
LJUNGBY
KOMMUN

Kallelsettu

Kommunfullmäktige

Plats och tid Restaurangen i Ljungby Arena, Fritidsvägen, Ljungby 
måndagen den 28 september 2020, klockan 17.30-

Vid förhinder kontakta din gruppledare.

Inledning Ordföranden hälsar välkommen.
Förslag till justerare: Lotte Åhlander, Frederik Svärd, ersättare: Dick
Andersson
Justeringen hålls den 5 oktober kl. 16.00.

Ärenden
1. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

2. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

3. Enkla frågor.

4. Inlämnande av motioner och interpellationer.

5. Svar på interpellation om schemaläggning på kommunens 
äldreboenden.

6. Svar på interpellation om lärarlöner.

7. Svar på motion om vätgas i Ljungby kommun.

8. Svar på motion om att införa praktik på Sunnerbogymnasiets 
studieförberedande program.

9. Antagande av Handlingsprogram för skydd mot olyckor.

10. Utökad lokalyta per elev i nya Hjortsbergskolan 7-9 på
Harab ergsområdet.

11. Revidering av Policy för kommunens finansverksamhet.

12. Delårsbokslut och budgetuppföljning efter juli 2020.

13. Godkännande av årsredovisning för VoB Kronoberg 2019.

14. Godkännande av årsredovisning för Sunnerbo samordningsförbund
2019.

15. Revidering av Sunnerbo samordningsförbunds förbundsordning.

16. Valärende - J Wiesel (M)

17. Valärende - L Modig (L)

18. Valärende - J Hagfoss (L)

19. Val ärende - M Baecklund (M).



20. Fyllnadsval - ersättare i demokratiberedningen (M).

21. Valärende - P Ruzsa-Pal (S)

22. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.

23. Meddelanden.

Ordförande
Ann-Charlotte Wiesel (M)
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LJUNGBY KOMMUN
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Enkel fråga till barn-och utbildningsnämndens ordf. 
Marcus Walldén (m)

I Ljungby kommun har vi en språkförskola som tar emot barn med en försenad eller avvikande tal- 
och språk utveckling.

Region Kronobergs politiker, som har bekostat resorna för dessa barnen, har nu valt att inte bekosta 
taxiresorna mer.

1. Tycker du, Marcus Walldén, att samverkan mellan de borgerliga i regionen och i 
Ljungby kommunen har fungerat i denna fråga?

2. Hur kommer det sig att du/vi inte har bevakat språkförskolan?

Angelstad 9/6-2020

Lotte Åhlander (S)
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Enkla frågor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att frågorna 1-3 är besvarade.

Frågorna 4-5 besvaras under nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

1. Anne Karlsson (S) har ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande om deltagande i sammanträden på distans.

2. Anne Karlsson (S) har ställt en enkel fråga till tekniska nämndens 
ordförande om starten av Återbruket.

3. Anne Karlsson (S) har också ställt en enkel fråga till tekniska nämndens 
ordförande om skötselavtal av grönytor vid busstationen i Ljungby tätort.

4. Tomas Nielsen (S) har ställt en enkel fråga till miljö- och byggnämndens 
ordförande om arbetsbelastningen för de anställda på miljö- och 
byggförvaltningen. Då ordföranden inte tjänstgör i dagens sammanträde 
får frågan ställas på sammanträdet i september istället.

5. Lotte Åhlander (S) har ställt en enkel fråga till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om språkförskolan. Då ordföranden 
inte tjänstgör i dagens sammanträde får frågan ställas på sammanträdet i 
september istället.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att frågorna nr 1-3 kan anses 
besvarade och finner att de gör så.

Justerandes sign
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Enkel fråga till Miljö och byggnämndens ordf Kent Danielsson(c )

Vi står mitt i en pandemi och med det nya och oväntade utmaningar. Miljö och byggförvaltningen är 
även tillsynsmyndighet och med en ny lag på gång, där myndigheten kommer äga rådighet över hela 
kedjan, så kommer belastningen öka på personalen. Idag är belastningen redan för hög med lång 
väntetid på bygglov och extremt komplicerade ärenden på miljö. Ingen vet hur framtiden ser ut men 
servicen gentemot medborgarna är prio ett. Miljö och bygg är helt beroende av inkomster via 
avgifter och taxor och kan bara anställa efter vad som tjänas in. Därför är min fråga till dig Kent:

Hur tänker du lösa den hårda arbetsbelastning som råder för personalen på miljö och 
byggförvaltningen och som kommer bli ännu hårdare framöver?
Kommer extra personal anställas för att avlasta tjänstepersonerna?
Om ja, kommer det att kunna hanteras inom nuvarande budget?

Ljungby 2020-06-09

Tomas Nielsen (s)
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Enkla frågor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att frågorna 1-3 är besvarade.

Frågorna 4-5 besvaras under nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

1. Anne Karlsson (S) har ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande om deltagande i sammanträden på distans.

2. Anne Karlsson (S) har ställt en enkel fråga till tekniska nämndens 
ordförande om starten av Återbruket.

3. Anne Karlsson (S) har också ställt en enkel fråga till tekniska nämndens 
ordförande om skötselavtal av grönytor vid busstationen i Ljungby tätort.

I 4. Tomas Nielsen (S) har ställt en enkel fråga till miljö- och byggnämndens 
/ ordförande om arbetsbelastningen för de anställda på miljö- och 
/ byggförvaltningen. Då ordföranden inte tjänstgör i dagens sammanträde 
I far frågan ställas på sammanträdet i september istället.

5. Lotte Åhlander (S) har ställt en enkel fråga till barn- och
utbildningsnämndens ordförande om språkförskolan. Då ordföranden 
inte tjänstgör i dagens sammanträde får frågan ställas på sammanträdet i 
september istället.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att frågorna nr 1-3 kan anses 
besvarade och finner att de gör så.

Justerandes sign
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Enkel fråga till Lars-Ove Johansson ordf. i tekniska nämnden 
om skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och Ljungby kommun förser många miljoner människor runt 
om i södra Sverige med dricksvatten. Det är av mycket stor vikt att vi som kommun tar vårt ansvar 
och ser till att dricksvattentäkterna har fullgott skydd och uppdaterade föreskrifter.

Mina frågor till dig Lars-Ove är:

1. Hur går det med uppdateringen av skyddsföreskrifterna för dricksvattentäkterna?

2. När förväntas den tas i bruk?

Angelstad 200820

Caroline Holmqvist Henrysson

(s)
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Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Enkel fråga till Magnus Gunnarsson (m) gällande 
Ljungby kommuns logga

Ljungby kommun grafiska profil ska uppdateras och kommunen ber nu om allmänhetens hjälp för att 
göra detta.

Min fråga är:

l.Vem har gett det uppdraget till kommunikationsavdelningen, vad är syftet och på vilket sätt tillför 
det ett mervärde för kommunens invånare och skattebetalare och till vilken kostnad?

Ljungby 2020-08-19

Anne Karlsson

(s)
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Enkel fråga till Magnus Gunnarsson (m)

Fullmäktige har antagit en policy för näringslivsutveckling i Ljungby kommun. Policyn antogs 
20171218 i kommunfullmäktige. Denna policy gäller från den 1 januari 2018 med revidering senast 
20220101. Det är bra att en policy arbetats fram och kommunen arbetar efter den.

Det verkar som att det finns brister i dokumentstrukturen då det inte på nätet står att finna varken 
verksamhetsplan eller handlingsplan för näringslivsarbetet från kommunens sida. Därför undrar jag:

1. Finns det någon aktuell verksamhetsplan för kommunens arbete med näringslivsutveckling?
2. Finns det någon aktuell handlingsplan för näringslivsutveckling i kommunen?
3. När, och av vem är dessa i såfall upprättade och antagna?

Lagan 20200819 

Anne Karlsson

(s)



Norén^jolgersson^vaJVlai^

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Johansson Christian 
den 13 september 2020 18:31 
Norén Holgersson Eva-Marie 
Enkel fråga

Lagaån är på sina ställen både svår och farlig att färdas i på grund av alla träd som ramlat i, som har fastnat och på 
andra vis spärrar framfarten i ån.

Mina frågor är.
Vem har ansvar för träden i vattnet ?
Kan kommunen driva på för att arbetet med att ta bort träden blir samordnat och påskyndat.

Ljungby 16 augusti 2020 
Christian Johansson 
Vänsterpartiet

Skickat från min iPad

LJUNGBYKOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
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KOMMUNLEONINSGfÖRVALTNINGti! 
Dnr /?öJ0X>/O29C>. 93/

1



KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr /fef0*0/032/ 73b

LJUNGBYKOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 -09- 1 1

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Enkel fråga till socialnämndens ordförande Bo Ederström (m)

Under våren har mycket fokus legat på äldreomsorgen och de villkor som råder för både 
omsorgstagare och vårdpersonal. De utmaningar som belysts är dock inga nyheter - behovet 
av ökad bemanning, ökad andel tillsvidareanställda och möjligheter för medarbetarna att 
kontinuerligt genomföra en kompetensutveckling har funnits länge.

Regeringen tillsammans med sina samarbetspartier har nu gjort en överenskommelse om 
satsning på kompetensförsörjning till äldreomsorgen. Syftet är att höja kompetensen och 
samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen.

Nu finns möjlighet att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde under en 
tillsvidareanställning med lön på heltid där staten finansierar kommunens kostnad under den 
tid när den anställde är borta från jobbet på grund av sina studier. Denna satsning pågår 2020- 
2021.

Med anledning av detta önskar jag svar på följande frågor:

1. Hur går arbetet med äldreomsorgssatsningen i Ljungby kommun?
2. Hur ser du på personaltätheten inom äldreomsorgen i Ljungby kommun?
3. Hur anser du att vi ska göra arbetet inom vård och omsorg mer attraktivt?

Ljungby 2020-09-08

Anne Karlsson

(s)
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Enkel fråga till Demokratiberedningen ordf. Ann-Charlotte Wiesel.

Enligt SKR så är Demokratiberedningens uppgift bl. a att bereda frågor som rör relationen 
medborgare och förtroendevalda. Ni ska även arbeta för bättre förutsättningar, för förtroendevalda, 
att verka i sitt demokratiska uppdrag. Det står även att ni ska stödja och stärka det politiska 
ledarskapet.

Hur tycker du att du har lyckats med dessa frågor?

Är det inte din uppgift, som ordf, att stödja förtroendevalda, oavsett parti färg?

Angelstad 20/9 2020

Lotte Åhlander

(s)



Motion om belysning vid Ljungsjön

Området vid Ljungsjön är ett mycket uppskattat friluftsområde som är 
trevligt och lätt att nå. På kommunens webb hänvisas till möjligheten till 
längdskidåkning vid Ljungsjön. Som kommun ska vi underlätta för 
ljungbyboma att kunna träna och vistas i naturen. För att kunna utöka 
antalet timmar som området kan nyttjas föreslår vi att området får 
belysning.

Vi yrkar därför att

En utredning görs för hur belysningen kan ordnas och till vilken 
kostnad, för att därmed få ett beslutsunderlag.

Ljungby den 28 juli 2020

Kerstin Wiréhn

Vänsterpartiet

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 -08- I 0
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Motion om en friluftsplan för Ljungby kommun
Ljungby kommun har en vacker natur. Vår natur bjuder på fantastiska upplevelser, alltifrån 
badplatser, Hunsberget och de redan idag befintliga områden för friluftsliv. Friluftslivet är en viktig 
del inte bara för kommunens invånare utan även för besökande och turister. Genom en friluftsplan 
kan medborgare och besökare se vilka områden som finns och tillgängligheten till dessa. Planen blir 
ett viktigt komplement till översiktsplanen och ger en strategi för vad kommunen satsar på. Ett 
framtagande av planen bör vara nämndsövergripande med tydligt definierade mål i planen.
Turismen är en viktig näring för framtiden.

