avtal, som tillämpas för anhöriga eller personer som väljs direkt av 
brukaren, är veckoarbetstiden 40 timmar och för anhöriganställda maximalt 48 timmar. 
Eftersom anställda på PAN-avtalet i allmänhet är timavlönade uppstår inte någon skillnad mot 
anställda i privata företag i branschen.

Ersättning för obekväm arbetstid
När det gäller ersättningar för obekväm arbetstid finns en skillnad på några kronor mellan 
avtalen. Till exempel, för arbete på vardag mellan klockan 19-22 skiljer det 0,53 kronor per
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timme mellan det dyraste (SKL) och billigaste avtalet (KFO), och för arbete på helger skiljer 
det 0,94 kronor per timme mellan det dyraste (SKL) och billigaste avtalet (KFO).

Ersättning för jour (väntetid)
De kommunala avtalens ersättningsmodell för jourarbete eller väntetid som det kallas vid 
utförande av personlig assistans, skiljer sig mellan kommunal och privat utförare.

Semesterdagar
Kommunens kollektivavtal ger fler semesterdagar vid stigande ålder utöver de lagstadgade 25 
semesterdagarna, vilket oftast även är fallet inom privat verksamhet.

Möjligheten att avstå kunder
Privata anordnare har i dag möjligheten att avstå kunder och behöver inte motivera varför de 
gör det. Ett skäl till att avstå en kund kan vara att anordnaren inte hittar lämpliga personliga 
assistenter åt assistansmottagaren eller att han eller hon behöver assistenter vars marknadslön 
är högre än vad anordnaren anser sig ha råd med. Personer med mycket tid på kvällar och 
helger skulle också kunna nekas om anordnaren inte anser att ersättningen kompenserar för 
ob-ersättningen. Samtidigt kan vissa anordnare få bättre lönsamhet genom att avstå vissa 
assistansmottagare och det kan innebära att den som är i behov av stöd far färre anordnare att 
välja mellan och mer resurskrävande assistansanvändare kan, i extremfallet, tvingas välja 
kommunen som utförare eftersom ingen annan anordnare är villig att åta sig uppdraget.

Personlig assistans i Ljungby kommun
Inom socialnämndens verksamhetsområde fanns det vid årsskiftet 2018/2019, 45 personer 
med beslut om personlig assistans, från antingen försäkringskassan eller från kommunen. 
Besluten och utförandet av ärendena fördelar sig enligt nedan:

Kommunal regi Privat utförare Brukare totalt
Personlig assistans enligt 
LSS

12 4 16

Personlig assistans enligt 
SFB

17 12 29

Totalt antal ärenden 29 16 45
Tabell l. Antal beslut om personlig assistans
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Socialförvaltningen som assistansanordnare

Organisation

Figur 1: Organisationsschema OF

Den personliga assistansen som utförs av kommunens egen organisation ingår som en del av 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF). Verksamheten leds av 
verksamhetschef. För utförandet av den personliga assistansen ansvarar fem sektionschefer 
motsvarande ca 3.75 års arbetare. Till sitt förfogande har sektionscheferna tillgång till 
administrativ personal i form av OF-samordnare motsvarande ca 0,5 års arbetare och övrig 
administrativ personal i form av administrativ personal från bemanning OF motsvarande ca 
0,25 års arbetare. Verksamheten hade 2019-04-30 163 personliga assistenter anställda, varav 
109 är anställda enligt HÖK-avtalet och 54 enligt PAN-avtalet.

Assistanskostnader socialförvaltningen 2018
Kostnaderna för personliga assistansärenden enligt SFB finansieras av försäkringskassan, 
bortsett från de första 20 timmarna som finansieras av kommunen, oavsett utförare.
Kostnaden 2018 för de 20 första timmarna var 9,9 mnkr. Förvaltningens kostnader för SFB- 
ärendena uppgick under 2018 till 44,0 mnkr, exklusive kostnaden för de 20 första timmarna. 
Intäkterna från försäkringskassan uppgick för dessa ärenden till 38,1 mnkr.

Kostnaden för personliga assistansärenden enligt LSS i kommunal regi uppgick till 17,8 mnkr 
och kostnaden för de externa assistansärendena uppgick till 5,5 mnkr. Ersättningen till de 
externa utförama för sjuklönekostnader uppgick till 0,2 mnkr.

Kostnaderna är exklusive OH.
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För år 2018 har det gjorts en genomlysning avseende kostnad per brukare (KPB), inom bl.a. 
personlig assistans. KPB gör det möjligt att utifrån ett uppföljnings- och stymingsperspektiv 
analysera verksamheterna och samtidigt få en nyckel talsjämförelse med andra kommuner. Det 
är Ensolution AB som utfört genomlysningen och de menar att det finns en överkostnad i 19 
av de assistansärendena som drivs i Ljungby kommuns regi. Ensolution AB bedömer att 
överkostnaden för dessa ärenden är drygt 10 mnkr.
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Entreprenad, Lagen om offentlig upphandling (LOU)
En kommun kan efter upphandling överlåta det egna utförandet av personlig assistans på 
entreprenad till en särskild assistansanordnare. Denna möjlighet regleras i 17 § LSS. Vid en 
verksamhetsövergång kvarstår kommunens juridiska ansvar för verksamheten. Det innebär att 
kommunen i egenskap av huvudman fortfarande är ansvarig för verksamhetens finansiering, 
kvalitet och uppföljning. Det kommunala alternativet försvinner alltså inte. Kommunen är 
fortsatt ansvarig för de brukare som väljer kommunen (och för de brukare som inte gör något 
val alls) men har uppdragit till ett företag att utföra den personliga assistansen. De brukare 
som gör ett aktivt val att låta annan utförare verkställa assistansen, ingår inte i kommunens 
ansvar oavsett entreprenaddrift eller ej.

Scenario upphandling LOU
Att LOU-upphandla den assistans som utförs av kommunens egen organisation, innebär att 
socialförvaltningen i Ljungby kommun avvecklar sin personliga assistans för de personer som 
valt Ljungby kommun som assistansanordnare för att istället upphandla dessa tjänster enligt 
Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Tidsplan för upphandling LOU
Handläggarna har tillsammans med upphandlingsenheten gjort bedömningen att tidsplanen 
för att genomföra en LOU-upphandling motsvarar cirka 12-15 månader exklusive tid för 
beslut om upphandling. Tidsplanen baserar handläggarna på nedanstående rubriker.

Faktorer som påverkar eller kan påverka tidsplanen fram till driftstart är till exempel politisk 
oenighet, förhandlingar, lång handläggningstid av tillstånd från IVO och överklagande.

Beslut om att upphandla
Handläggarna gör bedömningen att beslut om att upphandla den personlig assistans som 
utförs av kommunens egen organisation är av en sådan principiell beskaffenhet att det är 
kommunfullmäktige som ska ta ställning i frågan.

Upphandlingsprocess
Tiden för upphandlingsprocessen (förbereda och genomföra upphandling) och beslutsprocess 
kopplat till upphandlingsprocessen är den del som är mest tidskrävande. Beräknad tid 6-9 
månader.

Förberedelse och uppstart av Drift
Slutligen behövs tid för förberedelse och uppstart, det vill säga den tid som löper mellan 
avtalsskrivning och avtalsperiodens start. Först och främst för att säkerställa att 
verksamhetsövergången sker på ett tryggt och säkert sätt för både brukare och assistenter, 
men också för att till exempel genomföra uppstartsmöte och utbildning enligt avtal t.ex. 
verksamhetssystem, rimliga förutsättningar i tid vid behov rekrytering av personal, IVO:s 
handläggningstid av tillstånd. Beräknad tid cirka 6 månader.
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Konsekvenser av en LOU-upphandling 

För brukaren
Om en verksamhetsövergång genomförs har de assistansberättigade att välja att fortsätta att ha 
kommunen som utförare och då genom den assistansanordnare som kommunen upphandlat, 
alternativt att själv aktivt välja denna eller annan utförare. Det är enbart den som väljer att ha 
kommunen som utförare eller den som inte gör något val alls, som kommunen har ett fortsatt 
ansvar för gällande kvalitet och uppföljning.

Målsättningen i en eventuell övergång är att den ska ske så smidigt som möjligt och utan 
några negativa konsekvenser för den enskilde brukaren. Utgångspunkten är att alla brukare 
ska behålla sina assistenter i övergången till en ny arbetsgivare. Om en personlig assistent 
väljer att inte följa med till upphandlad arbetsgivare får det konsekvenser för brukaren.

Förändringen påverkar inte antal timmar de är beviljade, utan besluten från Försäkringskassan 
och kommunen står fast. Brukarens inflytande och styrning av assistenternas arbete ska vara 
oförändrat.

För socialtjänsten och socialnämnden
Kommunen är ansvarig för att de brukare som väljer kommunen som anordnare för 
verksamheten får sitt beslut och insatser verkställda, oavsett om kommunen väljer att själv 
tillhandahålla tjänsterna i egen regi eller genom en extern utförare efter upphandling. Det 
innebär bl.a. att kommunen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
föreskrifter som gäller för verksamheten och i enlighet vad som föreskrivs i avtalet med 
kommunen. Kommunen har därmed en skyldighet att se till att det är möjligt att kontrollera 
och följa upp den verksamhet som upphandlats och bedrivs av den externa utföraren.

Kommunens finansieringsansvar för de 20 första assistanstimmama (SFB) per vecka kan inte 
avtalas om. De övriga ingående delarna i kommunens basansvar regleras dock i en eventuell 
upphandling och påföljande avtal och styr således vilka delar som finns kvar inom nämnden 
respektive läggs på entreprenaden.

Personal inom arbetsledning och administration kan komma att bli övertaliga och det finns en 
risk att de kommer att välja en annan arbetsgivare innan entreprenaden startar. Förvaltningen 
kan komma i en situation där inga anbud lämnas eller att anbuden lämnas med ett för högt 
pris. Detta kan innebära att förvaltningen har kvar verksamheten och måste rekrytera personal 
för arbetsledning och administration på nytt.

LSS-handläggningen påverkas inte av förändringen.

Den privata anordnaren kommer att använda kommunens verksamhetssystem vilket kan 
komma att ge viss kostnad och arbete med utbildning och teknik.

Beslut om att konkurrensutsätta egen verksamhet, och pröva alternativa driftformer, kräver 
förhandling enligt medbestämmandelagen, MBL. Risk- och konsekvensanalys vad gäller 
arbetsmiljörisker inklusive handlingsplan samt samverkansförhandling genomförs innan 
beslut om alternativa driftsformer.
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För ekonomi
Det finns faktorer som jämfört med privat utförd assistans, är fördyrande och påverkar 
kommunens kostnader. En upphandling (LOU), kan påverka kostnaderna till viss del.

Handläggarna bedömer att kommunen har en förhöjd kostnad för kommunalt utförd assistans 
i jämförelse med privat utförd assistans. En jämförelse mellan olika avtal och den 
schemalagda tiden visar på en förhöjd kostnad på cirka 7 418 tkr.

Vid en avveckling av den assistans som utförs av förvaltningens egen organisation, kan 
förvaltningen vid en övertalighet minska kostnaderna för arbetsledning och administration. 
Samtidigt behövs det tillsättas resurser för uppföljning, tillsyn, kvalitetskontroll och 
avtalsuppföljning. Tillsammans ger detta en kostnadsminskning motsvarande 2 700 tkr.

LSS-utjämningssystemet är en avgörande faktor för hur stor kostnadsminskningen kan bli. 
Handläggarna har i utredningen räknat med att bidraget från LSS-utjämningssystemet minskar 
med 70% av den teoretiska kostnadsminskningen vilket motsvarar ett minskat bidrag med 7 
083 tkr. Det minskade bidraget skulle kunna bli större om intäkterna och kostnaderna 
förändras, vilket innebär en minskad eller helt utebliven kostnadsbesparing.

Kommunen kan ansöka om momsersättning för 6% av kostnaden vid köp av verksamhet. 
Momsersättningen påverkar inte utfallet i LSS-utjämningssystemet men påverkar den 
teoretiska kostnadsminskningen.

Den teoretiska kostnadsminskningen för den assistans som utförs av socialförvaltningens egen 
organisation skulle kunna bli som mest cirka 3 835 tkr om verksamhetens drift överförs från 
kommunen till entreprenad. Det är dock inte sannolikt att förvaltningen kan minska kostnaden 
så mycket, eftersom utredningen inte tar hänsyn till exempel arbetad tid under jour.