Genom en friluftsplan höjer kommunen ambitionsnivån för vissa områden som man vill lyfta fram.
Det ger en strategi att arbeta efter och genom en friluftsplan kan kommunen få en plan för de 
områden vi vill satsa mer på och framförallt se till att områdena underhålls och inte glöms bort. Det 
kommer att ge en positivare bild av Ljungby kommun, med särskilt väl skötta platser kan det 
dessutom bli en del av marknadsföringen av vår kommun. Med en plan finns det också möjlighet för 
olika företag och verksamheter att etablera sig och på så sätt har kommunen möjlighet att växa så att 
hela kommunen blir levande.

En strategi med en friluftsplan ger bättre folkhälsa, kommunen kan bevara och utveckla de 
naturvärden som finns idag och inte minst öka kunskapen om natur och naturvård för alla 
intresserade.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Lagan 2020-09-15

Anne Karlsson Matija Rafaj

(s)(s)
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Det finns många fördelar med att bygga i trä:

- 40% lägre koldioxidutsläpp jämfört med betonghus, snabbare 
byggprocess, det blir billigare, det skapar fler jobb på landsbygden, 
materialet är fömybart, det är ett lätt material och minskar transporterna 
med 60-70% jämfört med betong.

Nackdelen kan vara att det fortfarande saknas kunskap hos arkitekter 
och andra som driver byggprocessen men även här ökar kunskaperna.

Vi har nu chansen att bidra till denna positiva utveckling genom att 
bygga i trä eller med en kombination av trä och betong.

Vi yrkar därför att.

Ljungby kommun beslutar att i framtida byggnationer i första hand 
bygga i trä eller trä kombinerat med betong. Detta innebär att även 
Ljungby Bostäder får detta direktiv.

Ljungby den 23 augusti

Kerstin Wiréhn

Vänsterpartiet
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Motion
för trygg anställning av 
ungdomar som omfattas 
av gymnasielagen och riskerar 
utvisning

Som alla kriser slår Coronakrisen hårdast mot de som redan är 
utsatta. En av dessa grupper är de ensamkommande som har 
sökt asyl i Sverige.
Gymnasielagen syftar till att ge permanent uppehållstillstånd till 
den som klarar studier inom planerad tid och sedan får en fast 
anställning inom sex månader. Det är krav som visat sig vara 
mycket svåra att uppfylla. Utsatta ensamkommande som satt sitt 
hopp till gymnasielagen möter under Coronakrisen närmast 
oöverstigliga hinder då arbetsmarknaden är ansträngd och 
arbetslösheten ökar.
Att låta dem utvisas till en oviss och osäker framtid och samtidigt 
låta den investering som redan gjorts av det svenska samhället gå 
om intet är både ovärdigt och inhumant.
Samtidigt som det finns ett stort rekryteringsbehov inom 
exempelvis vård och omsorg så riskerar ungdomar som omfattas 
av gymnasielagen att utvisas, detta eftersom de arbetar inom 
verksamheter där timanställningar är vanliga. Ungdomar som tar 
erbjudande om korttidsarbete, för att kunna få behålla jobbet eller 
hjälpa arbetsgivaren under krisen, riskerar alltså att bli utvisade. 
Ljungby kommun bör agera och hitta lösningar för anställningar 
som uppfyller gymnasielagens krav så att de utvisningshotade 
ungdomar som redan arbetar i kommunens verksamheter kan 
stanna. Nu finns också möjlighet genom äldreomsorgslyftet att få 
statsbidrag för lönekostnader under vårdutbildning på deltid.

Vänsterpartiet yrkar att:

Ljungby kommun verkar för att erbjuda tillsvidareanställning 
till de ungdomar som nu har tillfälliga anställningar inom 
äldreomsorgen och som uppfyller gymnasielagens krav för 
permanenta uppehållstillstånd och därmed säkerställer att de 
inte utvisas. Anställningar ska erbjudas på ett sätt som gör 
att hänsyn tas till LAS och gällande kollektivavtal.

Ljungby den 2/8 2020

Kerstin Wiréhn 
Vänsterpartiet
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Motion om revidering av policy för offentlig konst.

Kommunfullmäktige i Ljungby beslutade 18 juni 2018 att införa en policy för offentlig konst 

där 1 % av totalbudget ska gå till konstnärlig utsmyckning, vi i Sverigedemokraterna 

reserverade oss mot detta beslut på mötet.

Vi ser att Ljungby kommun med sina många och stora investeringar framöver kommer att 

behöva lägga stora summor på konstnärlig utsmyckning vilket vi anser vara fel i det 

ekonomiska läge som Ljungby kommun och hela Sverige befinner sig i.

Ett exempel är det stora bygget vid Haraberget vilket är budgeterat till ca 580 miljoner vilket 

innebär att 5,8 miljoner i enbart detta projekt ska gå till konst.

Vi anser att våra skattepengar gör bättre nytta ute i kärnverksamheten och vill minska den 

konstnärliga utsmyckningen till 0,5 % av totalbudget och införa ett maxbelopp på 2 miljoner 

om projektet budgeteras till över 400 miljoner kronor.

Sverigedemokraterna Ljungby yrkar därför:

Att kommunfullmäktige beslutar revidera policy för offentlig konst till 0,5 % av totalbudget.

Att kommunfullmäktige beslutar att införa ett maxbelopp på 2 miljoner kronor för 

konstnärlig utsmyckning i varje projekt där budget överstiger 400 miljoner kronor.

För sverigedemokraterna Ljungby Krister Salomonsson 2020-09-08



Motion: Förebygga skadegörelser på kommunens skolor.

Så gott som varje dag kan man läsa om anlagda bränder och annan 
skadegörelse på skolor runt om i landet. Det inträffar även i vår kommun.
Sist kunde vi läsa om att det var någon/några som hade försökt anlägga brand 
vid vår nybyggda Hjortsbergskola. Det vore förödande om någon av våra 
skolor skulle brinna ner. Även sönderslagna fönster, klotter och annan 
skadegörelse är ett stort problem och kostsamt att åtgärda.

Att införa övervakningskameror på våra skolor kan skapa trygghet och 
förhindra brott. Framförallt kan det hjälpa polisen att klara upp brott.

Kameraövervakning ska vara en del i det förebyggande säkerhetsarbetet 
i skolan och ett sätt att förhindra allvarliga incidenter.

Därför vill vi Sverigedemokrater att:

- Ljungby Kommun sätter upp kameror vid alla kommunala skolor i 
Ljungby Kommun.

För Sverigedemokraterna Ljungby 
Melena Jönsson 2020-09-16

LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 -09- 1 7
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Motion: Skapa förutsättningar för alla elever att klara målen: 
starta resursskola i Ljungby kommun.

I skolan idag har vi flera elever per årskull som antingen är hemmasittare eller har väldigt 
svårt att nå de uppsatta målen för godkänt betyg. I dagsläget löser man detta genom att 
anställa elevassistenter som ska hjälpa dessa elever i klassrummen. Vi har överskridit budget 
efter budget med miljoner angående elevassistenter. Det bidrar till en hög kostnad för 
kommunen och en stor oro i klassrummet.
Därför vill vi Sverigedemokrater att Ljungby Kommun startar resursskola där elever som 
har stora svårigheter att nå mål och fungera i en vanlig klass kan få sitt behövliga stöd i 
mindre undervisningsgrupper. Detta skulle gynna eleven med svårigheter, kanske eleven 
som valt att sitta hemma för att den ej fungerar i den stora gruppen. Det skulle även gynna 
de elever som uppnår målen med att det blir mer lugn och ro för studier. Inte minst läraren 
skulle gynnas med mer tid för de övriga eleverna.
Ett liknande koncept ska nu införas på de tre högstadieskolorna, vilket är bra, men man kan 
inte reparera detta på tre år när eleven haft svårigheter sedan förskolan.

Därför yrkar Sverigedemokraterna att:

Ljungby kommun inför resursskola även för låg- och mellanstadiet för de elever
som ej fungerar i den stora klassen.

Melena Jönsson
För Sverigedemokraterna Ljungby
2020-09-21 __________________________________________________________________________

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 -09- 2 2
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KF § 47 Ks2020/0071 022

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om 
schemaläggning på kommunens äldreboenden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skjuta på interpellationsdebatten till dess att 
socialnämndens ordförande kan vara närvarande.

Sammanfattning av ärendet

Saga Sunniva Bergh (V) har ställt en interpellation till socialnämndens 
ordförande om schemaläggning på kommunens äldreboenden. Bergh (V) undrar:

1. Hur stor besparing gör kommunen i och med denna nya 
schemaläggningsgrupp?

2. Gjordes det några omfördelningar av tjänsterna inom vården för att 
finansiera schemaläggningsgruppen?

Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) har lämnat ett skriftligt svar.

Beslutsordning

Ordförande föreslår att interpellationen lämnas vidare till ett sammanträde när 
Bo Ederström är närvarande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.

Beslutsunderlag

Interpellationen 
Svar på interpellationen

Justerandt



Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

LJUNGBY KOMMUN
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Interpellation till Bo Ederström (M) om schemaläggning på kommunens 
äldreboenden

Schemaläggning
En schemaläggningsgrupp har tillsatts för att sammanställa personalscheman, något som 
personalen tidigare har gjort själva helt utan ersättning. Detta har säkerställt att de anställda 
får en rimlig arbetsbörda, då inte alla schemaläggare vet hur det är att arbeta inom vården, att 
arbeta natt och/eller att arbeta på obekväma arbetstider. Vissa jobbar nu fyra av sex helger 
eller upp till fem nätter i rad, vilket inte alla orkar.

I dagsläget uppger en anställd på ett av kommunens äldreboenden att hon lägger ”ungefär 
40 minuter var tolfte vecka” på schemaläggning för sig och sina kolleger samt att ”det kostar 
kommunen noll kronor”.

Detta föranleder följande frågor som jag inte fick svar på i min förra interpellation:

• Hur stor besparing gör kommunen i och med denna nya schemaläggningsgrupp?

• Gjordes det några omfördelningar av tjänsterna inom vården för att finansiera 
schemaläggningsgruppen?

Ljungby 2020-02-20

Saga Sunniva Bergh, 
Vänsterpartiet



Svar Interpellation 2020-02-20 ”Schemaläggning på kommunens 
äldreboenden”
Frågeställare Saga Sunniva Bergh, Vänsterpartiet

1. Hur stor besparing gör kommunen i och med denna nya 
schemaläggningsgrupp ?
Under hösten 2020 kommer uppföljning och utvärdering göras utifrån 
projektet. Därför kan vi inte föregripa frågan om det blir besparingar eller om det 

blir en dyrare verksamhet. Däremot kan vi redan idag se att förvaltningen far en 
mindre sårbarhet och en större flexibilitet samt större möjlighet att behandla alla 
medarbetarna lika kopplat till arbetsbelastning. Vi ser också att det är viktigt att ha ett 
förvaltningsövergripande perspektiv när "Heltidsresan som norm" införs under 
kommande år.

2. Gjordes det några omfördelningar av tjänsterna inom vården för att finansiera 
schemaläggningsgruppen ?

Den omfördelning som gjordes var att vi koncentrerade uppgifterna till färre personer 
vilket innebär att ett antal personer istället i större omfattning får andra arbetsuppgifter. 
Detta innebär att några personer tappade sina arbetsuppgifter och andra personer har fått 
mer uppgifter kopplat till schemaläggning. I övrigt kommer bemanningen där det centrala 
projektet TES och SAG ingår genomgå förändringar under 2020 för att på så sätt ta ett 
ännu större ansvar kring personalfrågor, rekrytering och mer komplicerade 
arbetsuppgifter som exempelvis ansvar för Track-patienter och Vils-patienter. 
Bemanningen sammanförs också från två bemanningar till en bemanning där samtliga 
centrala delar med bemanning, rekrytering, SAG, TES och övergripande ärenden i 
verkställigheten samlas.

Ljungby 2020-03-24

Bo Ederström(M) 
ordförande socialnämnden

LJUNGBY KOMMUN 
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KOMMUN

Kommunfullmäktige

KF §96

Fastställande av dagordning

Beslut
Ärende 5 Svar på interpellation om lärarlöner och ärende nr 11 Antagande och 
beslut om implementering av nytt intemhyressystem utgår från dagens 
sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar om att barn- och utbildningsnämndens ordförande inte 
tjänstgör under dagens sammanträde. Ärende 5 Svar på interpellation om 
lärarlöner utgår därför och behandlas istället under sammanträdet i september. 
Likaså kommer en enkel fråga ställd till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande att besvaras i september.

Den enkla frågan som har ställts till miljö- och byggnämndens ordförande 
kommer inte heller att besvaras under dagens sammanträde då ordföranden inte 
tjänstgör under dagens sammanträde. Frågan besvaras istället under 
sammanträdet i september.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att lyfta ut ärende nr 11, Antagande 
och beslut om implementering av nytt intemhyressystem, och finner att de gör 
så.

Justerandes sign



Interpellation till Barn- och 
utbildningsnämndens ordförande

LJUNGBY KOMMUN
kommunstyrelsen

An k 2020 -ov 2 h

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTOINGEN

2020/0/xf). &

20200420

Lönestatistiken för lärare i Ljungby kommun visar att lönerna ligger lägre än 
i grannkommunerna och den statistiken har vi sett flera år.

Vi undrar:

Är detta resultatet av en genomtänkt strategi?

Vilka konsekvenser får detta för verksamheten i skolan?

Vad görs för att behålla lärama med erfarenhet som missgynnas idag av 
den förda lönepolitiken?

Finns det någon plan för att förändra lönesättningen till nästa 
löneförhandling?

Kerstin Wiréhn 
Vänsterpartiet
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Barn- och utbildningsnämnden 
Marcus Walldén Kommunfullmäktige

Ank 2020 *05" 2 0
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

/v/iv. cno I

Interpellation till Marcus Walldén gällande lönestatistik.

Lönestatistiken för lärare i Ljungby kommun visar att lönerna ligger lägre än i 
grannkommunerna och den statistiken har vi sett flera år.

1: Vi undrar: Är detta resultatet av en genomtänkt strategi?
Om man håller sig till fakta hämtat från HR ang. statistik så visar den på att barn 
och utbildningsförvaltningen både ligger något högre bland vissa personalkategorier 
men även lägre. Resultatet det senaste åren är att vi går i en positiv riktning.

2: Vilka konsekvenser far detta för verksamheten i skolan?
Om man har en otydlig och snedfördelad löneutveckling så kan den innebära 
negativa konsekvenser, bl. a. kompetensbrist, otrygg organisation, stor 
personalomsättning, minskade elevresultat mm. Därför är det viktigt att ha en 
långsiktig plan vilket vi är på god väg emot för att satsa på nödvändiga individ- 
/funktion-Zpersonalkategorier, arbetet sker i samverkan med personalföreträdare.

3: Vad görs för att behålla lärarna med erfarenhet som missgynnas idag av den förda 
lönepolitiken?
Det handlar inte om en specifik förd lönepolitik där det kan förekomma att inte alltid 
personal med erfarenhet upplever att de gynnas lönemässigt. Det finns en mängd 
orsaker, bl. a. hur arbetsmarknaden ser ut. En tydlig individbedömning och 
kompetensutveckling är några exempel till möjlig löneutveckling, t. ex. förstelärare.

4: Finns det någon plan för att förändra lönesättningen till nästa löneförhandling?
Att utveckla och anpassa den plan som vi idag jobbar med, planen är en långsiktig 
strategi.

/Marcus Walldén, (M) Ordförande B UN Ljungby kommun.

POSTADRESS
341 83 Ljungby

BESÖKSADRESS
Olof sgatan 9. 341 43 Ljungby

TELEFON ORG NR
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barn. och. utbildningsnamnden@ljungby.se

WEBBPLATS
www.ljungby.se

BANKGIRO
156-0879

mailto:utbildningsnamnden@ljungby.se
http://www.ljungby.se
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KS §113 KS2019/0366 420

Svar på motion om vätgas i Ljungby kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 
besvarad med hänsyn till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från 
den 1 juni 2020.

Sammanfattning av ärendet
Tommy Göransson (MP) lämnade den 30 september 2019 in en motion 
angående vätgas i Ljungby kommun. Tommy Göransson vill att kommunen 
utreder möjligheten för att etablera en kommunal vätgasproduktion samt att 
kommunen bygger någon form av kommunal fastighet som primärt använder sig 
av el via solceller. Tommy Göransson föreslår även att kommunen utreder 
möjligheten till att i framtiden utveckla samarbeten med externa aktörer, bland 
annat Svenska Kraftnät.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 maj 2019 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys av 
Ljungby kommuns möjligheter för att bli en vätgaskommun med avseende på 
fordon och byggnader. I uppdraget ingår även en omvärldsanalys avseende 
vätgaskommuner. Delar av uppdraget redovisades för kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 29 oktober 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
informerades vid detta tillfälle om att dialog pågår mellan kommunen och andra 
aktörer som har ett intresse för produktion och konsumtion av vätgas. Arbetet 
med att utreda kommunens möjligheter inom vätgas pågår fortfarande.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen har goda förutsättningar 
inom vätgasområdet. Kommunen har genom energibolaget Ljungby Energi, 
tillgång till ett eget elnät och kraftförsöijning vilket är en stor tillgång vid 
produktion av vätgas.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslagen i motionen rymmer inom 
ramen för uppdraget som kommunledningsförvaltningen tilldelades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019.1 en tjänsteskri velse från den 
1 juni 2020 föreslår därför kommunledningsförvaltningen att motionen ska 
anses som besvarad.

Den 1 september 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att motionen ska 
anses som besvarad med hänsyn till kommunledningsförvaltningens 
tjänsteskrivelse från den 1 juni 2020.
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 99 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-01 
Förstudie vätgas för transporter i Kronobergs län, 2020-09-01 
Motion angående vätgas i Ljungby kommun, 2019-09-30

Yrkanden

Lars-Ove Johansson yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 
Johansson.

Justerandes sign



Miljöpartiet de Gröna i 

Ljungby kommun

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
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LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -09- 3 0

Motion angående vätgas i Ljungby Kommun

Ljungby kommun kommer i likhet med andra kommuner att behöva minska behovet av fossila 
bränslen till transporter och till övriga maskiner inom entreprenadverksamhet och inom jord- och 
skogsbruk.

Det finns olika alternativ till dessa fossila bränslen i dag t.ex. etanol, biogas, HVO-diesel och även 
eldrift till främst personbilar men även truckar. Det är troligt att det blir effektproblem i elnätet vid 
laddning av elfordon om dessa får en större omfattning.

Det börjar även komma fram alternativet vätgas som kan produceras med el och vatten som råvara 
och där restprodukten är vatten när vätgasen omvandlats till el i en bränslecell.

Fördelen med vätgas är att den kan produceras när det är gott om el och kan sedan lagras och tankas 
i en bil på ungefär samma sätt som man i dag tankar biogas (gas med högt tryck) och bensin, diesel, 
etanol och andra flytande bränslen.

Det saknas i dag tankställen för vätgas i Sverige och Ljungby ligger strategiskt bra till mellan 
Köpenhamn där det finns tankställe för vätgas och Stockholmstrakten där det också finns tankställen.

Vätgas kan även användas som bränsle för att tillverka el i mindre eller större skala.

Vätgas kan även vara en möjlighet som bränsle för t.ex. villaägare som vill satsa på egen el från solen 
men där vinterhalvårets tillgång på sol gör att det är svårt att helt koppla bort sig från elnätet där 
nätkostnaden har stigit våldsamt (gäller ej Ljungby Elnät).

Miljöpartiet i Ljungby kommun vill därför motionera om nedan:

Att Ljungby undersöker möjligheten att investera i en anläggning för produktion, lagring och tankning 
av vätgas för i första hand fordon som används inom kommunens verksamhet men även för andra 
privatägda fordon och maskiner.

Att Ljungby undersöker möjligheten att bygga en anläggning (t.ex. förskola) som i första hand 
använder el från sol och med vätgas som reservbränsle för att tillverka el (och värme) med 
bränslecell.

Att Ljungby undersöker om det finns intresse från andra aktörer att vara delaktig i en satsning på 
vätgas.

Att Ljungby undersöker om Svenska Kraftnät har något intresse att Ljungby som pilotanläggning 
satsar småskaligt eller storskaligt för att kunna producera eleffekt om/när det uppstår effektbrist.

2019-09-30

För Miljöpartiet i Ljungby Tommy Göransson
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Dnr KS2019/0366.420

Kommunledningsförvaltningen

Utvecklingsavdelningen Kommunfullmäktige

Beatrice Schmidt

0372-789090

beatrice. schmidt@lj ungby. se

Svar på motion angående vätgas i Ljungby Kommun

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med 
hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 1 juni 2020.

Sammanfattning av ärendet

Tommy Göransson lämnade för Miljöpartiets räkning den 30 september 2019 in en motion 
angående vätgas i Ljungby kommun. Motionären önskade utreda möjligheten för 
kommunenen att själv etablera en vät gasproduktion samt bygga någon form av kommunal 
fastighet som i första hand använder sig av en bränslecell med egen produktion av el via 
solceller. Vidare önskades också utreda möjligheten till framtida samarbeten med bland 
annat Svenska Kraftnät.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 maj 2019 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys av Ljungby 
kommuns möjligheter att bli en vätgaskommun med avseende på fordon och byggnader. I 
uppdraget ingick även en omvärldsanalys avseende vätgaskommuner. Delar av uppdraget 
redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2019. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott informerades vid detta tillfälle om att dialog pågår mellan kommunen och 
andra aktörer som har ett intresse för produktion och konsumtion av vätgas. Arbetet med att 
utreda våra möjligheter som ”vätgaskommun” pågår fortfarande.

Under hösten 2019 och våren 2020 så har föreningen Energikontor Sydost, där Ljungby 
kommun är medlem, genomfört en förstudie i syfte att undersöka möjligheter för att skapa en 
plan för att tillhandahålla vätgas i länet. Kommunledningsförvaltningen har haft en 
representant i styrgruppen för projektet. Förstudien visar att det finns intresserade aktörer i 
regionen som tillsammans kan bilda hela vätgaskedjan; produktion, distribution och 
användning.

POSTADRESS
34183 Ljungby

BESÖKSADRESS TELEFON
Olofsgatan 9, 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 vx

ORG NR
212000-0670

E-POST
ko mm unstyrelsen@lj ungby. se

WEBBPLATS BANKGIRO
www.ljungby.se 156-0879

http://www.ljungby.se
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Förvaltningens bedömning och överväganden

Möjligheterna för att Ljungby kommun i framtiden ska bli en ”vätgaskommun” är många 
och förutsättningarna goda. Vi har genom vårt energibolag Ljungby Energi, tillgång till ett 
eget elnät och kraftförsörjning, vilket är en stor tillgång vid produktion av vätgas. Ljungby 
Energi har en viktig roll i arbetet och förhoppningen är att arbetet ska resultera i en ansökan 
om projektmedel från extern part, t.ex. EU eller Naturvårdsverket. Vidare har vi också redan 
idag företag etablerade inom kommunen som har stort kunnande inom området. Det pågår 
diskussioner med externa parter i syfte att utreda de möjligheter vi har inom kommunen att 
etablera en produktion och distribution av vätgas.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslagen i motionen rymmer inom ramen för 
uppdraget som kommunledningsförvaltningen tilldelades den 21 maj 2019. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen ska anses som besvarad. 
Omvärldsanalysen kring kommunens möjligheter att bli en vätgaskommun kommer 
redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunledningsförvaltningen är positiv till 
att efter redovisningen för kommunstyrelsens arbetsutskott även redovisa omvärldsanalysen i 
andra sammanhang.