Framtida förändringar som exempelvis antal ärende, förändrade behov, förändrade beslut 
påverkar såklart den teoretiska kostnadsminskningen.

Kostnadsminskningen får effekt tidigast ett år efter verksamhetsövergången.

Faktorer Belopp
Driftskostnader 7 417 925
Arbetsledning och administration 2 900 000
Tillkommande administration -200 000
Summa 10 117 925
LSS-utjämning (70%) -7 082 547
Summa 3 035 378
Momsersättning vid köp av verksamhet +800 000
Summa teoretisk kostnadsminskning 3 835 378

Tabell 2. Sammanfattning teoretisk kostnadsminskning
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Utredarna baserar den teoretiska kostnadsminskningen på följande beräkningar:

Driftkostnader
Handläggarna har jämfört tre olika kollektivavtal, två privata (KFO, vårdföretagama) och det 
kommunala avtalet SKL. Jämförelsen har gjorts utifrån aktuellt veckoschema från Time Care 
Planning.

SKL KFO Vårdföretagarna
Summa 39 891 093 33 400 471 32 473 167

Tabell 3. Kostnadsjämförelse kollektivavtal

På ett helår skiljer det sig ca 7 418 tkr mellan SKL och det billigaste avtalet, Vårdföretagama. 
I denna kostnadsberäkning tas ingen hänsyn till aktivt arbete under jour/väntetid där de 
privata utförama får en kostnad för detta jämfört med kommunen som har denna kostnad 
oavsett aktivt arbete eller inte. Detta innebär att den faktiska skillnaden är mindre än 7 418 
tkr.

Nedan redovisas de främsta anledningarna till skillnaderna i driftkostnader mellan privat och 
kommunalt utförd personlig assistans.

Veckoarbetstid
I avtalen för de privata utförama är veckoarbetstiden 40 timmar. Ljungby kommun har 37 
timmar per vecka vilket ger cirka 8 procent högre timkostnad jämfört med avtalen för privata 
företag.

Handläggarna bedömer att detta ger en fördyrad kostnad på 2 000 tkr till 3 000 tkr jämfört 
med en privat utförare om personalen har samma grundlön och att man lyckas planera ut 
den ökade veckoarbetstiden på ett schema.

Ersättning för obekväm arbetstid
Det finns skillnader mellan avtalen vad gäller obekväm arbetstid.

Handläggarna bedömer att detta ger en fördyrad kostnad på cirka 1 000 tkr

Ersättning för jour (väntetid)
De kommunala avtalens ersättningsmodell för jourarbete skiljer sig från övriga avtal för 
personlig assistans. SKL-avtalet har en schablon som inte berättigar arbetstagaren till 
övertidsersättning vid aktivt arbete utan istället eftersätter arbetstagaren utefter en schablon 
som motsvarar halv jourersättning under hela passet och halv ordinarie timersättning för hela 
passet. Övriga avtal ersätter jourpasset med jourersättning för tid under jourpasset då aktivt 
arbete inte utförs men ersätter med ordinarie lön plus övertidsersättning för aktivt arbete.

Handläggarna bedömer att Ljungby kommun har en förhöjd kostnad på upp till ca 4 000 
tkr per år jämfört med en privat utförare. Beräkningen baseras på att inset aktivt arbete 
utförs under jouren vilket medför ökade kostnader för de privata utförama.
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Arbetsmiljö
I beräkningen ingår de arbetsmiljötimmar som kan relateras till kommunens basansvar, att 
den enskilde får sina behov tillgodosedda.

Handläggarnas bedömning är kostnaden för arbetsmiljötimmarna är ca 1 000 tkr.

Övriga kostnadsförändringar
Arbetsledning och administration
Vid upphandling av driften uppstår övertalighet för arbetsledning och administration om 
denna personal inte kan omplaceras till någon annan verksamhet.
För närvarande handlar det om 3,75 sektionschefer och 0,75 administrativ personal.

Handläggarnas bedömning är att kostnaden för 3,75 sektionschefer är cirka 2 500 tkr per 
år. Kostnaden för 0,50 OF-samordnare och 0,25 övrig administrativ personal är cirka 400 
tkr. Kostnaderna inkluderar personalkostnad, telefon och IT, exklusive lokalkostnader.

Tillkommande administration
Eftersom Ljungby kommun fortfarande har kvar huvudansvaret för verksamheten, behöver 
resurser tillföras som ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten och i enlighet vad som föreskrivs i avtalet med kommunen.

Handläggarnas bedömning är att förvaltningen behöver tillsätta resurser för uppföljning, 
tillsyn, kvalitetskontroll och avtals uppföljning, motsvarande 0,1 - 0,25 åa vilket motsvarar 
ca 100 - 200 tkr.

Intäkter
För kommunen - effekter för LSS-ut jämningen
En upphandling av personlig assistans som medför en kostnadsminskning för socialnämnden 
innebär på sikt också minskade intäkter för kommunens bidrag från det statliga 
utj ämningssystemet.

Efter kontakt med SKL har framkommit: “Det är ju generellt en stark följsamhet mellan 
kostnader och utfall i utjämningen genom konstruktionen medpersonalkostnadsindex. En 
kostnadsminskning ger en motverkande effekt på 65-70 % i utfallet för utjämningen, allt annat 
lika. ”

Handläggarna ser även att förändringar av intäkter som exempelvis assistansersättning och 
andra kostnadsförändringar kan få stor påverkan på utfallet av LSS-utjämningen vilket 
innebär att förändringarna kan bli större än 65 - 70%.

I utredningen har handläggarna räknat med att en besparing på 10 118 tkr ger ett minskat 
bidrag från LSS-utjämningen med 7 083 tkr vilket motsvarar 70%. Det minskade bidraget 
skulle kunna bli större om intäkterna och kostnaderna förändras, vilket innebär en minskad 
kostnadsbesparing
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Momsersältning
Kommunen kan ansöka om momsersättning för 6% av kostnaden vid köp av verksamhet. 
Momsersättningen påverkar inte utfallet i LSS-utjämningssystemet.

Handläggarna bedömer att intäkterna ökar med cirka 800 tkr.

Verksamhetsövergång
Den utförare som tar över verksamheten får högre kostnader under första året till följd av 
nuvarande kollektivavtal ska gälla i ett år för den personal som gått över. Den som tar över 
verksamheten kan därmed få högre kostnader under första året. När motsvarande verksamhet 
upphandlats i andra kommuner så har utföraren fått en högre ersättning under första året för 
att kompensera för de högre kostnaderna för personalens gällande kollektivavtal.

För personal
Vid en övergång av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan gäller särskilda 
skyddsregler för arbetstagaren. Reglerna finns i 6 b § LAS och 28 § MBL och bygger på EU- 
direktivet om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av verksamheter 
(2001/23/EG).

I en verksamhetsövergång övergår de anställningsavtal och anställningsförhållanden som 
gäller vid tidpunkten för övergången, automatiskt till förvärvaren. Den tidigare arbetsgivaren 
är dock ansvarig gentemot arbetstagaren för intjänad lön och andra ekonomiska förpliktelser 
som hänför sig till tiden före övergången. En planerad verksamhetsövergång utgör inte i sig 
saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS.

Den som förvärvar en eventuell entreprenad är skyldig att följa kommunens kollektivavtal och 
alltså tillämpa samma anställningsvillkor, till exempel vad gäller lönevillkor och semester. 
Denna skyldighet gäller i ett år från övergången, om inte kollektivavtalet löper ut innan dess 
eller ett nytt kollektivavtal börjar gälla för arbetstagarna. Övergången är till för att 
arbetstagaren ska ges möjlighet att gradvis anpassa sig till nya villkor hos den nya 
arbetsgivaren.

Vid en eventuell verksamhetsövergång informeras medarbetare noga om verksamhet hos den 
nya arbetsgivaren och ges ett tydligt erbjudande om att följa med över till den nya 
arbetsgivaren. Utgångspunkten är att arbetstagaren följer med brukaren vid en övergång. 
Arbetstagarens anställningsavtal fortsätter hos den nya arbetsgivaren. Det resulterar alltså inte 
i en ny anställning, utan det sker ett så kallat partsbyte på arbetsgivarsidan. Arbetstagaren kan 
dock enligt 6 b § LAS motsätta sig att anställningen automatiskt övergår till den nya arbets
givaren. Den som väljer att inte följa med över till den nya arbetsgivaren blir kvar i sin 
anställning i Ljungby kommun med risk för övertalighet och uppsägning som följd.

Det är svårt att med tydlighet beskriva de konsekvenser som kan uppkomma för personalen 
innan det är klart vilket företag som kommer att ta över personalen. Företagen tillämpar olika 
kollektivavtal beroende på vilken arbetsgivarorganisation de har avtal med.

Konsekvenser för arbetsledning och administrativ personal måste också belysas. Vid en 
verksamhetsövergång undantas vanligtvis arbetsledning och administrativ personal från den 
automatiska övergången. Det kan dock hända att den nya arbetsgivaren vill ta över någon eller
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några av dem efter särskilda förhandlingar. Om de inte tas över av den nya arbetsgivaren 
uppkommer sannolikt en övertalighetssituation i kommunen och det blir ett ansvar att se om 
de kan beredas andra arbetsuppgifter i kommunen.

En förändring som denna skapar oro och många frågeställningar hos personalen. Det är viktigt 
att medarbetare får så tidig och tydlig information som möjligt, även om det är många frågor 
som inte går att besvara förrän beslut är fattat och den nya eventuella arbetsgivaren är känd. 
Därför måste information komma från arbetsgivaren med jämna mellanrum under processen. 
Varje medarbetare måste också ha möjlighet att individuellt ställa sina frågor till sin 
sektionschef. Frågan bör tas upp vid kommande arbetsplatsträffar. Det är viktigt att också 
uppmärksamma situationen för chefer och administrativ personal.
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Lagen om valfrihetssystem (LOV)
Införande av LOV är ett alternativ till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling 
(LOU). Vid ett införande av LOV kvarstår kommunens juridiska ansvar för verksamheten. 
Det innebär att kommunen i egenskap av huvudman fortfarande är ansvarig för 
verksamhetens finansiering, kvalitet och uppföljning. Det kommunala alternativet försvinner 
alltså inte. Kommunen är fortsatt ansvarig för de brukare som väljer kommunen (och för de 
brukare som inte gör något val alls) men har uppdragit till godkända företag att utföra den 
personliga assistansen. De brukare som gör ett aktivt val att låta annan utförare verkställa 
assistansen, ingår inte i kommunens ansvar oavsett införande av LOV eller ej.

Syftet med LOV är att öka valmöjligheterna för brukarna med förhoppningen att därigenom 
öka kvalitet och effektivitet genom att konkurrens uppstår mellan utförare av service och 
omvårdnadstj änster.

LOV skapar, till skillnad från LOU, inte någon priskonkurrens mellan utförama, vilket skulle 
kunna pressa priserna. Införandet av valfrihetssystem LOV förutsätter att den ekonomiska 
ersättningen till utförare bestäms i förväg och anges i förfrågningsunderlaget.

Scenario vid införande av valfrihetssystem (LOV)
Att införa LOV på den assistans som utförs av kommunens egen organisation, innebär att 
socialförvaltningen i Ljungby kommun avvecklar den personliga assistans som utförs av 
kommunens egen organisation, genom att företag kan ansöka om att bli godkänd som 
leverantör av ickevalsaltemativet för personlig assistans inom Ljungby kommun. Den person 
som av olika skäl inte kan eller vill välja en leverantör på marknaden blir tilldelad en av 
Ljungby kommun godkänd leverantör enligt turordningslista.

Tidsplan för införande av valfrihetssystem (LOV)
Handläggarna har tillsammans med upphandlings enheten gjort bedömningen att tidsplanen 
för att genomföra ett införande av valfrihetssystem (LOV) motsvarar cirka 12-15 månader 
exklusive tid för beslut om införande. Tidsplanen baserar handläggarna på nedanstående 
rubriker.

Faktorer som påverkar eller kan påverka tidsplanen fram till driftstart är till exempel politisk 
oenighet, förhandlingar, lång handläggningstid av tillstånd från IVO, val av utförare.