Jennie Vidal Beatrice Schmidt

UtvecklingschefKommundirektör

Beslutsunderlag

Motion Dnr KS2019/0366.420
Tjänsteskrivelse Dnr KS2019/0366.420 ”Svar på motion angående vätgas i Ljungby 
Kommun” 2020-06-01
Slutrapport av förstudie ”Fömybar vätgas för transporter i Kronobergs Län” 2020-02-19
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Kommunstyrelsen

KS § 120 KS2019/0478 612

Svar på motion om att införa praktik på 
Sunnerbogymnasiets studieförberedande program

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet

I en motion från den 6 december 2019 föreslår Petra Ruzsa-Pal (S) och Magnus 
Carlsson (S) att Ljungby kommun inför en sammanhållen praktikperiod för 
eleverna inom Sunnerbogymnasiets studieförberedande program.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse som 
inkom till kommunstyrelsen den 8 maj 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen 
ser att det finns andra alternativ som bör vägas mot alternativet att ha en 
sammanhållen praktikperiod. Barn- och utbildningsförvaltningen nämner även 
att det tidigare har funnits en praktikvecka inkluderat i de studieförberedande 
programmen. Denna praktikvecka togs bort på grund av att genomförandet 
krävde mycket administration samtidigt som barn- och utbildningsförvaltningen 
ville att elevernas kontakt med de relevanta branscherna skulle ske inom ramen 
för de respektive kurserna och ämnena. Genom att lärare och studie- och 
yrkesvägledare tillsammans planerar undervisningen ser barn- och 
utbildningsförvaltningen hur elevernas kontakt med relevanta branscher kan ske 
inom ramen för respektive kurs och ämne.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 29 april 2020 att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-04-29 § 64 
Tjänsteskri velse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-05-08 
Motion om att införa praktik på Sunnerbogymnasiets studieförberedande 
program, 2019-12-06

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M) och Matilda Petersson (C) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut.

Emma Johansson Gauffin (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden. Genom återremissen ska en större utredning genomföras

jt • '
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utifrån ett strategiskt perspektiv och med tanke på kommunens vision om 35 000 
invånare år 2035. Campus Ljungby, Ljungby Business Arena, 
kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning och näringslivsavdelning 
ska delta i denna utredning. Genom återremissen ska även Sunnerbogymnasiets 
elevråd och ungdomsrådet få möjlighet att yttra sig.

Beslutsordning 1

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att återremittera ärendet i 
enlighet med Emma Johansson Gauffms och Kerstin Wiréhns yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.

Votering begärs.

Ordföranden finner att kommunstyrelsens avser att besluta i ärendet idag.

Omröstningsresultat 1

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att 
kommunstyrelsen ska besluta i ärendet idag och NEJ för att återremittera ärendet 
i enlighet med Emma Johansson Gauffms och Kerstin Wiréhns yrkande.
LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars Soiling L X

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C X

Petersson Matilda, Ledamot C X

Björkström Rut, Ledamot KD X

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x

Kowalski Paul, Ledamot S x

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x

Bengtsson Håkan, Ledamot S x

Wiréhn Kerstin, Ledamot V x

Henrik Pettersson SD X

Salomonsson Krister, Ledamot SD X

Johansson Roland, Ledamot ALT X

Voteringen har utfallit med nio JA-röster, fem NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från voteringen. Kommunstyrelsen har efter votering beslutat att 
kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Beslutsordning 2

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Ann- 
Charlotte Wiesels och Matilda Peterssons yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte 
Wiesels och Matilda Peterssons yrkande.

Justerandes sign
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby 
kommun

Motion om att

införa praktik på Sunnerbogymnasiets studieförberedande program

Yrkesförberedande program innehåller en stor del APL (arbetsplatsförlagt lärande), ibland slarvigt 
kallad "praktik". Det är naturligt att det förhåller sig på det viset eftersom man ska få en god skolning 
i det yrke som utbildningen leder till och även få en inblick i olika arbetsplatser och yrkesuppgifter 
inom den valda inriktningen. På studieförberedande program finns ingen APL alls. Programmen har 
en större bredd och ska förbereda till vidare studier snarare än ett specifikt yrke. Betyder det per 
automatik att dessa elever inte har något behov av "praktik"?

Det fanns tidigare en praktikvecka även för studieförberedande program men denna försvann till 
många elevers besvikelse. Fram tills nyligen fanns inte heller prao i grundskolan. Hur ska 
gymnasielever på goda grunder välja ett framtida yrke när de aldrig får möjlighet att testa och se hur 
det är att arbeta på t ex en ekonomiavdelning eller som ingenjör? Det är även nyttigt för elever att 
uppleva hur det är på en vanlig arbetsplats och att förhålla sig till de omständigheter som råder där 
så som klädsel, säkerhet, mobilanvändning, passa tider osv. Studiebesök och samarbete med 
näringslivet i all ära, men att följa arbetet på en arbetsplats några dagar ger en helt annan erfarenhet 
och inblick i en arbetsplats. En praktikvecka för gymnasiet skulle även kunna vara ett ypperligt sätt 
för kommunen, regionen och lokala företag att visa upp vilka möjligheter som finns i det lokala 
arbetslivet och skulle kunna vara en pusselbit i arbetet med unga vuxna i visionen med 35 000 
invånare år 2035.

Därför föreslås:

Att Ljungby kommun inför en sammanhållen praktikperiod (förslagsvis en vecka) för eleverna på 
Sunnerbogymnasiets studieförberedande program.

Ljungby 20191111

Petra Ruzsa-Pal (S) 

Magnus Carlsson (S)
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 64 2020/0119 612

Svar på motion om att införa praktik på 
Sunnerbogymnasiets studieförberedande program

Beslut
Bam- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Petra Ruzsa-Pal och Magnus Carlsson (S) föreslår i en motion den 11 november 
2019 att Ljungby komrnun infor en sammanhållen praktikperiod (förslagsvis cn 
vecka) lor eleverna på Sunnerbogymnasiets studieförberedande program.

Förvaltningen har utrett förslaget och föreslår att motionen avslås. Förvaltningen 
hänvisar till att den praktikvecka som tidigare fanns på de högskoleförberedande 
programmen krävde omfattande administration, bland annat för att säkerställa 
god arbetsmiljö för alla elever under praktiken.

Ett annat skäl till att praktikveckan togs bort var att skolledningen ville att 
kontakter med branscher/yrken/foretag skulle ske inom ramen för det enskilda 
ämnet/kursen. Skolledningens ambition var att läraren tillsammans med sina 
ämneskollegor vid planeringen av undervisningen skulle försöka öka antalet 
kontakter med omvärlden. Eleverna ska på detta sätt ges möjlighet till en 
verklighetsnära undervisning så att de får nödvändiga kunskaper för framtida 
studie- och yrkesval.

Förvaltningens förslag har samverkats med fackliga organisationer på 
Sunnerbogymnasiet.

Beslutsunderlag

• Motion, 2019-11-11.
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-30.
• Arbetsutskottets protokoll 2020-04-15, § 55

Yrkanden

• Melena Jönsson (SD) och Jan-Erik Andersson (C) yrkar avslag 
till motionen.

• Magnus Carlsson (S), Petra Rusza Pal (S) och Kaouter Tayari Jebali (V) 
yrkar biläll till motionen.

Justerandes sign
Hi



Sammanträdesprotokoll
2020-04-29

20(36)
LJUNGBY
KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsordning

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Melena Jönssons (SD med flera yrkanden och finner att de gör så.

Omröstning begärs.

Omröstningsresultat
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag om avslag på motionen enligt Melena Jönssons 
(SD) med flera yrkande och Nej-röst för Magnus Carlssons (S) med flera yrkande 
om bifall till motionen.
Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 4 nej-röster.
Bam-och utbildningsnämnden har därmed beslutat att avslå motionen enligt 
arbetsutskottets förslag.

Ledamot Ja Nej Avstår

Marcus Walldén (M) X
Jan-Erik Andersson (C) X
Tilda Ragnarsson (M) X
Emil Torstensson (KD) X
Magnus Johansson (M) 
ersättare for Jan Hagfoss 
(L)

X

Magnus Carlsson (S) X
Eva Stridsberg (S) 
ersättare för Lisclotte
Åhl ander (S)

X

Petra Ruzsa Pal (S) X
Kaouter Tayari Jcbali (V) 
Christian Johansson (V)

X

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

Summa 7 4

Juslenmtles si un

Skickas till
Kommunstyrelsen 

Ko m m u n fu llmäktige
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Jimmie Nilsson
Gymnasiechef
Tel. 0372-78 40 01
jimmie. nilsson@skola. ljungby.se

T J Ä N S T E S KfRI MifdiY KOMMUN 
2020-03-30 KOMMUNSTYRELSEN

2020 -05- 0 8Dr.nr. 2020/0119.612 An k

UOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Bara- och utbildning sfiSupnden Cj I 0 t) - (o i L

Motion om att införa praktik på Sunnerbogymnasiets 
högskoleförberedande program

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Ljungby lämnade in en motion 191111 om att infora praktik på 
Sunnerbogymnasiets högskoleförberedande program och föreslog i motionen att:

”Ljungby kommun inför en sammanhållen praktikperiod (förslagsvis en vecka) för eleverna 
på Sunnerbogymnasiets studieförberedande program.”

Under gymnasieåren läser eleverna ett antal kurser som totalt motsvarar 2500 poäng. Varje 
kurs har ett centralt innehåll och kunskapskrav läraren ska förhålla sig till. Utifrån dessa 
förutsättningar planerar läraren sin kurs.
Enligt skollagen ska eleverna i alla skolformer ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. 
Studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse innebär till exempel praktisk 
arbetslivserfarenhet, undervisning om arbetslivet, studiebesök med mera. Delar av det 
centrala innehållet i kurs- och ämnesplaner kan kopplas till framtida studie- och yrkesval.

Lärare och studie- och yrkesvägledare behöver samarbeta för att integrera studie- och 
yrkesvägledningen i undervisningen. Det kan till exempel handla om:

• hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet
• att utmana
• problematisera
• visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social 

bakgrund

Utifrån ovan angivna förutsättningar vill skolledningen på Sunnerbogymnasiet att lärarna 
och studie- och yrkesvägledama tillsammans planerar undervisningen så att den även 
innefattar kunskap om framtida studie- och yrkesval. Exakt hur detta sker vill vi att skolans 
olika lärargrupper/programgrupper planerar.
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Enligt nu gällande delegationsordning är det skolans gymnasiechef som beslutar om 
arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan.

Det bör vara lärarna, studie- och yrkesvägledama, rektor och gymnasiechefen som beslutar 
om innehåll i gymnasieskolans olika kurser.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Den så kallade praktikveckan på Sunnerbogymnasiets högskoleförberedande program 
togs bort för några år sedan. En av orsakerna till beslutet var att det krävdes omfattande 
administration för varje enskild elev i samband med praktikveckan då bland annat 
praktikplatsens systematiska arbetsmiljöarbete skulle kontrolleras för att säkerställa en 
god arbetsmiljö för eleven.

Ett annat skäl till beslutet var att skolledningen ville att kontakter med 
branscher/yrken/företag skulle ske inom ramen för det enskilda ämnet/kursen. 
Skolledningens ambition var att läraren tillsammans med sina ämneskollegor vid 
planeringen av undervisningen skulle försöka öka antalet kontakter med omvärlden.

Eleverna ska på detta sätt ges möjlighet till en verklighetsnära undervisning så att de får 
nödvändiga kunskaper för framtida studie- och yrkesval.

Detta sätt att arbeta med studie- och yrkesvägledning är en satsning för att ge eleverna 
mer kunskap om olika yrken och branscher.

Förvaltningens beredning
Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet

Nils-Göran Jonasson 
Barn- och utbildningschef

Jimmie Nilsson 
Gymnasiechef
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Kommunstyrelsen

KS §131 KS2020/0048 016

Antagande av Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020 - 2023 daterat 20 augusti 2020.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska följas 
upp årligen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt lag om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska 
antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod.

Tekniska nämnden beslutade den 4 februari 2020 att översända ett förslag till 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 februari att förslaget skulle 
samrådas innan kommunstyrelsen hanterar ärendet. Flera myndigheter har nu 
återkommit med yttranden. Tekniska förvaltningen har därefter ändrat förslaget 
utifrån de inkomna yttrandena.

I tjänsteskrivelsen från den 20 augusti 2020 redogör tekniska förvaltningen för 
ärendet. Handlingsprogrammet innehåller inga nya mål eller aktiviteter utöver 
de som kommunen sedan tidigare fastställt. Förvaltningen har genomfört vissa 
ändringar i förhållande till det förslag som tekniska nämnden skickade den 4 
februari 2020. Ändringarna avser framförallt förtydliganden men även tillägg av 
kultur- och fritidsnämndens mål kopplade till vattensäkerhet.

I tjänsteskrivelsen från den 20 augusti 2020 föreslår tekniska förvaltningen att 
förslag till Handlingsplan för skydd mot olyckor 2020 - 2023 fastställs. För att 
underlätta och effektivisera arbetet föreslås även att efterlevnaden av 
handlingsprogrammet ska följas upp årligen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 100 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-08-20 
Samrådsredogörelse Handlingsprogram för skydd mot olyckor, 2020-08-20 
Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor, 2020-08-20 
Samrådsyttrande från socialnämnden i Ljungby kommun, 2020-06-01 § 35 
Samrådsyttrande från Länsstyrelsen i Kronobergs, 2020-05-28 
Samrådsyttrande från Växjö kommun, 2020-04-30

Justerandes sign
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Samrådsyttrande från miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun, 2020-04-17 
§51 o
Samrådsyttrande från Värends räddningstjänst, 2020-04-17 
Samrådsyttrande från Markaryds kommuns, 2020-04-17 
Samrådsyttrande från räddningsväm på Bolmsö, i Agunnaryd och i Ryssby, 
2020-04-01
Samrådsyttrande från Bam- och utbildningsnämnden i Ljungby, 2020-03-31

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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Tekniska förvaltningen 
Administrativ avdelning 
Tobias Wagner 
0372-789349

tobias. wagner@ljungby.se

TK2019/0311.016

Kommunfullmäktige

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 -08- 2 0

KOMMUNLEDNMSGFÖRVALTNINGEN 
Dnr rL<&ob£/i'Z>e>\l

Fastställande av handlingsprogram för skydd mot olyckor

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsprogram för skydd mot 
olyckor 2020-2023.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att arbetet ska följas upp årligen.

Sammanfattning av ärendet 
Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) syftar till att ”bereda människors liv och hälsa samt 
egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och 
likvärdigt skydd mot olyckor” (1 kap. 1 §). I samma lag slås fast att kommunen är skyldig att 
ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet (3 kap. 3 §) och ett för räddningstjänst 
(3 kap. 8 §).

Handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet ska ange mål, vilka risker som finns i 
kommunen som kan leda till räddningsinsatser, hur den förebyggande verksamheten är 
ordnad och hur den planeras.

Handlingsprogrammet för räddningstjänst ska ange mål, vilka risker som finns i kommunen 
och som kan leda till räddningsinsatser, vilken förmåga kommunen har och avser skaffa sig.

Dessa två handlingsprogram ska antas av kommunfullmäktige för vaije ny mandatperiod. 
Handlingsprogrammen får kombineras i ett dokument och som visat ovanför är det en 
kombination av verksamhetsplan, handlingsplan och delvis rutin. Således passar det ej in i 
dokumentstrukturen för kommunen och blandar även delvis ”Vad” och ”Hur”.

Tillämpning i Ljungby kommun

Skydd mot olyckor ingår i Policy för trygghet och säkerhet (KS2019/0423.016). Det 
föreslagna handlingsprogrammet för skydd mot olyckor bör ses som verksamhetsplan och 
handlingsplan för området skydd mot olyckor.
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Arbetet med skydd mot olyckor är mycket brett. Tekniska nämnden, som räddningsnämnd, 
ansvarar för området. Tekniska förvaltningen samordnar därför den förebyggande 
verksamhet som sker i kommunen bland annat genom Arbetsgruppen för Trygghet och 
säkerhet. Tekniska förvaltningen leder, genom räddningstjänsten, den skadeavhjälpande 
verksamheten i kommunen. Samtliga förvaltningar bidrar dock inom sina respektive 
verksamhetsområden. Tidigare handlingsprogram (KS2010/0449.170) antogs 2011 och är i 
behov av uppdatering.

Uppföljning

Handlingsprogrammet ska antas för vaije ny mandatperiod. För att underlätta och 
effektivisera arbetet föreslås årlig kommunövergripande uppföljning av handlings
programmet. På så sätt undviker vi att saker faller mellan stolama och säkerställer att arbetet 
fortsätter som avsett.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Handlingsprogrammet innehåller inga nya mål eller aktiviteter utöver de som redan är satta 
av kommunstyrelse, nämnder eller tjänstepersonsorganisationen. Vissa av målen har dock 
förtydligats.

Områden som identifierats som viktiga, men valts bort för denna mandatperiodens program 
är bland annat suicidprevention och automatlarm utan brandtillbud. Dessa områden bör dock 
undersökas nännre för att inkluderas i 2024-års program.

Finansiering
Arbetet med området skydd mot olyckor ingår i ordinarie budgetprocesser.

Förvaltningens beredning
Handlingsprogrammet har utarbetats av tekniska förvaltningen i nära samarbete med den 
kommunövergripande arbetsgruppen för trygghet och säkerhet. Som metodstöd har 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning använts.

I beredningen har det gjorts en ambition att samla allt det förebyggande arbetet som sker i 
kommunen inklusive mål, aktiviteter och uppföljning. Detta med syfte att ta ett paraplygrepp 
över området för att hitta synergieffekter, utvecklingsmöjligheter och effektivt arbete. I detta 
arbete har samtliga förvaltningar varit involverade, främst via arbetsgruppen Trygghet och 
Säkerhet.

Handlingsprogrammet var, efter beslut i KSAU 25 februari 2020 § 22, ute på samråd till 
relevanta myndigheter och har efter detta reviderats. Samrådsredogörelse återfinns i bilaga 
till denna tjänsteskrivelse.
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Datum: IX^ZO -öf-2o

Sonja Edén

Teknisk chef
Tobias Wagner

Klimat- och utredningsingenjör

Lisa m/ci g
Datum

Administrativ chef

Beslutsunderlag
Handlingsprogram för skydd mot olyckor (TK2019/0311.016)
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (KS2010/0449.170) 
Samrådsredogörelse - Handlingsprogram för skydd mot olyckor (TK2019/0311.016)



BILAGA 

2020-08-19 

TK2019/0311.016

Tekniska förvaltningen

Administrativ avdelning Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tobias Wagner 
0372-789349

tobias. wagner@ljnngby. se

Samrådrådsredogörelse - 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 25 februari 2020 § 22 beslut om samråd för 
föreslaget handlingsprogram för skydd mot olyckor. Sista dag för svar på samråd var 1 maj 
2020 (reviderat från 1 april 2020). Yttrande fram till och med 28 maj har dock tagits i 
beaktande då en aktör begärde extra tid med anledning av Corona pandemin.

Med ett undantag har inga större förändringar genomförts baserat på inkomna yttranden. 
Dock har flertalet redaktionella förändringar genomförts för att förtydliga vissa delar. 
Undantaget rör kapitel 3.4 Vattensäkerhet där kultur- och fritidsnämnden fattat nya mål för 
området. Kapitlet har uppdaterats för att reflektera dessa förändringar.

Fullständig samrådsredogörelse tillsammans med beredningens bemötande finns i bilaga 1.

Förvaltningens bedömning och överväganden

De yttranden som inkommit under samrådet berör flera områden varav vissa inte bör eller 
kan hanteras i detta handlingsprogram för 2020-2023. Bland annat föreslås direkt eller 
indirekt fördjupade utredningar och eventuellt justerade arbetssätt, ambitionshöjningar och 
så vidare. Detta ligger utanför uppdraget för denna revision av handlingsprogrammet som 
fokuserade på att samla arbetet som redan pågick i kommunen.

Förvaltningens beredning

Samrådsredogörelsen har beretts av klimat- och utredningsingenjör. Samrådsredogörelsen 
har presenterats för granskning till räddningschef samt säkerhetssamordnare.

Reviderat kapitel 3.4 har granskats av förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

LJUNGBY KOMMUN 
kommunstyrelsen

Ank 2020 -08- 2 0
KQMMUNIEDNINSGFÖRVALTNINGEN

Pnr'2 (JZoff-Cdfi 
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Bilaga 1

Inkomna yttranden som tagits i beaktande i samrådsprocessen.

Ref Ev. kommentar

1 Miljö- och byggnämnden, Ljungby kommun

2 Kultur- och fritidsnämnden, Ljungby kommun

3 Markaryd kommun

4 Halmstad kommun

5 Laholm kommun

- Uppvidinge kommun Via RÖK

- Tingsryd kommun Via RÖK

- Lessebo kommun Via RÖK

- Växjö kommun Via Värends Räddningstjänst

- Alvesta kommun Via Värends Räddningstjänst

6 Räddningstjänsten i Östra Kronoberg (RÖK)

7 Värends Räddningstjänst

8 MSB

9 Räddningsväm Bolmsö, Agunnaryd, Ryssby

10 Länsstyrelsen i Kronobergs län

Yttrande samt beredningens kommentarer

• Nollvision för fallolyckor

Ett yttrande (2) föreslår att kommunen antar en nollvision för fallolyckor.

Detta förslag innebär en ambitionshöjning och har därför ej beretts vidare.

• Dimensionering och täckning av kommunens resurser

I Länsstyrelsens yttrande (10) bedöms det ”tveksamt [till] om kommunens resurser är 
dimensionerade till den lokala riskbilden och utvecklingen av denna”. Detta rör både den 
förebyggande och skadeavhjälpande verksamheten.

Man påpekar även att flera av de vanligaste insatserna inte är knutna till bostadsorter 
(exempelvis trafikolyckor, brand i mark). Man påpekar att ”planeringen av snabb täckning 
över ytan för insatser blir av stor betydelse”.

Beredningen delar Länsstyrelsens bedömning. Ljungby är en glesbygdskommun och 
liknande problematiken finns i andra landsbygdskommuner där resurser är begränsade.
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• Inre befal och systemledning

Tre yttranden (3, 7, 10) relaterar till inre befal samt systemledning kopplat till 
räddningstjänstens operativa verksamhet.

I tekniska nämnden finns ett pågående ärende kring inre befäl/systemledning varför det ej 
beretts vidare. Parallellt pågår även lagrådsremiss kring lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor. Med anledning av dessa två kommande förändringar bereds inte området närmre i 
denna omgång, men bevakas inför nästa revision.

• Samordningsansvar för förebyggande olycksarbete

Ett yttrande (2) ifrågasätter om tekniska förvaltningen bör vara samordnande för att 
förebygga ohälsa för hela kommunen.

Detta baseras detta på en otydlighet i handlingsprogrammet som delvis korrigerats.

Gällande är att enligt kommunens policy för trygghet och säkerhet (KS2016/0245.016) ska 
”Ljungby kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i. Vi ska 
bedriva en verksamhet som förebygger ohälsa och olycksfall och en verksamhet som kan 
pågå med ett minimum av skador och driftstörningar”. Detta mål hänvisas till i 
handlingsprogrammet då förebyggande olycksarbete är en del i uppfyllandet av detta mål. 
Dock inte handlingsprogrammet det enda styrdokumentet för området.