Beslut om att införa valfrihetssystem (LOV)
Handläggarna gör bedömningen att beslut om att införa valfrihetssystem (LOV) på den 
personlig assistans som utförs av kommunens egen organisation är av en sådan principiell 
beskaffenhet att det är kommunfullmäktige som ska ta ställning i frågan.

Upphandlingsprocess
Tiden för upphandlingsprocessen (förbereda och genomföra upphandling) och beslutsprocess 
kopplat till upphandlingsprocessen är den del som är mest tidskrävande. Beräknad tid 6-9 
månader.
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Förberedelse och uppstart av Drift
Slutligen behövs tid för förberedelse och uppstart, det vill säga den tid som löper fram till 
beslutat datum för uppstart av val frihetssystem. Först och främst för att säkerställa att 
verksamhetsövergången sker på ett tryggt och säkert sätt för både brukare och assistenter, 
men också för att till exempel genomföra uppstartsmöte och utbildning enligt avtal t.ex. 
verksamhetssystem, rimliga förutsättningar i tid vid behov rekrytering av personal, IVO:s 
handläggningstid av tillstånd, val av utförare. Beräknad tid cirka 6 månader.

Konsekvenser vid ett införande av valfrihetssystem (LOV)

För brukaren
Om en verksamhetsövergång genomförs har de assistansberättigade att välja att fortsätta att ha 
kommunen som utförare och då genom de assistansanordnare som kommunen godkänt som 
utföra, alternativt att själv aktivt välja någon av dessa eller annan utförare. Det är enbart den 
som väljer att ha kommunen som utförare eller den som inte gör något val alls, som 
kommunen har ett fortsatt ansvar för gällande kvalitet och uppföljning.

Ett införande av LOV kan medföra en ökad valfrihet för den enskilde både när det gäller att 
välja utförare och byta utförare. Hur stor valfriheten blir beror på antalet godkända utförare.

Målsättningen i en eventuell övergång är att den ska ske så smidigt som möjligt och utan 
några negativa konsekvenser för den enskilde brukaren. Utgångspunkten är att alla brukare 
ska behålla sina assistenter i övergången till en ny arbetsgivare. Om en personlig assistent 
väljer att inte följa med till upphandlad arbetsgivare far det konsekvenser för brukaren.

Förändringen påverkar inte antal timmar de är beviljade, utan besluten från Försäkringskassan 
och kommunen står fast. Brukarens inflytande och styrning av assistenternas arbete ska vara 
oförändrat.

För socialtjänsten och socialnämnden
Kommunen är ansvarig för att de brukare som väljer kommunen som anordnare för 
verksamheten får sitt beslut och insatser verkställda, oavsett om kommunen väljer att själv 
tillhandahålla tjänsterna i egen regi eller genom en extern utförare efter upphandling. Det 
innebär bl.a. att kommunen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
föreskrifter som gäller för verksamheten och i enlighet vad som föreskrivs i avtalet med 
kommunen. Kommunen har dänned en skyldighet att se till att det är möjligt att kontrollera 
och följa upp den verksamhet som upphandlats och bedrivs av den externa utföraren.

Kommunens finansieringsansvar för de 20 första assistanstimmama (SFB) per vecka kan inte 
avtalas om. De övriga ingående delarna i kommunens basansvar regleras dock i en eventuell 
upphandling och påföljande avtal och styr således vilka delar som finns kvar inom nämnden 
respektive läggs på entreprenaden.

Personal inom arbetsledning och administration kan komma att bli övertaliga och det finns en 
risk att de kommer att välja en annan arbetsgivare innan entreprenaden startar. Förvaltningen 
kan komma i en situation där inga anbud lämnas eller att anbuden lämnas med ett för högt 
pris. Detta kan innebära att förvaltningen har kvar verksamheten och måste rekrytera personal 
för arbetsledning och administration på nytt.
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LSS-handläggningen påverkas inte av förändringen. Handläggarnas arbetsuppgifter ökar då 
de ska informera om valfrihetssystemet och administrera omval.

Den privata anordnaren kommer att använda kommunens verksamhetssystem vilket kan 
komma att ge viss kostnad och arbete med utbildning och teknik.

Beslut om att konkurrensutsätta egen verksamhet, och pröva alternativa driftformer, kräver 
förhandling enligt medbestämmandelagen, MBL. Risk- och konsekvensanalys vad gäller 
arbetsmiljörisker inklusive handlingsplan samt samverkansförhandling genomförs innan 
beslut om alternativa driftsformer.

För ekonomi
Det finns faktorer som jämfört med privat utförd assistans, är fördyrande och påverkar 
kommunens kostnader. Ett införande av valfrihetssystem (LOV), kan påverka kostnaderna till 
viss del.

Handläggarna bedömer att kommunen har en förhöjd kostnad för kommunalt utförd assistans 
i jämförelse med privat utförd assistans. En jämförelse mellan olika avtal och den 
schemalagda tiden visar på en förhöjd kostnad på cirka 7 418 tkr.

Vid en avveckling av den assistans som utförs av förvaltningens egen organisation, kan 
förvaltningen vid en övertalighet minska kostnaderna för arbetsledning och administration. 
Samtidigt behövs det tillsättas resurser för uppföljning, tillsyn, kvalitetskontroll och 
avtalsuppföljning. Tillsammans ger detta en kostnadsminskning motsvarande 2 500 tkr.

LSS-utjämningssystemet är en avgörande faktor för hur stor kostnadsminskningen kan bli. 
Handläggarna har i utredningen räknat med att bidraget från LSS-utjämningssystemet minskar 
med 70% av den teoretiska kostnadsminskningen vilket motsvarar ett minskat bidrag med 6 
943 tkr. Det minskade bidraget skulle kunna bli större om intäkterna och kostnaderna 
förändras, vilket innebär en minskad eller helt utebliven kostnadsbesparing.

Kommunen kan ansöka om momsersättning för 6% av kostnaden vid köp av verksamhet. 
Momsersättningen påverkar inte utfallet i LSS-utjämningssystemet men påverkar den 
teoretiska kostnadsminskningen.

Den teoretiska kostnadsminskningen för den assistans som utförs av socialförvaltningens egen 
organisation skulle kunna bli som mest cirka 3 775 tkr om verksamhetens drift överförs från 
kommunen till entreprenad. Det är dock inte sannolikt att förvaltningen kan minska kostnaden 
så mycket, eftersom utredningen inte tar hänsyn till exempel arbetad tid under jour.

Framtida förändringar som exempelvis antal ärende, förändrade behov, förändrade beslut 
påverkar såklart den teoretiska kostnadsminskningen.

Kostnadsminskningen får effekt tidigast ett år efter verksamhetsövergången.
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Faktorer Belopp
Driftskostnader 7 417 925
Arbetsledning och administration 2 900 000
Tillkommande administration -400 000
Summa 9 917 925
LSS-utjämning (70%) -6 942 548
Summa 2 975 377
Momsersättning vid köp av verksamhet +800 000
Summa teoretisk kostnadsminskning 3 775 377

Tabell 2. Sammanfattning teoretisk kostnadsminskning

Utredarna baserar den teoretiska kostnadsminskningen på följande beräkningar:

Driftkostnader
Handläggarna har jämfört tre olika kollektivavtal, två privata (KFO, vårdföretagama) och det 
kommunala avtalet SKL. Jämförelsen har gjorts utifrån aktuellt veckoschema från Time Care 
Planning.

SKL KFO Vårdföretagama
Summa 39 891 093 33 400 471 32 473 167

Tabell 3. Kostnadsjämförelse kollektivavtal

På ett helår skiljer det sig ca 7 418 tkr mellan SKL och det billigaste avtalet, Vårdföretagama. 
I denna kostnadsberäkning tas ingen hänsyn till aktivt arbete under jour/väntetid där de 
privata utförama får en kostnad för detta jämfört med kommunen som har denna kostnad 
oavsett aktivt arbete eller inte. Detta innebär att den faktiska skillnaden är mindre än 7 418 
tkr.

Nedan redovisas de främsta anledningarna till skillnaderna i driftkostnader mellan privat och 
kommunalt utförd personlig assistans.

Veckoarbetstid
I avtalen för de privata utförama är veckoarbetstiden 40 timmar. Ljungby kommun har 37 
timmar per vecka vilket ger cirka 8 procent högre timkostnad jämfört med avtalen för privata 
företag.

Handläggarna bedömer att detta ger en fördyrad kostnad på 2 000 tkr till 3 000 tkr jämfört 
med en privat utförare om personalen har samma grundlön och att man lyckas planera ut 
den ökade veckoarbetstiden på ett schema.

Ersättning för obekväm arbetstid
Det finns skillnader mellan avtalen vad gäller obekväm arbetstid.

Handläggarna bedömer att detta ger en fördyrad kostnad på cirka 1 000 tkr
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Ersättning för jo ur (väntetid)
De kommunala avtalens ersättningsmodell för jourarbete skiljer sig från övriga avtal för 
personlig assistans. SKL-avtalet har en schablon som inte berättigar arbetstagaren till 
övertidsersättning vid aktivt arbete utan istället eftersätter arbetstagaren utefter en schablon 
som motsvarar halv jourersättning under hela passet och halv ordinarie timersättning för hela 
passet. Övriga avtal ersätter jourpasset med jourersättning för tid under jourpasset då aktivt 
arbete inte utförs men ersätter med ordinarie lön plus övertidsersättning för aktivt arbete.

Handläggarna bedömer att Ljungby kommun har en förhöjd kostnad på upp till ca 4 000 
tkr per år jämfört med en privat utförare. Beräkningen baseras på att inset aktivt arbete 
utförs under jouren vilket medför ökade kostnader för de privata utför ar na.

Arbetsmiljö
I beräkningen ingår de arbetsmiljötimmar som kan relateras till kommunens basansvar, att 
den enskilde får sina behov tillgodosedda.

Handläggarnas bedömning är kostnaden för arbetsmiljötimmarna är ca 1 000 tkr.

Övriga kostnadsförändringar
Arbetsledning och administration
Vid upphandling av driften uppstår övertalighet för arbetsledning och administration om 
denna personal inte kan omplaceras till någon annan verksamhet.
För närvarande handlar det om 3,75 sektionschefer och 0,75 administrativ personal.

Handläggarnas bedömning är att kostnaden för 3,75 sektionschefer är cirka 2 500 tkr per 
år. Kostnaden för 0,50 OF-samordnare och 0,25 övrig administrativ personal är cirka 400 
tkr. Kostnaderna inkluderar personalkostnad, telefon och IT, exklusive lokalkostnader.

Tillkommande administration
Eftersom Ljungby kommun fortfarande har kvar huvudansvaret för verksamheten, behöver 
resurser tillföras som ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten och i enlighet vad som föreskrivs i avtalet med kommunen.

Handläggarnas bedömning är att förvaltningen behöver tillsätta resurser för uppföljning, 
tillsyn, kvalitetskontroll och avtals uppföljning, motsvarande 0,25 - 0,50 åa vilket motsvarar 
ca 200 - 400 tkr. Kostnaden har bedömts vara något högre jämfört med upphandling (LOU) 
på grund av löpande annonsering, fler utförare och kravet på information.

Intäkter
För kommunen - effekter för LSS-utjämningen
En upphandling av personlig assistans som medför en kostnadsminskning för socialnämnden 
innebär på sikt också minskade intäkter för kommunens bidrag från det statliga 
utj ämningssystemet.

Efter kontakt med SKL har framkommit: “Det är ju generellt en stark följsamhet mellan 
kostnader och utfall i utjämningen genom konstruktionen medpersonalkostnadsindex. En
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kostnadsminskning ger en motverkande effekt på 65-70 % i utfallet för utjämningen, allt annat 
lika.”

Handläggarna ser även att förändringar av intäkter som exempelvis assistansersättning och 
andra kostnadsförändringar kan få stor påverkan på utfallet av LSS-utjämningen vilket 
innebär att förändringarna kan bli större än 65 - 70%.

I utredningen har handläggarna räknat med att en besparing på 9 918 tkr ger ett minskat 
bidrag från LSS-utjämningen med 6 943 tkr vilket motsvarar 70%. Det minskade bidraget 
skulle kunna bli större om intäkterna och kostnaderna förändras, vilket innebär en minskad 
kostnadsbesparing

Moms er sättning
Kommunen kan ansöka om momsersättning för 6% av kostnaden vid köp av verksamhet. 
Momsersättningen påverkar inte utfallet i LSS-utjämningssystemet.