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor är kommunen skyldig att ”se till att åtgärder 
vidtas för att förebygga [olyckor]” (3 kap. 1 §). Det är tydligt att detta gäller hela kommunen 
och inte kan begränsas för enbart kommunens verksamheter.

Enligt reglemente för tekniska nämnden (2020-03-30) ansvarar nämnden för 
”räddningsverksamhet, tillsyn, rådgivning och information om brand och andra olyckor” 
(beredningens understrykning). Denna formulering är samma som används i lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor kring handlingsprogrammet varför tekniska förvaltningen har varit 
samordnande i detta arbete.

Förtydligande har dock gjort kring var nämnds ansvar för sina egna verksamhetsområden.

• Utredningsförslag

Flera yttrande föreslår eller efterfrågar fördjupad information eller ambitionsökning inom 
områdena: fallolyckor (2), suicid (2), miljö (1), ökning av insatser (4), räddningstjänst under 
höjd beredskap (4) samt förändring av riskbild beroende på säsong (9). Ett yttrande ”noterar 
det som positivt att kommunen redovisar en ambition för kommande handlingsprogram att 
nännare analysera samhällsutvecklingstendenser” (10).

Dessa fördjupningar vore intressanta att utreda vidare. Den typen av utredningar kräver 
resurser både för utredning och för eventuellt höjda ambitioner och/eller målsättningar.
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• Tillgänglighet cykelvägar

Ett yttrande (2) berör tillgängliga och trafiksäkra gator, gång- och cykelvägar. Detta område 
som det beskrivs i handlingsprogrammet styrs av verksamhetsplan för trafiksäkerhet då detta 
är det dokument som relaterar närmst till det olycksförebyggande arbete. Kommunen har 
även en verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun som fördelar ansvaret för 
finansieringen av cykelvägarnas underhåll.
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Justeringar baserade på yttranden

Följande justeringar har genomförts i handlingsprogrammet:

Sidnr Kap Kommentar

4 1 Inledning Förtydligande kring att övergripande 
mål är satta av kommunfullmäktige

4 1.1 Bakgrund Förtydligande kring att förvaltningarnas 
ansvar och arbete på området

9-10 2.2 Riskbild för Ljungby kommun Stycke om Seveso-anläggningar 
omskrivet utifrån yttrande från miljö- 
och byggnämnden

11 3 Förebyggande arbete Förtydligat urvalskriterier för 
fördjupningsområde

18 3.3.4 Kommunens lekplatser Förtydligande kring kommunala sjöbad

Förtydligat att målet är samtliga 
kommunägda lekplatser.

20 3.4 Vattensäkerhet Korrigerat utifrån kultur- och 
fritidsnämndens förändrade mål

21 3.5 Trafiksäkerhet Förtydligat kring ansvars-fördelning 
cykelvägar

33 6 Framtiden Agunnaryd tillagt som utpekad i 
översiktsplanen 2035.

34 Bilaga 1 - Sammanställning av mål Måltext samt uppföljning har uppdateras 
för att reflektera förändringarna ovan

Utöver dessa har smärre redaktionella förändringar och rättning av stavfel utförts.
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1. Inledning
Ljungby kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i. Vi 

ska bedriva en verksamhet som förebygger ohälsa och olycksfall och en 
verksamhet som kan pågå med ett minimum av skador och driftstörningar'.

Detta är Ljungby kommunfullmäktiges mål för arbetet med trygghet och säkerhet i 
kommunen, beskrivet i policyn för trygghet och säkerhet. En viktig del av detta arbete är 
hanteringen av olyckor. Ett arbete som sker före, under och efter att olyckor har inträffat. 
Detta handlingsprogram för skydd mot olyckor beskriver kommunens mål och aktiviteter för 
att nå det övergripande målet ovan.

1.1 Bakgrund
Handlingsprogrammet styrs främst av de lagkrav som finns i Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO)1 2. LSO ”syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot 
olyckor” (1. Kap. 1 §). I lagen beskrivs att kommuner ska ha ett handlingsprogram för det 
förebyggande arbetet (3 kap. 3 §) och ett handlingsprogram för räddningstjänst (3 kap. 8 §). 
Detta handlingsprogram omfattar båda dessa områden.

Räddningstjänsten i Ljungby har tidigare varit den samordnande parten för detta arbete. Med 
detta handlingsprogram görs en ambition att samla flera delar av det förebyggande arbete som 
genomförs i kommunen i detta dokument. Därmed samordnar från och med 2019 tekniska 
förvaltningen det förebyggande arbetet för hela kommunen. Arbetet att skapa en trygg och 
säker kommun utförs av samtliga nämnder och förvaltningar inom sina respektive 
verksamhetsområden tillsammans med alla enskilda i kommunen.

1.2 Handlingsprogrammets upplägg
Handlingsprogrammet inleds med en kort presentation av Ljungby kommun, statistik relaterat 
till skydd mot olyckor och kommunens riskbild. Denna inledande del motsvarar kapitel 2.

Kapitel 3 rör kommunens verksamhet inom förebyggande arbete. Vi vill främst arbeta för att 
förhindra att olyckor sker, alternativt minska konsekvenserna för de olyckor som ändå sker. 
Kapitlet är tematiskt uppdelat på olika typer av olyckor och motsvarar det handlingsprogram 
för förebyggande verksamhet som krävs av LSO (3 kap 3 §).

Kapitel 4 är kommunens handlingsprogram för räddningstjänst. När en olycka sker agerar 
kommunen skadeavhjälpande genom sin räddningstjänst. I kapitlet beskrivs bland annat 
räddningstjänstens målsättningar, egna förmågor och samarbetet med andra aktörer.

Kapitel 5 beskriver kommunens arbete kring erfarenhetshantering. Vi behöver lära oss av 
olyckor som sker för att bättre kunna förebygga dem i framtiden och bättre utföra 
räddningstjänst. Kapitlet beskriver även hur området som helhet följs upp och bevakas för att

1 Policy för trygghet och säkerhet (KS2016/0245.016), antagen av kommunfullmäktige 2016-10-24 (§153)
2 Svensk författningssamling, 2003:778
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hitta nya eller förändrade områden där den förebyggande och/eller skadeavhjälpande 
verksamheten kan utvecklas.

Dessa tre delar, kapitlen 3-5, utgör kärnan av handlingsprogrammet. Varje område syftar till 
att bidra till att göra Ljungby kommun till en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka 
i. För att göra detta har delmål sats för områdena. Till vaije delmål finns också aktiviteter som 
vi utför för att nå delmålet. Inom många områden finns även indikatorer som hjälper till att 
mäta så vi gör rätt saker och att vi når målen som är satta.

Till exempel finns inom området vattensäkerhet ett delmål som säger att alla bam i 
kommunen ska lära sig att simma3. För att uppnå detta genomför kommunen bland annat 
aktiviteten simskola i flertalet årskurser. Vi följer upp detta genom indikatorer. Till exempel 
mäter vi antalet bam som kan simma i årskurs 6 och antalet drunkningstillbud per år.

Samtliga mål är sammanfattade tillsammans med deras indikatorer i Bilaga 1 - 
Sammanställning av mål.

Kapitel 6 avslutar handlingsprogrammet med att kort blicka framåt i tiden och lyfter vissa 
utmaningar som kan komma baserat på det vi ser idag.

1.3 Uppföljning av handlingsprogrammet
En viktig del av handlingsprogrammet är uppföljning, utvärdering och omvärdering. 
Samhället förändras över tid och så även Ljungby kommun. En industri eller väg som öppnas 
eller stänger kan innebära nya risker för olyckor. Så sker även när våra beteenden ändras. Det 
är därför viktigt att dokumentera att det som görs får önskad effekt.

Därför kommer handlingsprogrammets mål och aktiviteter följas upp årligen och presenteras 
för allmänheten och politiken. Var fjärde år sker en större utvärdering och revision av hela 
handlingsprogrammet i samband med kommunens arbete med risk och sårbarhetsanalyser.

Uppföljningen av handlingsprogrammet beskrivs närmre i kapitel 5.2 och 5.3.

3 Detta målet är baserat på läroplanens mål i ämnet idrott och hälsa. Området vattensäkerhet beskrivs närmre i 
kapitel 3.4.
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2. Ljungby kommun och dess risker
Ljungby kommun är en inlandskommun som ligger i Kronbergs län i sydvästra Småland. 
Kommunen är stor till ytan och sträcker sig över 1755 km2 av mestadels skog och myrmark. 
Mellan dessa firms flertalet brukade områden. I kommunen finns flera sjöar och vattendrag 
som tillsammans täcker ytterligare 240 km2. Den största av sjöarna, Bolmen, förser stora delar 
av Skåne med dricksvatten. Ån Lagan rinner genom kommunen från norr till söder och 
används av flera kommuner, antingen direkt eller genom infiltration, till dricksvatten. Utöver 
dessa finns andra grundvattentäkter av nationell, regional och kommunal betydelse.

Kommunen består av 28 600 invånare4 och är relativt glesbefolkad med 16.3 invånare/km2. 
Cirka 55 procent av invånarna bor i Ljungby tätort, 15 procent i mindre tätorter och 30 
procent utanför tätorter. Se tabell nedan. Flera av de mindre tätorterna har förskolor, skolor, 
äldreboenden och annan service.

Ljungby kommun har en uttalad vision om att år 2035 vara 35 000 invånare. En snabbt 
ökande befolkning ställer höga krav på det förebyggande och skadeavhjälpande arbete som 
sker i kommunen. De senaste 10 åren har befolkningen ökat med 1 100 personer. Den största 
ökningen syns i gruppen 65+. Men även gruppen 18-65 ökar något. Gruppen bam och 
ungdomar ligger ganska konstant.

Arbetslivet är starkt präglat av tillverkningsindustrin och det finns flera stora och välkända 
tillverkare av maskiner och utrustning som exporterar varor över hela världen. Genom 
kommunen går två stora transportvägar, E4:an från norr till söder samt riksväg 25 från öst till 
väst. Dessa två vägar korsar varandra utanför Ljungby tätort. För närvarande finns det ingen 
järnväg eller kommersiell flygplats i kommunen. Det finns dock en liten flygplats för 
segelflygplan och mindre motorflygplan sydväst om Vittaryd.

4 Befolkningsmängd 2019-12-13. Data från SCBs statistikdatabas.
5 Ljungby kommunfakta tätort 2018, SCB. Tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare.
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2.1 Statistik och jämförelser
Att mäta trygghet och säkerhet kan göras på flera olika sätt. I detta 
kapitel visar vi lite av den statistik som finns tillgänglig. Statistiken 
baseras på de händelserapporter som räddningstjänsten skriver efter 
en insats och på socialstyrelsens statistik rörande dödsfall och 
sjukhusvårdade. Båda dessa källor kan nås via MSB:s verktyg 
IDA. I vissa fall har de kompletterats med data från 
räddningstjänsten i Ljungby.

Räddningstjänsten i Ljungby genomfor fler insatser per 1 000 
invånare än genomsnittet för Kronobergs län, riket och till 
invånarantal jämförbara kommuner. Trenden över de senaste 20 
åren visar också att ökningen av antalet insatser sker snabbare än 
hos övriga.

Tabell I - Antalet insatser i 
Ljungby kommun för åren 
2009-2018. Datakälla: 
ida. msb.se

År Antal
insatser

2009 435
2010 463
2011 363
2012 417
2013 447
2014 457
2015 466
2016 494
2017 441
2018 514

Totalt genomfördes 514 insatser av räddningstjänsten inom 
Ljungby kommuns geografiska område 2018. Hade 
riksgenomsnittet följts hade förväntat antal insatser varit 27 procent 
lägre, eller 373 insatser. Se Tabell 1 för antalet händelser de senaste tio åren och Figur 1 
nedan för jämförelse med andra över tid.