Handläggarna bedömer att intäkterna ökar med cirka 800 tkr.

Verksamhetsövergång
Den utförare som tar över verksamheten får högre kostnader under första året till följd av 
nuvarande kollektivavtal ska gälla i ett år för den personal som gått över. Den som tar över 
verksamheten kan därmed fa högre kostnader under första året. När motsvarande verksamhet 
upphandlats i andra kommuner så har utföraren fått en högre ersättning under första året för 
att kompensera för de högre kostnaderna för personalens gällande kollektivavtal.

För personal
Vid en övergång av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan gäller särskilda 
skyddsregler för arbetstagaren. Reglerna finns i 6 b § LAS och 28 § MBL och bygger på EU- 
direktivet om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av verksamheter 
(2001/23/EG).

I en verksamhetsövergång övergår de anställningsavtal och anställningsförhållanden som 
gäller vid tidpunkten för övergången, automatiskt till förvärvaren. Den tidigare arbetsgivaren 
är dock ansvarig gentemot arbetstagaren för intjänad lön och andra ekonomiska förpliktelser 
som hänför sig till tiden före övergången. En planerad verksamhetsövergång utgör inte i sig 
saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS.

Den som förvärvar en eventuell entreprenad är skyldig att följa kommunens kollektivavtal och 
alltså tillämpa samma anställningsvillkor, till exempel vad gäller lönevillkor och semester. 
Denna skyldighet gäller i ett år från övergången, om inte kollektivavtalet löper ut innan dess 
eller ett nytt kollektivavtal börjar gälla för arbetstagarna. Övergången är till för att 
arbetstagaren ska ges möjlighet att gradvis anpassa sig till nya villkor hos den nya 
arbetsgivaren.

Vid en eventuell verksamhetsövergång informeras medarbetare noga om verksamhet hos den 
nya arbetsgivaren och ges ett tydligt erbjudande om att följa med över till den nya 
arbetsgivaren. Utgångspunkten är att arbetstagaren följer med brukaren vid en övergång. 
Arbetstagarens anställningsavtal fortsätter hos den nya arbetsgivaren. Det resulterar alltså inte

24 av 30



LJUNGBY
KOMMUN

i en ny anställning, utan det sker ett så kallat partsbyte på arbetsgivarsidan. Arbetstagaren kan 
dock enligt 6 b § LAS motsätta sig att anställningen automatiskt övergår till den nya arbets
givaren. Den som väljer att inte följa med över till den nya arbetsgivaren blir kvar i sin 
anställning i Ljungby kommun med risk för övertalighet och uppsägning som följd.

Det är svårt att med tydlighet beskriva de konsekvenser som kan uppkomma för personalen 
innan det är klart vilket företag som kommer att ta över personalen. Företagen tillämpar olika 
kollektivavtal beroende på vilken arbetsgivarorganisation de har avtal med.

Konsekvenser för arbetsledning och administrativ personal måste också belysas. Vid en 
verksamhetsövergång undantas vanligtvis arbetsledning och administrativ personal från den 
automatiska övergången. Det kan dock hända att den nya arbetsgivaren vill ta över någon eller 
några av dem efter särskilda förhandlingar. Om de inte tas över av den nya arbetsgivaren 
uppkommer sannolikt en övertalighetssituation i kommunen och det blir ett ansvar att se om 
de kan beredas andra arbetsuppgifter i kommunen.

En förändring som denna skapar oro och många frågeställningar hos personalen. Det är viktigt 
att medarbetare får så tidig och tydlig information som möjligt, även om det är många frågor 
som inte går att besvara förrän beslut är fattat och den nya eventuella arbetsgivaren är känd. 
Därför måste information komma från arbetsgivaren med jämna mellanrum under processen. 
Varje medarbetare måste också ha möjlighet att individuellt ställa sina frågor till sin 
sektionschef. Frågan bör tas upp vid kommande arbetsplatsträffar. Det är viktigt att också 
uppmärksamma situationen för chefer och administrativ personal.
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Intraprenad
Intraprenaden är i grunden en resultatenhet med utökade befogenheter och därmed också 
utökat ansvar.

För att kunna bilda en intraprenad framgår av Ljungby kommuns policy bland annat följande:
• Initiativet att bilda eller omvandla befintlig verksamhet till en intraprenad ska komma 

från den berörda verksamheten.
• För att kunna inrätta en intraprenad krävs att en majoritet av verksamhetens 

medarbetare är positiva till att ändra styrform och att förvaltningsledningen bedömer 
att bytet tillför verksamheten ett mervärde.

• För att en intraprenad ska kunna bildas krävs att den aktuella verksamheten har 
genomfört en analys av nuläge och arbetat fram en vision och en verksamhetsidé.

Vidare framgår att intraprenader ställer stora krav på styrning, ledning och uppföljning. De 
blivande ”intraprenörema” ska erbjudas utbildning och vägledning i dessa frågor.

Ingen upphandling behövs inför bildandet av en intraprenad. Men som underlag till 
överenskommelsen utarbetas en kravspecifikation enligt samma modell som om en 
offentlig upphandling skulle ske.

Scenario intraprenad
Verksamheten erbjuds att i form av en intraprenad ta över den assistans som utförs av 
kommunens egen organisation, för de personer som valt Ljungby kommun som 
assistansanordnare.

Intraprenaden blir en självständig resultatenhet med utökat ansvar och/eller förtydligat ansvar 
samt utökade och/eller förtydligade befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal inom 
ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Till skillnad från entreprenader är det 
fortfarande en kommunalt ägd och driven verksamhet med personal som fortfarande är 
anställd av kommunen.

Intraprenadens verksamhet styrs genom en överenskommelse/kravspecifikation som ligger till 
grund för verksamhetens art, omfattning och ansvarsområde.

Vid intresse av att bilda intraprenader kommer de anställda att erbjudas utbildning i planering, 
styrning och uppföljning, i enlighet med policy för alternativa driftsformer.

Tidsplan
Flandläggama har gjort bedömningen att tidsplanen för driftsätta en intraprenad motsvarar 
cirka 9-13 månader exklusive tid för beslut om förändrad driftsform.

Tidsplanen baserar handläggarna på nedanstående rubriker.

Beslut om förändrad driftsform
Handläggarna gör bedömningen att beslut om att ändra driftsform till en intraprenad kan 
göras av socialnämnden.
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Utbildningsinsatser
Eftersom kommunen idag inte har någon egen skräddarsydd egen eller upphandlad utbildning 
att erbjuda, behöver kommunen upphandla en sådan utbildning. Innan upphandling genomfors 
behöver intresseanmälan för en sådan utbildning inhämtas från personal i kommunen. 
Beräknad tid cirka 3-6 månader.

Kravspecifikation
Ingen upphandling behövs inför bildandet av en intraprenad. Men som underlag till 
överenskommelsen utarbetas en kravspecifikation enligt saimna modell som om en 
offentlig upphandling skulle ske. Beräknad tid 3-4 månader inklusive beslutsprocessen.

Förberedelse och uppstart av Drift
Slutligen behövs tid för förberedelse och uppstart, det vill säga den tid som löper fram till 
beslutat datum för uppstart av intraprenad. Först och främst för att säkerställa att övergången 
till intraprenad sker på ett tryggt och säkert sätt för både brukare och assistenter, men också 
för att till exempel genomföra uppstartsmöte och utbildning enligt avtal t.ex. 
verksamhetssystem. Beräknad tid cirka 3 månader.

Konsekvenser av en Intraprenad

För brukaren
Handläggarna gör bedömningen att konsekvenserna är försumbara så länge intraprenaden 
förväntas drivar inom ramen för de lagar och centrala avtal som gäller för övriga jämförbara 
kommunala verksamheter.

För socialtjänsten och socialnämnden
Handläggarna gör bedömningen att det kan behövas tillföras resurser kopplat till 
administration, uppföljningsstruktur och utbildningsinsatser.

Beslut om att starta en intraprenad kräver förhandling enligt medbestämmandelagen, MBL. 
Risk- och konsekvensanalys vad gäller arbetsmiljörisker inklusive handlingsplan samt 
samverkansförhandling genomförs innan beslut om alternativa driftsformer.

För ekonomi
Fördelarna med en intraprenad skulle kunna vara att potentialen hos medarbetarna frigörs 
genom att de tar egna initiativ och att det kan bli ett ökat driv i verksamheten när personalen 
har större ansvar. Det finns dock en skala av hur självbestämmande driftsformen i realiteten 
är. Graden av självbestämmande, ansvar, befogenheter och i vissa fall prestationskrav för en 
intraprenad regleras genom ett avtal. Om avtalet ämnar reglera ovanstående och intraprenaden 
förväntas drivas inom ramen för de lagar och centrala avtal som gäller för övriga jämförbara 
kommunala verksamheter, är möjligheten till kostnadsminskningarna mycket små.

För personal
Handläggarna gör bedömningen att konsekvenserna är försumbara så länge intraprenaden 
förväntas drivar inom ramen för de lagar och centrala avtal som gäller för övriga jämförbara 
kommunala verksamheter.
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Personalkooperativ
En eller flera anställda i kommunen startar ett eget företag till exempel ett personalkooperativ 
i syfte att överta viss verksamhet eller vissa uppgifter som tidigare utförts i förvaltningsform.

Ett personalkooperativ kan endast få uppdrag från kommunen på samma villkor som andra 
externa företag, det vill säga efter upphandling enligt reglerna i lagen om offentlig 
upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV).

Scenario personalkooperativ
Ljungby kommun erbjuder i enlighet med policy för alternativa driftsformer anställda som 
visar intresse av att starta ett personalkooperativ en målgruppsinriktad/skräddarsydd kurs på 
en dag som dessa personer erbjuds att gå på arbetstid. Därutöver får berörd personal skaffa sig 
annan nödvändig kompetens på egen privat tid.

I samband med upphandling (LOU) eller införande av valfrihetssystem (LOV) deltar det 
nystartade personalkooperativet/kooperativen på samma villkor som övriga privata företag.

Tidsplan
Handläggarna har gjort bedömningen att tidsplanen för att ge möjlighet för 
personalkooperativ att delta i upphandling (LOU) eller vid ett införande av valfrihetssystem 
(LOV) motsvarar cirka 15-21 månader exklusive tid för beslut om införande. Tidsplanen 
baserar handläggarna på nedanstående rubriker.

Faktorer som påverkar eller kan påverka tidsplanen fram till driftstart är till exempel politisk 
oenighet, förhandlingar, lång handläggningstid av tillstånd från IVO.

Beslut om att upphandla (LOU) eller införa valfrihetssystem (LOV)
Handläggarna gör bedömningen att beslut om att upphandla (LOU) eller införa 
valfrihetssystem (LOV) på den personlig assistans som utförs av kommunens egen 
organisation är av en sådan principiell beskaffenhet att det är kommunfullmäktige som ska ta 
ställning i frågan.

Utbildningsinsatser
Eftersom kommunen idag inte har någon egen skräddarsydd egen eller upphandlad utbildning 
att erbjuda, behöver kommunen upphandla en sådan utbildning. Innan upphandling genomförs 
behöver intresseanmälan för en sådan utbildning inhämtas från personal i kommunen. 
Beräknad tid cirka 3-6 månader.

Upphandlingsprocess
Tiden för upphandlingsprocessen (förbereda och genomföra upphandling) och beslutsprocess 
kopplat till upphandlingsprocessen är den del som är mest tidskrävande. Beräknad tid 6-9 
månader.

Förberedelse och uppstart av Drift
Slutligen behövs tid för förberedelse och uppstart, det vill säga den tid som löper fram till 
beslutat datum för uppstart av LOU eller LOV. Först och främst för att säkerställa att 
verksamhetsövergången sker på ett tryggt och säkert sätt för både brukare och assistenter,
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men också för att till exempel genomföra uppstartsmöte och utbildning enligt avtal t.ex. 
verksamhetssystem, rimliga förutsättningar i tid vid behov rekrytering av personal, IVO:s 
handläggningstid av tillstånd, val av utförare (endast LOV). Beräknad tid cirka 6 månader.

Konsekvenser av ett personalkooperativ 

För brukaren
Handläggarna gör bedömningen att konsekvenserna är de samma som vid upphandling (LOU) 
och införande av valfrihetssystem (LOV). Se motsvarande rubrik, Entreprenad, Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem (LOV).

För socialtjänsten och socialnämnden
Handläggarna gör bedömningen att konsekvenserna är de samma som vid upphandling (LOU) 
och införande av valfrihetssystem (LOV). Se motsvarande rubrik, Entreprenad, Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem (LOV).

För ekonomi
Handläggarna gör bedömningen att konsekvenserna är de samma som vid upphandling (LOU) 
och införande av valfrihetssystem (LOV). Se motsvarande rubrik, Entreprenad, Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem (LOV).

För personal
Handläggarna gör bedömningen att konsekvenserna är de samma som vid upphandling (LOU) 
och införande av valfrihetssystem (LOV). Se motsvarande rubrik, Entreprenad, Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem (LOV).

29 av 30



LJUNGBY
KOMMUN

Bilagor
1. Policy för alternativa driftsformer
2. Sammanställning av ekonomiska effekter vid en LOU-upphandling
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Policy for alternativa driftsformer
Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-25

Denna policy avser intraprenader, personaldrivna företag med flera alternativa driftformer 
och gäller från och med den 1 oktober 2005 och tillsvidare. Policyn ska följas upp och utvärderas 
varje år och en rapport redovisas för kommunstyrelsen.

Syfte
Syftet med policyn är att Ljungby kommun ska tydliggöra hur man ser på frågor som
rör intraprenader, personaldrivna företag (”avknoppningar”) och andra alternativa former för att
driva kommunal verksamhet.

Mål
Ljungby kommun vill med denna policy erbjuda sina anställda intressanta utvecklingsmöjligheter 
såväl inom befintlig organisation som genom att få pröva andra former. I en stor organisation som 
kommunens kan man ibland uppleva att det är för långa avstånd mellan idé och beslut och att det är 
svårt att påverka sin arbetssituation. Målet med detta arbete är därför att åstadkomma:
• kortare beslutsvägar
• greppbara, mindre enheter
• förutsättningar för ökat eget ansvar
• större möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Några skäl till denna policy
I Ljungby kommun startas alldeles för få företag. Kommunen har dessutom en tämligen ensidig 
näringslivsstruktur med klar dominans av tillverkningsindustri. En ökning av antalet privata 
tjänsteföretag skulle såväl minska sårbarheten som stimulera den ekonomiska tillväxten. Många 
bedömare menar att just privata tjänster är en sektor som kommer att växa betydligt framöver.

Ett sätt att stimulera en ökning av tjänstesektorn är att ”det offentliga visar vägen” genom att 
kommunen ser positivt på att anställda tar över verksamhet och driver den i egen regi.

För att kunna klara det framtida personalrekryteringsbehovet kommer den offentliga sektom att 
behöva vara mer flexibel så att attraktiviteten ökar. En del i det är att kunna erbjuda olika sätt att 
arbeta på vid utförande av välfärdstjänster.

Utgångspunkter
Att offentliga välfärdstjänster ska finansieras gemensamt via skatten ser Ljungby kommun som 
självklart. Lika givet är det att en offentlig aktör är huvudman för verksamheten med skyldighet att 
ha det övergripande ansvaret. Kommunen kan däremot se olika utförare av dessa tjänster.

Inriktningen är att den absolut största delen av verksamheten även i fortsättningen kommer att 
bedrivas i egen regi, men genom att en mindre del av den kommunala verksamheten drivs i andra 
former ökar också förutsättningarna för att utveckla den befintliga organisationen. Det blir enklare 
att jämföra vilken form som passar var.

Grunden för att pröva andra driftformer måste vara att:
• verksamheten utvecklas så att den ger mervärde för brukare, personal och kommunen
• varje ansökan prövas var och en för sig
• en verksamhet som är föremål för alternativa driftsformer ska redan finnas eller planeras att 

införas. Det ska således finnas medel avsatta för den aktuella verksamheten.



Genom att se positivt på och stimulera alternativa driftformer skickar kommunen också signaler om 
att man är mån om ett positivt företagsklimat i Ljungby kommun.

Definitioner
Intraprenad
Verksamheten drivs av de anställda med särskilt internt ”avtal” med kommunen. Intraprenaden är i 
grunden en resultatenhet med utökade befogenheter och därmed också ökat ansvar. Har egen 
investeringsbudget, vilket medför krav på egen balansräkning för att kunna specificera finansiella 
poster i resultaträkningen. Man kan säga att intraprenad är ett sätt att bedrivaverksamhetsutveckling 
inom befintlig organisation med bibehållen anställningstrygghet. Se vidare bilaga 1.

Avknoppning
Anställda i kommunen startar ett eget företag och tar efter upphandling över driften av samma slags 
verksamhet som de tidigare utfört som anställda. Företagsformen kan variera, men vanligt är - i 
synnerhet inom ”mjuka” verksamheter - att man bildar ett kooperativt företag, d v s en ekonomisk 
förening, där det inte krävs en hög kapitalinsats och där vinsten inte är målet.

Entreprenad
Verksamheten drivs efter upphandling av annan utförare, oftast ett redan etablerat privat företag, på 
uppdrag av kommunen. Har länge förekommit och är alltjämt vanligast inom de ”hårda” 
verksamheterna, men även en del ”mjuka” verksamheter, till exempel äldrevård, drivs idag av 
entreprenörer i flera kommuner.

Privatisering
När privata aktörer driver verksamhet med privat kapital. Verksamheten kan vara sådan
som tidigare drivits i offentlig regi, exempelvis sjukhem, men där inte längre några skattemedel är
inblandade. Förekommer sparsamt i Sverige.

Ett steg i taget
Att införa alternativa driftformer och diskutera i vilken utsträckning verksamheter ska bli föremål
för konkurrensutsättning är en process som bör hanteras varsamt. Samtidigt
som kommunen bör visa öppenhet för nya verksamhetsformer, måste medborgare kunna känna
trygghet i att servicen fungerar och anställda känna trygghet i sitt arbete. En successiv utveckling
med kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar är därför den väg kommunen väljer. Det innebär
följande:

• Inom alla områden utom myndighetsutövning kommer kommunen att i en positiv anda 
pröva förfrågningar om intraprenader och avknoppningar till personalägda företag i 
kooperativ form.

För servicefunktioner, d v s de områden som inte tillhör kärnverksamheten, ser kommunen 
också att entreprenader kan vara ett alternativ. Det ska dock prövas i särskild ordning.

Kommunen behöver underlätta
För att en utveckling mot alternativa driftformer ska kunna komma igång krävs att den personal 
som visar intresse ges goda förutsättningar att pröva utan att skyddsnätet försvinner direkt. I de fall 
avknoppningar aktualiseras kommer kommunen att som grundprincip erbjuda tjänstledighet 
under tre år för att ge de som vill möjlighet att pröva på att driva verksamhet i egen regi. När det 
handlar om intraprenader är frågeställningen inte aktuell, eftersom man fortfarande är anställd i 
förvaltningen.



Många av de anställda som kan ha intresse för att arbeta i en alternativ form och exempelvis starta 
ett personalkooperativt företag saknar kunskap om att driva företag. Här kommer kommunen att 
medverka till att fa igång utbildningsinsatser. Den ”Starta-eget-kurs” som idag finns att tillgå 
svarar inte fullt ut mot de behov som denna grupp av potentiella företagare har. Kommunen 
kommer därför att ta initiativ till att få fram en målgrupps inriktad/skräddarsydd kurs på en dag som 
dessa personer erbjuds att gå på arbetstid. Därutöver får berörd personal skaffa sig annan 
nödvändig kompetens på egen privat tid.

Vid intraprenader kommer de anställda att erbjudas utbildning i planering, styrning och uppföljning 
av verksamheten som ett led i förberedelsearbetet.

Stimulansåtgärder
Förutom att underlätta för de initiativ som kommer från anställda, kommer kommunen nu att 
påbörja ett arbete för att särskilt stimulera en utveckling mot alternativa driftformer. Även denna 
utveckling kommer att ske successivt. Efter utvärdering av första året med denna policy får 
kommunfullmäktige på nytt ta ställning till om ytterligare områden och andra driftformer ska 
stimuleras.

Bland de åtgärder som kan bli aktuella kan nämnas att bjuda in ”goda exempel” från andra 
kommuner och låta dem berätta för anställda inom äldreomsorgen om sitt arbete med att planera, 
diskutera, utbilda sig och så småningom starta intraprenaden.

En annan åtgärd kan vara att berörd personal erbjuds en kortare utbildning i 
”intraprenadkunskap” för att få incitament att påbörja diskussionerna i personalgruppen.

Ett tredje, mer långsiktigt, sätt att stimulera utvecklingen kan vara att se till att eleverna på 
omvårdnadsprogrammet får kunskap inom entreprenörskap och företagande.

Slutord
Ambitionen med denna policy är att visa hur Ljungby kommun ställer sig till alternativa 
driftsformer. Kommunen vill inte se ett monopol bytas mot ett annat. Däremot bör personalen ges 
möjlighet att pröva nya sätt att bedriva kommunal verksamhet för att skapa ökat ansvar, inflytande 
och delaktighet. Förhoppningen är också att detta kan bidra till att offentlig verksamhet på ett bättre 
sätt kan möta det stora behov av personal rekrytering som finns framöver.



Bilaga 1 (merparten av texten är hämtad från Västra Götalandsregionens rapport 
”En självständigare enhet - intraprenad”, februari 2002)

Vad är en intraprenad?
Begreppet
Intraprenaden är i grunden en resultatenhet med utökade befogenheter och därmed också utökat 
ansvar. Förutom resultatenhetens ansvar för intäkter och kostnader föreslås intraprenaden även få 
en egen investeringsbudget. Då krävs också en egen balansräkning för att kunna specificera 
finansiella poster i resultaträkningen. Därmed skiljer sig en intraprenad från förvaltningsstyrd 
arbetsplats eller resultatenhet.

Syftet med en intraprenad är att få en tydligare organisation och en rationell ansvars och 
befogenhetsfördelning där mycket av ansvaret för ekonomi och personal decentraliserats till lägsta 
möjliga beslutsnivå. Det ger:

• ökat ansvar för enheten och dess ekonomiska resultat, 

ökad handlingsfrihet för anställda,

säkrare underlag för jämförelser med andra verksamheter.

Införande av intraprenad förutsätter också:
• att ursprunglig förvaltning är organisatorisk hemvist för intraprenaden,
• att förvaltningen har det formella och övergripande ansvaret för intraprenaden,
•

att överenskommelse om uppdragets omfattning och ersättning förhandlas fram i dialog 
med förvaltningsledning och berörd personal i blivande intraprenad

• att tydliga redovisnings- och uppföljningsprinciper utarbetas,
• ett resultatorienterat synsätt,
• kund- och serviceorientering,
• följsamhet till lagar, regler och policys samt en förmåga att acceptera och ansluta till 

kommunens strategiska mål samt
•

förståelse för att offentlig driven verksamhet, till skillnad mot privat, lyder under 
offentlighetsprincipen.

Spelregler
Införandet av intraprenader förutsätter som framgår ovan ett samspel mellan samtliga parter- 
personal, förvaltningsledning och politiker i berörda nämnder och styrelser.

Det lokala initiativet (underifrånperspektivet) ska vara utgångspunkten. Ansökan om att få 
omvandlas till intraprenad kan därför lämnas in av arbetsenhet eller delar av arbetsenhet. För att en 
intraprenad ska kunna inrättas krävs att en majoritet av enhetens medarbetare är positiva till att 
ändra styrform och att förvaltningsledningen bedömer att bytet tillför verksamheten ett mervärde. 
För att en intraprenad ska kunna bildas krävs att den aktuella enheten har genomfört en analys av 
nuläge och arbetat fram en vision och en verksamhetsidé. Man ska också i en verksamhetsplan ha 
identifierat de viktigaste strategiska målen och hur dessa ska uppnås. Målarbetet och systematisk 
uppföljning av målen är ett led i kvalitetssäkringen av verksamheten.
Intraprenader ställer stora krav på styrning, ledning och uppföljning. De blivande ”intraprenörerna” 
ska erbjudas utbildning och vägledning i dessa frågor.



Som underlag till överenskommelsen utarbetas en kravspecifikation enligt samma modell som en 
offentlig upphandling skulle ske. Utvärdering av intraprenadens verksamhetsplan ska ske striktefter 
upprättad kravspecifikation. Överenskommelse får tecknas endast om samtliga skallkrav är 
uppfyllda.