Antal insatser per 1000 invånare
20

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

........ . Ljungby —Kronoberg

~ Mindre stad/Tätort Riket
Figur I - Antal insatser per 1000 invånare. Trendlinje streckad. Notera att grejens lägre värde inte börjar pä 
noll. Datakälla: ida.insh.se
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Fem största händelsetyperna per år

o

■—in Automatlarm utan 
brandtillbud

—■■■ Trafiko lycka

Ej LSO

Brand eller brandtillbud 
i annat än byggnad

Brand eller brandtillbud 
i byggnad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Figur 2 - De Jem vanligaste händelsetyperna över tid (Jvriga händelser syns i Tcthell 2. Datakälla: ida.msb.se

Den vanligaste insatstypen är automatlarm utan brandtillbud. Detta följs av trafikolyckor, ej 
LSO6, bränder i annat än byggnad samt bränder i byggnad. Antalet händelser inom varje typ 
har ökat något de senaste tio åren. Undantaget är ej LSO som minskade kraftigt efter 2016.

När typer av händelser per 1000 invånare för åren 2009-2018 jämförs med andra framgår att 
antalet trafikolyckor som sker är betydligt högre än genomsnitten för riket, Kronobergs län 
och i storlek jämförbara kommuner. Det sker dock färre bränder i Ljungby kommun. 
Trenderna för dessa går dock åt fel håll för båda. År 2018 hade Ljungby kommun fler bränder 
än genomsnitten.

Socialstyrelsen presenterar årligen statistik 
om antalet dödsfall och sjukhus vårdade på 
grund av olyckor. Denna statistik baseras 
på personnummer. Det betyder att om en 
invånare folkbokförd i kommunen dör eller 
skadas i en olycka räknas det till Ljungby 
kommuns statistik oavsett var det skedde. 
Därför kompletteras socialstyrelsens 
statistik med andra källor för de olika 
händelserna.

Andelen dödsfall och sjukhus vårdade för 
Ljungby kommun följer i stort de generella 
trenderna som finns för riket, Kronobergs 
län och jämförbara kommuner. Dock syns 
en större andel dödsfall i kategorin 
avsiktlig självdestruktiv handling (suicid)

Tabell 2 - Totalt antal insatser fördelat pu händelsetyp för 
aren 2009 2018. Datakälla: ida.msb.se

Automatlarm utan brandtillbud 30% 1345
Trafikolycka 23% 1013
Ej LSO 14% 625
Brandtillbud i annat än byggnad 10% 465
Brandtillbud i byggnad 8% 338
Annan händelse utan skaderisk 5% 236
Fara för / Utsläpp av farligt ämne 3% 147
Annan olycka eller tillbud 3% 125
Nödställd person i andra fall 1% 51
Nödställt djur 1% 50
Annan vattenskada 1% 37
Stormskada 1% 30
Drunkning eller tillbud 0% 19
Översvämning av vattendrag 0% 10
Ras, skred eller slamström 0% 3
Ras i byggnad eller liknande 0% 3

| 4497

6 Ej LSO är en gruppering av händelsetypema: akut sjukvårdslarm (IVPA), hjälp till ambulans, hjälp till polis 
och övrigt annat uppdrag.
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Tabell 3 - Dödsjäl Isorsaker med anknytning tilI olyckor för personer folkbokförda i Ljungby kommun. Aren 2008 2017. 
Datakälla: socialstyrelsen via ida.msb.se

Dödsfalls or sak Antal Per 100 000 Rikssnitt
Avsiktlig självdestruktiv handling 40 14,5 12,1

Annat olycksfall 35 12,7 9,7
Fall 27 9,8 9,9

Skadehändelse med oklar avsikt 10 3,6 3,6
Vägtrafik 7 2,5 3,0

Öppen eld 6 2,2 0,7
Annan 6 2,2 1,9

Förgiftning 4 1,5 4,8
Drunkning 4 1,5 U
Kvävning 4 1,5 0,9

samt öppen eld. Kommunen ligger under snitten för kategorierna vägtrafik och förgiftning.

Avsiktlig självdestruktiv handling och fallolyckor står för 46 procent av dödsfallen i Ljungby 
kommun som beror på olyckor.
I motsvarande statistik för sjukhusvårdade står fallolyckor för den största delen med i 
genomsnitt 212 sjukhusvårdade per år (2008-2017). Detta är något lägre än rikssnittet. 
Vägtrafiken följer i storlek med 29 sjukhusvårdade på år följt av avsiktlig självdestruktiv 
handling med 24.

Det är svårt att utläsa specifika orsaker i denna statistik. Det är ej heller avsikten med 
handlingsprogrammet att fördjupa sig i detta. Det är ett sätt att mäta en del av tryggheten och 
säkerheten i Ljungby kommun. Genom att följa dessa siffror över tid kan det förebyggande 
arbetets effekter synliggöras.

2.2 Riskbild för Ljungby kommun
Ett av kommunens mål är att ”på ett överskådligt sätt kunna visa kommunens riskbild”. Med 
riskbild menar vi de saker som skulle kunna hända i kommunen oavsett om de har skett eller 
inte. Till exempel körs tankbilar med farligt gods längs transportledema i kommunen. Även 
om inga större olyckor har skett så kan de ske och därför inkluderas dessa i riskbilden. 
Riskbilden kan sedan användas vid samhällsplanering, beredskapsplaner, dimensionering av 
räddningstjänstens beredskap, utbildning och så vidare.

Den största risken i kommunen har i riskbilden identifierats som vägtrafiken. Detta är också 
den olycka som sker oftast i statistiken. Om man bortser från händelser där farlig gods är 
involverat, är händelserna isolerade och konsekvenserna begränsade till ett fåtal personers liv 
och hälsa. Ser man till alla trafikolyckor över ett år är konsekvenserna stora för enskilda och 
samhället.

I kommunen finns två Seveso-anläggningar som har tillstånd att bedriva verksamhet med 
farligt gods. Den ena tillverkar luftgaser och är placerad i direkt anslutning till E4:an, 
pågående övrig industriverksamhet samt planlagd mark för kommande industrietableringar. 
Närmaste bostadsområde ligger cirka 250 meter bort. Den andra är en bergtäkt i direkt 
anslutning till E4:an utanför Hamneda som är föreslagen i kommande översiktsplan för
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Ljungby kommun som en serviceort. En händelse i någon av dessa anläggningar kan få större 
konsekvenser.

Nära relaterat till dessa två anläggningar och vägtrafiken är transporter av farligt gods. Dessa 
skär främst på E4:an och riksväg 25. Under de år som detta handlingsprogram gäller kommer 
delar av E4:an byggas om vilket leder till att transporterna sker närmre och genom tätorter. 
Omledningen ökar sannolikheten för att något ska inträffa och närheten till tätort ökar 
konsekvensen om det sker. Ljungby kommun och dess räddningstjänst samverkar nära med 
involverade aktörer för att minimera sannolikheten för olycka och ha förmågan att kunna 
hantera den om den skulle ske.

Det finns flera vattendrag och sjöar i kommunen. Dessa används mycket under det varma 
halvåret för bad, fiske och båtaktiviteter. Årligen sker också enstaka drunkningstillbud och 
utsläpp av farligt gods från båtar, till exempel diesel. I anslutning till dessa vattendragen finns 
flertalet vattentäkter som används som dricksvatten av många människor. Konsekvenserna av 
en olycka, speciellt om den inkluderar farligt gods, kan snabbt bli mycket stora.

Utöver dessa riskällor har privata bostäder, främst villor, bedömts som höga riskkällor då 
även en enskild villabrand far konsekvenser på egendom och kan drabba människors liv och 
hälsa. En enskild händelse leder troligen inte till större påverkan på samhället, men summan 
av flertalet händelser är påtaglig och jämförbar med större enstaka händelser.

Katastrofala

Mycket allvarliga
Arrangem
ang

Industri
vårdanläg
gningar

Vägtrafik
Bostäder

Allvarliga
Natu ro
ly ekor

Allmän
byggnad

Begränsande
Natur- & 
kultur
miljöer

Mycket begränsande

Konsekv^is^-^^^
—""Sannolikhet

Mycket
låg Låg Medel Hög

Mycket
hög

Figur 3 - Riskmatris från kommunens riskanalys inifrån LSO
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3. Förebyggande arbete
Kapitel tre är uppdelat efter fokusområden där ett behov av närmare uppföljning och arbete 
behövs. För perioden detta handlingsprogram täcker avses fördjupat arbete ske inom följande 
fyra områden:

Brandskydd
Fallprevention
Vattensäkerhet
Trafiksäkerhet

Urvalet har skett baserat på statistik och den riskbild som presenterades i kapitel 2. Utöver 
dessa har även hänsyn tagits till områden där kommunen har ett pågående arbete. För vaije 
område presenteras delmål och aktiviteter som genomförs tillsammans med ansvarig 
tjänsteperson, avdelning, förvaltning eller nämnd.

Traditionellt sett har räddningstjänsten varit samordnande för det förebyggande olycksarbetet. 
Därför är de områden som räddningstjänsten arbetar direkt med mer genomarbetade. Ett 
sådant område är till exempel brandskydd. I detta program görs en ambition att samla mer av 
det förebyggande arbete som görs mot olyckor. Det arbetet fortsätter under perioden.
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3.1 Brandskydd och brandförebyggande arbete
Antalet bränder ska minska

Ljungby kommun har som övergripande mål att antalet bränder ska minska. För att nå detta 
mål arbetar kommunen med tillsyn och systematiskt brandskyddsarbete, sotning samt 
utbildningsinsatser. Arbetet inom dessa områden presenteras var för sig.

Tekniska nämnden är räddningsnämnd, ansvarar för räddningstjänsten och har uppföljnings- 
ansvar för området. Nämnden sätter även mer specifika mål relaterat till området. Ett 
undantag finns rörandetillsyn av brandskyddet vid kommunens egna byggnader och 
anläggningar för vilket miljö- och byggnämnden ansvarar.

3.1.1 Tillsyn och systematiskt brandskyddsarbete
Tekniska nämnden är tillsynsmyndighet enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)7 och 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)8. Räddningstjänsten i Ljungby genomför 
tillsyn enligt båda dessa lagar.

Räddningstjänsten i Ljungby kommun har en handfull personer som utför tillsyn enligt LSO 
och några enligt LBE. Dessa personer har kompetens enligt Bilaga 3 och ingår i 
heltidsstyrkan. De genomför tillsyn under veckorna som de har dagskift och samordnas av 
ansvarig för förebyggande hos räddningstjänsten.

I början av vaije år träffas tillsynsgruppen och delar ut objekt enligt en tillsynsplan. 
Tillsynspersonema får objekt uppdelade per område för året (till exempel vård, omsorg och 
kriminalvård eller hotell och andra tillfälliga boenden). Beslut om på vilka objekt tillsyn ska 
genomföras baseras på skriftliga redogörelsen som verksamheten utför, inträffade tillbud i 
liknande verksamhet samt uppsökande verksamhet.

Mål för arbetet med brandskydd
Kommunen ska arbeta för att öka tillämpningen av systematiskt brandskyddsarbete 

Detta mål uppnås genom att räddningstjänsten i samband med tillsyn granskar hur 
verksamheter bedriver systematiskt brandskyddsarbete.

Målet mäts genom antalet tillsynstillfällen där en lämplig nivå för att hålla kvalitet har 
bedömts vara ungefär 60 stycken om året.

Kommunen ska samverka internt vid tillsyn
Utöver räddningstjänsten genomför även Miljö- och byggförvaltningen tillsyn inom sina 
verksamhetsområden. Det finns ett samarbete mellan räddningstjänst och miljö och 
byggförvaltningen där man utför tillsyn samtidigt hos en verksamhet. Detta samarbete ska 
fortsätta och gemensam tillsyn eftersträvas så långt det är möjligt och lämpligt.

Målet mäts genom antalet och andelen gemensamma tillsyner.
Räddningstjänsten ska samverka internt i kommunen när det rör förebyggande arbete 

Räddningstjänsten ska vara en aktiv aktör för trygghet och säkerhet i Ljungby kommun när 
det gäller frågor rörande översiktsplan, detaljplaner, byggärenden, remisser och så vidare.