Eftersom intraprenaden inte har någon egen juridisk ställning utan, liksom tidigare, ingår i 
förvaltningsorganisationen, är förvaltningschefen formellt ansvarig. Intraprenaden har dock rätt att 
fatta beslut i alla frågor som berör intraprenadens verksamhet och som inte är direkt undantagna. 
Intraprenaden ansvarar alltså for att överenskommelsen uppfylls:

• Intraprenaden ansvarar för att ekonomin är i balans och att såväl beställaren som 
förvaltningen får tillgång till nödvändigt uppföljningsunderlag.

• Intraprenaden ansvarar för planering och utveckling av verksamheten samt personalens 
ledning och kompetensutveckling.

• Intraprenaden fullgör sitt förhandlingsansvar i enlighet med förvaltningens samverkansavtal 
och förhandlar i övrigt enligt MBL i alla frågor som de kan besluta självständigt.

• Intraprenaden beslutar i personaladministrativa frågor av verkställighetskaraktär och har ett 
långtgående ansvar for löne- och forhandlingsfrågor.

• Intraprenaden hanterar och fördelar eventuellt överskott eller underskott enligt 
överenskommelse.

Intraprenaden far normalt en flerårsöverenskommelse med möjlighet till förlängning i likhet med 
extern entreprenör.

För intraprenaden ska en resultaträkning upprättas som så långt möjligt omfattar intraprenadens 
”självkostnad”, dvs samtliga direkta och indirekta kostnader och intäkter, inklusive hyror, 
avskrivningar och räntor samt intraprenadens andel av förvaltningens gemensamma kostnader for 
övergripande administration med mera. Den ska vara så foretagsliknande som möjligt. 
Intraprenaden ska också ha en balansräkning där de ingående balanserna är beräknade när det gäller 
tillgångar och skulder i syfte att kunna beräkna avskrivningar och interna räntor. Initialt sätts det 
egna kapitalet till noll kronor. Intraprenaden ansvarar for egna investeringar och belastas av 
kostnader for avskrivningar och räntor enligt gällande anvisningar från ekonomiavdelningen 
(kommunen finansierar även intraprenadens investeringar och debiterar intraprenaden de kostnader 
som detta föranleder).
Intraprenaden är under tiden for överenskommelsen undantagen från eventuella nya sparbeting. 
Motsvarande gäller möjligheten att vid ett eventuellt underskott få extra anslag.

Överenskommelse mellan beställare och intraprenad ska också innehålla klausul som möjliggör 
regelbundna omförhandlingar angående exempelvis oförutsedda kostnader, kvalitet eller 
verksamhetens omfattning. Omförhandling ska kunna initieras av bägge parter.

Flera omständigheter kan medföra att en intraprenad upphör och då återgår till och inordnas i den 
ursprungliga förvaltningen:

• Perioden som överenskommelsen omfattar går ut och enhetens medarbetare vill återgå till 
förvaltningsformen.

• Intraprenaden har misslyckats med uppdraget.
• Intraprenadens medarbetare eller nämnden/styrelsen önskar genomföra en regelrätt 

konkurrensutsättning.

Kontaktperson
Kommunchef Irene Hedfors, tfn. 0372- 78 91 12.
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Bilaga 2
Sammanställning av ekonomiska effekter vid en 
LOU-upphandling
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Inledning
Bilaga 2 sammanställning av ekonomiska effekter är en del av utredning alternativa 
driftsformer personlig assistans. Syftet med bilagan är att tydliggöra de ekonomiska 
effekterna för socialnämnd och för kommunen som helhet vid ett eventuellt beslut om att 
LOU-upphandla den assistans som utförs av socialförvaltningens egenregi.

För socialnämnden
Faktorer* Belopp
Driftskostnader 7 417 925
Arbetsledning och administration 2 900 000
Tillkommande administration -200 000
Momsersättning vid köp av verksamhet 800 000
Summa teoretisk kostnadsminskning 10 917 925

För kommunen
Faktorer* Belopp
Driftskostnader 7 417 925
Arbetsledning och administration 2 900 000
Tillkommande administration -200 000
Summa 10 117 925
LSS-utjämning (70%) -7 082 547
Summa 3 035 378
Momsersättning vid köp av verksamhet +800 000
Summa teoretisk kostnadsminskning 3 835 378

För kommunen innebär socialnämndens teoretiska kostnadsminskning på 10 918 tkr ett 
minskat LSS utjämningsbidrag på 7 083 tkr.

LSS-utjämningssystemet är en avgörande faktor för hur stor kostnadsminskningen kan bli. 
Handläggarna har i utredningen räknat med att bidraget från LSS-utjämningssystemet minskar 
med 70% av den teoretiska kostnadsminskningen vilket motsvarar ett minskat bidrag med 7 
083 tkr. Det minskade bidraget skulle kunna bli större om intäkterna och kostnaderna 
förändras, vilket innebär en minskad eller helt utebliven kostnadsbesparing.

Slutkommentar
Socialnämnd Ljungby kommun

Teoretisk kostnadsminskning 10 917 925 kr 3 835 378 kr

Det är inte sannolikt att förvaltningen kan minska kostnaden med så mycket som den 
teoretiska kostnadsminskningen visar, eftersom utredningen inte tar hänsyn till exempel 
arbetad tid under jour eller vilket kollektivavtal som personalen kommer att omfattas av.
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Dessutom går det inte att förutsäga resultatet av en upphandling i förväg, t.ex. till vilket pris 
en privat utförare kan bedriva verksamheten.

Den utförare som tar över verksamheten får högre kostnader under första året till följd av 
nuvarande kollektivavtal ska gälla i ett år för den personal som gått över. Den som tar över 
verksamheten kan därmed få högre kostnader under första året. När motsvarande verksamhet 
upphandlats i andra kommuner så har utföraren fått en högre ersättning under första året för 
att kompensera för de högre kostnaderna för personalens gällande kollektivavtal.
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*Faktorer
Förklaringen till faktorerna är hämtad från rapport ”Utredning alternativa driftsformer personlig assistans”.

Driftkostnader
Handläggarna har jämfört tre olika kollektivavtal, två privata (KFO, vårdföretagama) och det kommunala avtalet 
SKL. Jämförelsen har gjorts utifrån aktuellt veckoschema från Time Care Planning.

SKL KFO Vårdföretagarna
Summa 39 891 093 33 400 471 32 473 167
Tabell 3. Kostnadsjämförelse kollektivavtal

På ett helår skiljer det sig ca 7 418 tkr mellan SKL och det billigaste avtalet, Vårdföretagarna. I denna 
kostnadsberäkning tas ingen hänsyn till aktivt arbete under jour/väntetid där de privata utförama far en kostnad 
för detta jämfört med kommunen som har denna kostnad oavsett aktivt arbete eller inte. Detta innebär att den 
faktiska skillnaden är mindre än 7 418 tkr.

Nedan redovisas de främsta anledningarna till skillnaderna i driftkostnader mellan privat och kommunalt utförd 
personlig assistans.

Veckoarbetstid
I avtalen för de privata utförama är veckoarbetstiden 40 timmar. Ljungby kommun har 37 timmar per vecka 
vilket ger cirka 8 procent högre timkostnad jämfört med avtalen för privata företag.

Handläggarna bedömer alt delta ger en fördyrad kostnad på 2 000 tkr till 3 000 tkr jämfört med en privat 
utförare om personalen har samma grundlön och att man lyckas planera ut den ökade veckoarbetstiden på ett 
schema.

Ersättning för obekväm arbetstid
Det finns skillnader mellan avtalen vad gäller obekväm arbetstid.

Handläggarna bedömer att detta ger en fördyrad kostnad på cirka 1 000 tkr

Ersättning för jour (väntetid)
De kommunala avtalens ersättningsmodell för jourarbete skiljer sig från övriga avtal för personlig assistans. 
SKL-avtalet har en schablon som inte berättigar arbetstagaren till övertidsersättning vid aktivt arbete utan istället 
eftersätter arbetstagaren utefter en schablon som motsvarar halv jourersättning under hela passet och halv 
ordinarie timersättning för hela passet. Övriga avtal ersätter jourpasset med jourersättning för tid under 
jourpasset då aktivt arbete inte utförs men ersätter med ordinarie lön plus övertidsersättning för aktivt arbete.

Handläggarna bedömer att Ljungby kommun har en förhöjd kostnad på upp till ca 4 000 tkr per år jämfört 
med en privat utförare. Beräkningen baseras på att inset aktivt arbete utförs under jouren vilket medför 
ökade kostnader för de privata utförama.

Arbetsmiljö
I beräkningen ingår de arbetsmiljötimmar som kan relateras till kommunens basansvar, att den enskilde får sina 
behov tillgodosedda.

Handläggarnas bedömning är kostnaden för arbetsmiljötimmarna är ca 1 000 tkr.

Övriga kostnadsförändringar
Arbetsledning och administration
Vid upphandling av driften uppstår övertalighet för arbetsledning och administration om denna personal inte kan 
omplaceras till någon annan verksamhet.
För närvarande handlar det om 3,75 sektionschefer och 0,75 administrativ personal.
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Handläggarnas bedömning är all kostnaden för 3,75 sektionschefer är cirka 2 500 tkr per år. Kostnaden för 
0,50 OF-samordnare ocli 0,25 övrig administrativ personal är cirka 400 tkr. Kostnaderna inkluderar 
personalkostnad, telefon och IT, exklusive lokalkostnader.

Tillkommande administration
Eftersom Ljungby kommun fortfarande har kvar huvudansvaret för verksamheten, behöver resurser tillföras som 
ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten och i enlighet 
vad som föreskrivs i avtalet med kommunen.

Handläggarnas bedömning är att förvaltningen behöver tillsätta resurser för uppföljning, tillsyn, 
kvalitetskontroll och avtalsuppföljning. motsvarande 0,1 - 0,25 åa vilket motsvarar ca 100 - 200 tkr.

Intäkter
För kommunen - effekter för LSS-utj amningen
En upphandling av personlig assistans som medför en kostnadsminskning för socialnämnden innebär på sikt 
också minskade intäkter för kommunens bidrag från det statliga utjämningssystemet.

Efter kontakt med SKL har framkommit: “Det är ju generellt en stark följsamhet mellan kostnader och utfall i 
utjämningen genom konstruktionen medpersonalkostnadsindex. En kostnadsminskning ger en motverkande 
effekt på 65-70 % i utfallet för utjämningen, allt annat lika. "

Handläggarna ser även att förändringar av intäkter som exempelvis assistansersättning och andra 
kostnadsförändringar kan få stor påverkan på utfallet av LSS-utjämningen vilket innebär att förändringarna kan 
bli större än 65 - 70%.

I utredningen har handläggarna räknat med att en besparing på 10 118 tkr ger ett minskat bidrag från LSS- 
utjämningen med 7 083 tkr vilket motsvarar 70%. Det minskade bidraget skulle kunna bli större om intäkterna 
och kostnaderna förändras, vilket innebär en minskad kostnadsbesparing

Momsersättning
Kommunen kan ansöka om momsersättning för 6% av kostnaden vid köp av verksamhet.
Momsersättningen påverkar inte utfallet i LSS-utjämningssystemet.

Handläggarna bedömer att intäkterna ökar med cirka 800 tkr.
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Sammanträdesprotokoll
2019-10-15

25(36)

Kommunstyrelsen

KS § 165 KS2019/0343 805

Antagande av handlingsplan för Idéburet offentligt 
partnerskap

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 
handlingsplan för Idéburet offentligt partnerskap.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har tagit fram ett förslag till handlingsplan för Idéburet offentligt 
partnerskap. Handlingsplanen. Idéburet offentligt partnerskap är en 
samverkansmodell mellan offentlig sektor och idéburen sektor. Syftet med 
idéburet offentligt partnerskap är att stötta verksamheter som hanterar 
samhällsutmaningar och ge dem möjlighet att aktivt delta och bidra till 
samhällsutvecklingen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 136, att 
kommunfullmäktige antar förslaget till handlingsplan för idéburet offentligt 
partnerskap.

Beslutsunderlag

Socialnämndens förslag till beslut, 2019-08-28 § 66
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-11
Förslag till handlingsplan för Idéburet offentligt partnerskap, 2019-09-11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24 § 136

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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2019-08-28

SN § 66

Handlingsplan - föreningsbidrag 

Beslut
Socialnämnden reviderar handlingsplanen för föreningsbidrag genom att föra in 
ett maxbelopp på 20 000 kronor per år, för att därefter hänvisa till tecknande av 
avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) under förutsättning att 
kommunfullmäktige antar handlingsplanen för IOP.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har idag en möjlighet att dela ut föreningsbidrag till 
pensionärsorganisationer, handikapporganisationer och sociala organisationer. 
Bidragets storlek är idag inte reglerat och inte heller längden på bidraget.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 augusti 2019 och 
föreslår att socialnämnden beslutar att revidera handlingsplanen för 
föreningsbidrag genom att föra in ett maxbelopp på 20 000 kronor per år, för att 
därefter hänvisa till tecknande av avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
under förutsättning att kommunfullmäktige antar handlingsplanen för IOP.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden 
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 juli 2019 inklusive bilagd 
handlingsplan -föreningsbidrag, arbetsutskottets protokoll 2019-08-07, § 65.

Justerandes sign
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VÄGLEDNING FÖR HANDLÄGGNING AV idéburet offentligt 
partnerskap (IOP)

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har idag en möjlighet att dela ut föreningsbidrag till 
pensionärsorganisationer, handikapporganisationer och sociala organisationer. Bidragets 
storlek är idag inte reglerat och heller inte längden på bidraget. Det innebär att 
organisationer som söker bidraget endast får det utbetalat en gång per år och med en 
osäkerhet kring utbetalningarna år till år. Bakgrunden till förslaget är att kunna ge 
organisationer en större möjlighet till långsiktigt arbete i samverkan med Ljungby 
kommun.
Bilagor: Handlingsplan - För handläggning av idéburet offentligt partnerskap (IOP

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:

- Att föreslå till kommunfullmäktige att anta Handlingsplan om idéburet offentligt 
partnerskap om organisationer.

Greger Larsson 
Tf Socialchef

Jonas Sjöholm 
Ekonomstrateg

POSTADRESS
341 83 LJUNGBY

BESÖKSADRESS 
Storgatan 6, Ljungby

TELEFON
0372-78 90 00 vx

ORG NR
212000-0670

E-POST
socialnamnden@ljungby.se

WEBBPLATS BANKGIRO
www. ljungby. se 156-0879
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Inledning
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentliga sektorn och 
idéburen sektor. Syftet är att stötta en verksamhet som hanterar en samhällsutmaning och ge 
dem möjlighet att aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen.

IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs av en idéburen organisation där den 
offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan lösas på egen hand. Ett 
avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra till samt tidsram för 
partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller 
ett verksamhetsstöd till föreningar/organisationer.

Riktlinjer

Kriterier för idéburet offentligt partnerskap
För att en ideell förening ska bli aktuell för dialog och överenskommelse om IOP så ska 
följande kriterier vara uppfyllda (i enlighet med de riktlinjer som FORUM Idéburna 
organisationer med social inriktning, upprättat):

Partnerskap är möjligt då:
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen (verksamhet 

förekommer redan hos den idéburna organisationen).
• Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns. Exempelvis efter lokal överenskommelse.
• Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
• Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
• Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser).
• Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.
• Verksamheten avses drivas under en längre tid.

Ett idéburet offentligt partnerskap bör tillämpas när:
• Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
• Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den 

idéburna organisationen till underleverantör, utan i stället en fortsatt fri och 
självständig aktör.

En förutsättning för att en överenskommelse om IOP ska bli aktuell är att föreningen ägnar 
sig åt verksamhet inom det som bedöms som Socialnämndens verksamhetsområde. Det 
innebär att verksamheten rör t.ex. förebyggande arbete och rådgivning eller annan form av 
stöd till behövande inom individ- och familjeomsorgen, kvalitetshöjande verksamhet riktat till 
äldre som är aktuell för äldreomsorgen i kommunen, åtgärder som underlättar integration av 
personer som står utanför arbetsmarknad och samhällslivet i stort eller annan verksamhet som 
på ett avgörande sätt bidrar till att hjälpa behövande i sin vardag och utgör en positiv 
samhällsutveckling i stort.
Vidare måste verksamheten bedrivas i enlighet med socialtjänstlagens (2001:453) 
grundläggande värderingar och annan svensk lag.
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Dialog och bedömning
För att en överenskommelse ska komma till stånd ska föreningen och kommunen mötas för att 
föra en dialog om en gemensam målbild, värdegrund och syfte med överenskommelsen. 
Därefter ska en ekonomisk plan för de gemensamma åtagandena läggas upp. Detta innebär 
angivande av kommunens ekonomiska stöd (belopp i kronor) till verksamheten, 
verksamhetens intäkter, egna resurser (inklusive volontärt arbete), för sin verksamhet samt 
avtalstid för överenskommelsen.

• En överenskommelse kan skrivas för maximalt fem år åt gången.

En överenskommelse ska förnyas senast tre månader före dess utgång. Beslut om ingående av 
överenskommelse fattas av Socialnämnden varför beredning av ärendet måste ske. Inför varje 
avtalsperiod krävs att den idéburna verksamheten och kommunen gemensamt för en dialog 
om eventuellt förändrade förutsättningar och enas om en ny och reviderad överenskommelse 
inför kommande period. För att detta ska kunna ske med god framförhållning förordas att 
denna dialog inleds under de två första kalendermånaderna det år som är den innevarande 
överenskommelsens sista.
Socialnämnden och den idéburna verksamheten har möjlighet att avstå från att förlänga 
överenskommelser utan skäl vilket ska specificeras i varje enskild överenskommelse.

LJUNGBY
KOMMUN

Finansiering och uppföljning av överenskommelse
Utbetalning av överenskommet ekonomiskt stöd till den idéburna verksamheten sker i 
normalfallet vid ett tillfälle per år. Socialnämnden har möjlighet att besluta om andra 
utbetalningsintervaller.

Inför varje nytt kalenderår ska en uppföljning av överenskommelsen göras i dialog mellan 
kommunen och den idéburna verksamheten för att fortsatt utbetalning ska kunna ske. 
Uppföljningen ligger till grund för en bedömning av föreningens efterlevnad av 
överenskommelsen. Den idéburna verksamheten ska lämna en redogörelse för verksamheten 
under det gångna kalenderåret. Redogörelsen ska innehålla resultat- och balansräkning, en 
skriftlig beskrivning av verksamheten samt annan statistik kopplat till överenskommelsens 
målgrupper, vilket exempelvis kan vara antalet individkontakter och antal unika personer som 
har besökt verksamheten, antal informationstillfällen eller eventuell volym av uppsökande 
verksamhet. Vad statistiken ska bestå i ska specificeras i varje enskild överenskommelse.

Om verksamheten förändras eller upphör under avtalsperioden kan den idéburna 
verksamheten bli återbetalningsskyldig gentemot kommunen vilket ska specificeras i varje 
enskild överenskommelse.
I samband med dialogen om överenskommelse ska den ideella organisationen till 
Socialnämnden lämna in följande uppgifter:

• Stadgar
• Beskrivning av föreningens verksamhetsidé och ordinarie verksamhet
• Årsmötesprotokoll
• Verksamhetsberättelse
• Ekonomisk berättelse med bokslut
• Revisionsberättelse
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• Verksamhetsplan och styrelseförteckning
• Uppgift om medlemsantal

Bedömning
En bedömning görs av varje organisation utifrån riktlinjerna. I det fall flera organisationer är 
intresserade av att ingå partnerskap med nämnden i samma fråga görs en bedömning av 
nytänkande, innovativa lösningar och nydanande insatser och på vilket sätt de kompletterar 
kommunens egna insatser på området. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar 
på grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av befintliga 
metoder på nya områden och nya innovativa lösningar.
Det sätt organisationen avser ta tillvara på och använda kompetenser, erfarenheter och övriga 
resurser i den egna organisationen.
Hur resultat och erfarenheter ska implementeras i den egna organisationen, i nämnden och 
förvaltningen. Hur resultat som forväntas ha en generell karaktär kan användas av andra 
organisationer.

Ekonomiska konsekvenser
Nämndens överenskommelse om IOP ska finansieras inom budgetram ur berört 
verksamhetsområdes budget.

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
En överenskommelse om partnerskap ska innehålla följande uppgifter:

• Partnerskapets syfte och mål
• Värdegrund för partnerskapet, d.v.s. gemensamma förhållningssätt för partnerskapet
• En beskrivning av bakgrund och syfte
• Partnerskapets uppdrag och målgrupp
• En beskrivning av den ideella organisationens och Ljungby kommuns respektive 

åtaganden
• Tidsram för partnerskapet
• Utbildning/kunskapsåterföring, t.ex. att organisationen ska bidra till 

kunskapsöverföring till samverkanspartner inom Ljungby och att Socialnämnden ska 
sprida information och marknadsföring när så är möjligt

• Samverkansformer, exempelvis gemensamma möten och uppföljningar
• Utvärdering och uppföljning, exempelvis inlämning av verksamhetsplan, 

avrapporteringar och uppföljningsbesök
• Former för dokumentation och redovisning till nämnden
• Former för implementering av resultat och erfarenheter
• En beskrivning av vilka ekonomiska ramar som reglerar partnerskapet i form av 

finansiering, tillgång till andra resurser och frivilligt arbete
• Bidragsersättning och rutiner för utbetalning och redovisning
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Mall för överenskommelse
Mallen är ett hjälpmedel för att få med all viktig information i överenskommelsen.

Bakgrimdsförutsättningar för överenskommelsen
Här är det lämpligt att förklara vad det finns för behov av verksamheten man skriver en 
överenskommelse om, existerande samverkan mellan parterna m.m.

Värdegrund
Vilken värdegrund ska partnerskapet bygga på? Detta kan inkludera exempelvis respekt, 
öppenhet och dialog, vilka handlar om partnerskapet i sig, men också den värdegrund som 
gäller för verksamheten, som respekt för målgruppen, barnperspektiv och så vidare.

Insatser
Här beskrivs den verksamhet som överenskommelsen gäller. Beskriv verksamheten i relativt 
stor detalj eller hänvisa till bilagor med ytterligare detaljer. Det är viktigt att det som står här 
inte kan missförstås, utan att båda parter är ense om vad verksamheten går ut på. Detta stycke 
kan ha fler underrubriker om det finns flera separata delar av verksamheten. Här kan man 
också skriva in avgränsningar om vad som inte ingår i verksamheten.

Överenskommelsen
Lämpligt att skriva att det är framarbetat i samverkan mellan parterna.

Parterna
Parternas namn inklusive organisationsnummer samt eventuella kontaktuppgifter anges.

Överenskommelsens form och utgångspunkt
Här beskrivs vad överenskommelsen reglerar, till exempel åtaganden, organisation och de 
ekonomiska förutsättningarna för organisationernas verksamheter knutna till 
överenskommelsen. Det är också viktigt att skriva vilka politiska beslut, lagar och reglemente 
verksamheten ska utgå ifrån.

Mål med överenskommen verksamhet
Övergripande målsättning

Varför behövs verksamheten?
Vad är det övergripande målet?

Strategier för att nå målet
Här dels de olika insatserna som ingår i verksamheten listas, men även kunskapsinhämtning 
om det är en del av partnerskapet. Testas en ny modell?

Målgrupp
Beskriv målgruppen som verksamheten vänder sig mot. Det är viktigt att vara tydlig vem 
målgruppen är, så att ingen tvist uppstår om ”fel” målgrupp vänder sig till verksamheten.

Organisation och samverkan

LJUNGBY
KOMMUN
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Här beskriver man hur samverkan inom partnerskapet ska ske. Vem bär ansvar för vad, på 
vilket sätt ska parterna arbeta ihop? Hur organiseras det rent praktiskt, är en part 
sammankallande och så vidare.

Referensgrupp
Om det finns en referens-, styr- eller samverkansgrupp - hur ofta träffas den, vem ingår och 
vem leder den?

Kommunikation
Hur ska de olika parterna kommunicera med varandra? Är det den idébuma organisationens 
ansvar att rapportera till förvaltningen, eller har man ett gemensamt ansvar?

Kunskapsinhämtning och uppföljning
Beroende på vad partnerskapet gäller kan kunskapsinhämtning vara en viktig del av arbetet, 
och i så fall är det viktigt att beskriva hur den ska ske, vad ska dokumenteras och av vem. Det 
är samma sak med uppföljning, beskriv hur och när den ska ske, av vem och hur det ska 
finansieras.

Ekonomi
En viktig del av IOP-modellen är att båda sidor i partnerskapet bidrar med resurser. 
Verksamheten ska inte vara vinstdrivande och ersättningen för den ska vara rimlig. Det är 
också en viktig del av modellen att båda parter bidrar med resurser. Dessa behöver inte vara 
ekonomiska, men kan till exempel innebära att den idéburna organisationen bär sina egna 
overheadkostnader, eller bidrar med gratis lokal eller marknadsföring. Om de resurser 
organisationen bidrar med är mindre ekonomiska till sin natur kan de beskrivas under en egen 
rubrik, till exempel Resurser.
Under Ekonomi är det viktigt att beskriva inte bara hur stor ersättningen ska vara men hur och 
när den ska betalas och till vem. Det är också bra att klargöra om organisationen kan söka 
andra bidrag för samma verksamhet och hur ett eventuellt överskott ska hanteras.

Period för avtalet
Hur länge ska avtalet gälla? Upphör det utan uppsägning då denna tidsperiod är slut, och när 
sker förhandling om förlängning? Hur många gånger kan det förlängas och med hur lång tid? 
Avtalen bör upphöra utan uppsägning för att eliminera risken att avtal fortskrider utan att det 
varit nämndens avsikt.

Omförhandling, hävningsrätt och tvist
Här beskrivs vem som kan påkalla omförhandling, lämpligen alla parter. Här beskrivs också 
hur avvikelser och tvister hanteras och vad som händer om yttre omständigheter försvårar 
verksamheten. Exempel på text som kan ingå ges nedan, men det är viktigt att diskutera och 
besluta om dessa frågor när överenskommelsen skrivs och inte bara kopiera text från annan 
överenskommelse.
Exempel på text: Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska 
parterna innan förändringarna genomförs föra en dialog och på rätt nivå godkänna 
förändringarna. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller 
brister i sina åtaganden, eller det råder väsentligt förändrade omständigheter ska alla 
medverkande parter föra en dialog och huruvida överenskommelsen kan fortsätta. Part kan 
häva denna överenskommelse om någon part inte fullföljer sina åtaganden och rättelse inte
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sker utan dröjsmål. Vid händelse av att överenskommelsen hävs blir parten 
återbetalningsskyldigför delar eller hela summan som Socialförvaltningen har betalat ut 
inom ramen för denna överenskommelse. Resterande parter ska i sådant läge föra en dialog 
om huruvida deras insatser kan fortsätta. Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas 
genom dialog mellan parterna. Sekundärt ska tvist lösas av allmän domstol.

Underskrift och datum
Här skriver alla parter under överenskommelsen och får var sitt original. Datum för 
underskrift anges. Referenser FORUM - idébuma organisationer med social inriktning 
http://www.socialforum.se/
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Sammanträdesprotokoll
2019-10-15

17(36)

Kommunstyrelsen

KS §159 KS2019/0346 006

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträda 
följande måndagar år 2020:

27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28 
september, 26 oktober, 23 november samt 14 december.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige år 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 129, att 
kommunfullmäktige beslutar att sammanträda under de måndagar som 
kommunlednings förvaltningen föresi agi t.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag tillbeslut, 2019-09-24, § 129

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

KS § 160 KS2019/0348 006

Möteslokal för kommunfullmäktige år 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunfullmäktiges sammanträden ska äga rum i konferenslokalen i 
Ljungby Arena under år 2020.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska 
kommunfullmäktige för vaije verksamhetsår besluta om plats för 
kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till möteslokal för år 2020. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 130, att 
kommunfullmäktige sammanträder i konferenslokalen i Ljungby Arena under år
2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24, § 130

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 

Eva-Marie Norén Holgersson 

0372-789116

eva-marie. noren-holgersson@ljungby. se

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-09-12

Ks2019/

Kommunfullmäktige

Redovisning av obesvarade motioner, oktober 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen vid 
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som 
inte har besvarats inom ett år.

KommunledningsfÖrvaltningen rapporterar att tre motioner inte har besvarats inom ett år, 
men de är nu eller kommer inom kort att besvaras:

1. Motion om gratis hemsjukvård för de som fyllt 85 år - Motionen lämnades in i 
augusti 2018. Socialnämnden behandlade motionen i september 2019. 
Kommunstyrelsen bereder ärendet i november.

2. Motion om ökat stöd till Ryssby Garveri - Motionen lämnades in i augusti 2018. 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen i juni. Kommunstyrelsen 
beredde ärendet för beslut av fullmäktige i september. Det blev då ett bifall till 
förslaget.

3. Motion om trafiksäkerhet vid skolskjuts i Kånna - Motionen lämnades in i 
februari 2018 och har sedan utretts av kommunledningsförvaltningen samt 
lämnats till tekniska nämnden för yttrande. Kommunfullmäktige beslutade i 
september 2019 att bifalla motionen.

£'/??. /l^OA^yp /£

Eva-Marie Norén Holgersson

Kommunsekreterare

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
341 83 Ljungby Olofsgatan 9. 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 vx 212000-0670
E-POST WEBBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@ljungby.se www.ljungby.se 156-0879
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Ko mm unledn ingsförvaltningen 
Kansliav deln ingen 

Eva-Marie Norén Holgersson 

0372-789116

eva-marie. noren-holgersson@lj ungby. se

REDOVISNING

2019-10-16

Ks2019/0394.103

Kommunfullmäktige

1(4)

Redovisning av medborgarförslag april-september 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Sedan år 2008 får alla som är folkbokförda i Ljungby kommun lämna medborgarförslag till 
kommunfullmäktige. Medborgarförslag ska i möjligaste mån utredas så att det kan tas beslut 
om förslaget inom ett år från det att det lämnats in. Styrelse och nämnd som handlägger 
medborgarförslag ska två gånger om året till fullmäktige redovisa de beslut som fattats med 
anledning av medborgarförslag samt de förslag som inte har beslutats inom ett år.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en redovisning av de medborgarförslag 
som har besvarats under tiden april till september 2019:

Dela på kultur- och fritidsnämnden

Inkom den 23 april 2018. Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att avslå 

förslaget.

Ta bort farthinder framför Hjortsbergsskolan

Inkom den 9 april 2019. Tekniska nämnden beslutade den 3 september 2019 att avslå 

förslaget.

Permanent farthinder i närheten av korsningen Ringvägen/Södergatan i Lagan

Inkom den 2 maj 2019. Tekniska nämnden beslutade den 3 september 2019 att förslaget 

läggs till handlingsplanen för trafiksäkerhet.

POSTADRESS
341 83 Ljungby
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Skyltning för cyklister vid övergångsställen

Inkom den 3 mars 2019. Tekniska nämnden beslutade den 3 september 2019 att bifalla 

förslaget. Nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att sätta upp skyltar vid två 

skolvägar: två skyltar på cykelvägen vid Astradskolan (Vislandavägen) och två skyltar på 

cykelvägen vid Ekebackenskolan (Ekebacksvägen).

Flytta 80km/h-skylten på Liatorpsvägen förbi Hjälmarydsområdet

Inkom den 29 mars 2019. Tekniska nämnden beslutade den 3 september 2019 att avslå 

förslaget.

Uppkalla gata efter Emelie Flygare Carlén, Emelie Flygares Gata.

Inkom den 3 maj 2019. Miljö- och byggnämnden beslutade den 26 juni 2019 att ställa sig 

positiv till förslaget och ha förslaget i åtanke vid framtida beslut om gatunamn.

Sätt upp ljussignaler vid övergångsstället över Vislandavägen mot Astradskolan

Inkom den 7 juni 2018. Tekniska nämnden beslutade den 25 juni 2019 att förslaget läggs till 

handlingsplanen för trafiksäkerhet.

Farthinder på Torsgatan mellan Björkstigen och Gästgivaregatan

Inkom den 15 juni 2018. Tekniska nämnden beslutade den 25 juni 2019 att förslaget läggs 

till handlingsplanen för trafiksäkerhet.

Säkra övergångar för gångare och cyklister på Vislandavägen

Inkom den 4 januari 2019. Tekniska nämnden beslutade den 25 juni 2019 att avslå förslaget.

Placera en refug i korsningen Ågårdsvägen/Axel Roothsgatan/ Strömgatan.

Inkom den 26 november 2018. Tekniska nämnden beslutade den 25 juni 2019 att förslaget 

läggs till handlingsplanen for trafiksäkerhet.

Belysning utmed gamla banvallen norrut från Kronoskogen

Inkom den 26 november 2018. Tekniska nämnden beslutade den 25 juni 2019 att avslå 

förslaget.
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Låt Hjalmar Brantingsstatyn stå kvar vid gamla Folkparken och komplettera den med 

ett Berättarbord samt upprusta planteringsytorna.

Inkom den 2 april 2019. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 juni 2019 att bifalla 

förslaget.

Flytta skulpturen Hjalmar Branting till centrum

Inkom den 20 februari 2019. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 juni 2019 att avslå 

förslaget.

Bygg ett parkeringshus i flera plan på platsen mellan Månen och Betelkyrkan som idag 

är en parkering i markplan.

Inkom den 17 december 2018. Tekniska nämnden beslutade den 28 maj 2019 att avslå 

förslaget.

Ändra namn på Olofsgatan till exempelvis Nedre och Övre Olofsgatan

Inkom den 19 juni 2018. Tekniska nämnden beslutade den 28 maj 2019 att avslå förslaget.

Gör en rondell i korsningen Märta Ljungbergsvägen - Drottninggatan

Inkom den 10 juli 2018. Tekniska nämnden beslutade den 28 maj 2019 att ge tekniska 

förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på utformning av Märta Ljungbergsvägen 

mellan Hammarrondellen och Sunnerbo-rondellen.

Evenemang för kommunens hjältar

Inkom den 3 januari 2019. Kommunstyrelsen beslutade den 14 maj 2019 att avslå förslaget.

Fira Berättarfestivalens 30-årsjublieum genom att sätta upp ny illustration eller konst 

vid Sagomuseet

Inkom 20 december 2018. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 april 2019 att skicka 

medborgarens förslag till arrangören för Berättarfestivalen och uppmuntra föreningen att ta 

kontakt med medborgaren.

Enkelrikta Storgatan och stäng av trafik vid Bergagatan in mot centrum

Inkom den 15 juni 2018. Tekniska nämnden beslutade den 23 april 2019 att avslå förslaget.
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Beskär kantstenen på trottoarerna.

Inkom 22 augusti 2018. Tekniska nämnden beslutade den 23 april 2019 att avslå förslaget.

Medborgarforslag om resor for elever

Inkom den 20 september 2018. Kommunstyrelsen beslutade den 16 april 2019 att avslå 

förslaget.

Det firms i dagsläget två medborgarforslag som inte har besvarats inom ett år:

1. Bygg nytt kommunhus och samla all kommunal verksamhet under ett tak i centrum.
2. Halkskydd till äldre.

Eva-Marie Norén Holgerson 

Kommunsekreterare



Jag skulle välja avsäger mig från alla uppdrag på Ljungby kommun. 

Ljungby 20191001
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^orén^Jolgersson^Eva-MaHe

Från: Ruzsa-Pal Piroska, Fogdeskolans Förskola
Skickat: den 3 oktober 2019 10:38
Till: Norén Holgersson Eva-Marie

Hej!

Jag heter Piroska Ruzsa-Pal och har en ersättare plats i Miljö och Bygg nämnd. Jag vill säga upp min plats i 
miljö och bygg nämnd.

Med vänlig hälsning Piroska

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -10- 0 3
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr Aö 20/9/036 9, /&2
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MEDDELANDE
2019-09-18

Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen Kommunfullmäktige

Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-10-28

1. Länsstyrelsen har utsett Percy Bergman (KD) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Josef Tingbratt (KD).

2. Länsstyrelsen har utsett Gun Lindell (S) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Mattias Wanderoy (S).

3. Länsstyrelsen har utsett Bert-Ove Orvnäs (M) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Mats Karlsson (M).

4. Länsstyrelsen har utsett Ann-Kristin Petersson (M) till ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Alma Svensson (M). Herman Nordqvist (M) 
är ny ersättare i kommunfullmäktige.
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