7 SFS 2003:778. 5 kap. § 1
8 SFS 2010:1011 § 19, § 21
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Räddningstjänsten ska vara en aktiv deltagare i Räddsam Kronoberg 
I augusti 2014 träffades räddningscheferna i Kronobergs län för att diskutera framtidens 
utmaningar och hur vi ska möta dem på bästa sätt. Behovet av en förbättrad länsövergripande 
samverkan blev tydlig och mötet resulterade i en gemensam avsiktsförklaring för Räddsam 
Kronoberg. Inom ramarna för detta forum arbetas det med förebyggande, skadeavhjälpande 
och med stödprocesser (till exempel avtal, kommunikation och så vidare).

Räddningstjänsten i Ljungby deltar aktivt i dessa möten och leder arbetet inom 
skadeförebyggande. Vi avser att fortsätta vara en aktiv aktör i detta forum.

Målet mäts genom antalet tillfällen där räddningstjänsten var delaktig vid möten samt en årlig 
beskrivning av de områden som gruppen behandlat.

3.1.2 Systematiskt brandskyddsarbete i kommunens verksamheter
Ljungby kommun är en utövare inom flertalet verksamhetsområden. Som sådan har vi, precis 
som andra enskilda, ett ansvar att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete inom våra 
verksamheter och fastigheter. Inom detta område är miljö- och byggnämnden ansvarig 
tillsynsmyndighet och räddningstjänsten i Ljungby utför tillsynen.

Det systematiska brandskyddsarbetet följer den vanliga organisationen i kommunen, vilket 
innebär att verksamhetschef ansvarar för sin verksamhet och rapporterar till sin chef. I 
slutändan är kommundirektör och kommunstyrelsen huvudansvariga. Detta beskrivs närmre i 
Verksamhetsplan för brandskyddsarbetet i Ljungby kommun9.

Alla medarbetare på kommunen ska genomgå en grundläggande brandskyddsutbildning hos 
räddningstjänsten var fjärde år. I kursen ingår utbildning i bränders uppkomst och förlopp, 
förebyggande arbete och praktiska moment för att hantera en handbrandsläckare samt brand i 
kläder.

Mål för systematiskt brandskyddsarbete i kommunens verksamheter
Kommunen ska arbeta för att öka den interna tillämpningen av systematiskt 
brandskyddsarbete

Alla kommunala förvaltningar och bolag ska aktivt arbeta med systematiskt 
brandskyddsarbete inom sina verksamheter.

3.1.3 Sotning
Sotning och den brandskyddskontroll som sker i samband med sotning är ett verktyg för att 
förebygga bränder som startar i eldstäder eller rökkanaler. I Ljungby kommun är sotnings- 
verksamhet och brandskyddskontroll utlagd på upphandlad entreprenad och finansieras 
genom avgifter. Egensotning får ske efter ansökan om detta till räddningstjänsten. 
Godkännande är delegerat till räddningschef medan avslag beslutas av tekniska nämnden.

3.1.4 Utbildning
En viktig aspekt i brandskydd och brandförebyggande arbete är utbildning. Kommunen 
genomför därför utbildningsinsatser riktade internt, till allmänheten och till de företag som

9 KS2017/0187.016
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verkar i kommunen. Räddningstjänsten erbjuder utbildningar i brandskydd, hjärt- och 
lungräddning, hjärt- och lungräddning för bam, systematiskt brandskyddsarbete samt heta 
arbeten. Dessa kurser erbjuds allmänheten och företag men marknadsförs inte utöver 
information på kommunens hemsida och hos räddningstjänsten.

Kommunen har även valt att fokusera på två målgrupper; ”Bam och ungdomar” och 
”Kommuninvånare utanför tätorter”.

Målgruppen: Barn och ungdomar
Genom att utbilda bam och ungdomar tidigt och regelbundet nås flera mål. Genom att nå ut 
till dem tror vi att vi får ett bättre brandskydd i kommunens geografiska område då bam och 
ungdomar får grundläggande kunskap och kan tänkas förmedla denna till sina familjer.
Utöver det väcks ett intresse för yrken inom räddningstjänst vilket kan underlätta rekrytering 
senare.

I Ljungby kommun har det inte funnits problem med stenkastning och liknande mot 
räddningstjänst eller annan blåljuspersonal. Det sker inte heller många anlagda bränder eller 
onödiga automatlarm som kan kopplas till bam och ungdomar. Vi anser ändå det är viktigt att 
förebygga dessa områden genom att möta barnen och ungdomarna vid bland annat 
utbildningstillfällen.

Mål
Barn och ungdomar ska ha en grundläggande förmåga att hantera olyckor 

Detta mål nås genom att räddningstjänsten genomför utbildning för alla bam i förskoleklass 
och årskurs 7. Det genomförs också en särskild insats mot särskolans elever.

Förskoleklass
Alla förskoleklasser i kommunen besöker räddningstjänsten årligen. I stort sett alla bam deltar 
på besöket där de får med sig enklare brandkunskap, lära sig krypa under rök, spmta vatten, 
släcka eld i gryta och liknande. Besöket följer konceptet Bamses Brandskola.

Årskurs 7
Eleverna i årskurs 7 har i sin utbildning mer fokus på brandkunskap och konsekvenserna av 
en brand. De utbildas också i hjärt- och lungräddning, användning av handbrandsläckare och 
hur en brand i kläder hanteras. I mån av möjlighet deltar även polis och ambulans vid 
tillfället.

Särskolan
Särskolans elever far besöka eller besök av räddningstjänsten en gång årligen. I de yngre 
årskurserna försöker vi genomföra två besök. Det främsta syftet är att avdramatisera blåljus 
och bygga förtroende mot räddningstjänstpersonalen. Tillfällena är anpassade utifrån 
deltagarna som är med och deras individuella behov.

Målgruppen: Kommuninvånare utanför tätorter
Ljungby kommun är stor till ytan och glesbefolkad. Detta innebär att ankomsttiden för 
räddningstjänsten i Ljungby varierar mellan någon minut upp mot en halvtimme. De 
brandtillbud som skedde under 2018 visas i Figur 4 tillsammans med beräknad ankomsttid för 
räddningstjänst. Räddningstjänstens förmåga beskrivs närmre i kapitel 4.
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Detta är orsaken till att kommuninvånare utanför tätorter är en särskild målgrupp att nå ut till 
med det förebyggande arbetet. I denna gruppen inkluderas verksamheter som bedrivs utanför 
tätorter. Vid en brand hos en person eller företag där räddningstjänsten har längre ankomsttid 
blir konsekvenserna värre och omfattningen större än när räddningstjänst har kortare 
ankomsttid. Det är rimligt att anta att utbildningar och annat förebyggande arbete minskar 
sannolikheten för brandtillbud. Ur risksynpunkt är det således viktigare att en person som bor 
eller arbetar utanför tätort far brandskyddsutbildning, tillsyn eller liknande än en person i 
Ljungby tätort.

Därför är följande mål satt:
Kommuninvånares förmåga att hantera och förebygga olyckor och bränder ska stärkas 
med hänsyn till räddningstjänstens ankomsttider

För att nå detta sker följande tre aktiviteter:
- Områden med lång ankomsttid prioriteras i förebyggande verksamhet, tillsyn och kampanjer
- Efter ett tillbud ska räddningstjänsten vara en aktiv, synlig och närvarande aktör i bygden
- Företag och verksamhet på landsbygd ska aktivt erbjudas utbildningar i systematiskt 

brandskyddsarbete, brandskydd och liknande

I det förebyggande arbete som genomförs på landsbygd, och även i tätorterna, får räddnings
tjänsten stor hjälp av de frivilliga räddningsväm som finns på tre platser i kommunen. De är 
en aktiv och drivande samarbetspartner till räddningstjänsten, särskilt vid evenemang som 
bygde- och tätortsdagar. Deras operativa funktion beskrivs närmre i kapitel 4.4.1.

Vittaryd

ungb)Q
Angelstai

Hamneda

Beräknad ankomsttid i Ljungby kommun \
Brandtillbud 2018 
Inom 5 minuter 
Inom 10 minuter 
Inom 15 minuter 
Inom 20 minuter 
Inom 25 minuter

Kartan producerad 
av Ljungby kommun, 
Administrativ avdelning 
Producerad: 2019-12-16 
Datakälla: Daedalos 
Bakgrundskarta: 
Lantmäteriet

i 1:500 000

Figur 4 - Räddningstjänstens (i Ljungby och kringliggande kommuner) ankomstlider i Ljungby kommun samt inträffade 
brandtillbud 20/8. Sotera att bilden visar alla kategorier av brandtillbud. Ankomsttid är beräknad på vägens
hastighetsgräns 1 20km h. Denna tid är kontrollerad mot faktiska händelser.
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3.2 Bakgrund' statistik och riskutveckiing
Brandtillbud grupperas ofta baserat på objektet som brinner. En enkel uppdelning sker här på 
tillbud i byggnader och tillbud som inte är i byggnader. Räddningstjänsten når cirka 78 
procent av kommunens befolkning inom tio minuter. Det motsvarar 22 procent av 
kommunens yta. Som visas i Figur 4 sker ungefär 30 procent av brandtillbuden i områden där 
räddningstjänsten har mer än tio minuters ankomsttid.

3.2.1 Brandtillbud i byggnad
Antalet brandtillbud varierar mellan 25 och 45 per år. Historiskt sett har det skett farre 
brandtillbud i Ljungby kommun än i riket justerat för befolkningsmängd. Trenden går uppåt i 
kommunen samtidigt som trenden för riket går neråt. Detta syns i de streckade linjerna i Figur 
5 ovan. Preliminära siffror för 2019 tyder på att antalet brandtillbud i byggnad kommer vara 
över 50 stycken. Det är den högsta noteringen för perioden. Anledningen till ökningen är inte 
undersökt.

Brandtillbuden startar oftare i kök och skorstenar i Ljungby jämfört med riket. Nära relaterat 
till detta syns en högre andel brandtillbud som beror på soteld och värmeöverföring. Andelen 
avsiktliga brandtillbud är ungefär hälften så många sett till jämförbara kommuner, länet och 
riket.

Under perioden 2008-2017 avled sju personer i bränder i Ljungby kommun.

Brandtillbud i byggnad (1998-2018)
1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Figur 5 - Brandtillbud i byggnad normaliserat per 1000 invånare för Ljungby (blå). Kronoberg (orange) Mindre stad tåtort 
(gra) och riket (gul) för aren 1998 20/8. . i ven trendlin je (streckad) visas. Datakulla: ida.msb.se
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Brandtillbud ej i byggnad (1998-2018)

Figur 6 - Brandtillbud ej i byggnad normaliserat per 1000 invånare för Ljungby (blå), Kronoberg (orange), Mindre 
stad tätort (grå) samt riket (gul) Jör åren I998 2018. Aven trendlinje (streckad) visas. Datakälla: ida.msb.se

3.2.2 Brandtillbud ej i byggnad
Kategorin brandtillbud ej i byggnad innefattar tillbud i mark och skog, fordon, containrar och 
så vidare. Antalet varierar stort från år till år och Ljungby kommun följer i stort den 
utveckling som syns nationellt och regionalt. Sommarhalvårets temperatur och fuktighet 
spelar stor roll på antalet brandtillbud i denna kategorin. Brandtillbuden sker framförallt på 
sommaren samt eftermiddagar.

I Ljungby kommun står gräsbränder (mark utan träd) för en stor andel, följt av skogsmark 
som inte brukas och personbilar. De två första ligger ovanför rikssnittet medan personbil
bränder ligger under rikssnittet. Mängden avsiktliga brandtillbud är lågt. Ungefär en tredjedel 
av rikssnittet. Detta illustreras i Figur 7.

Figur 7 - Brandtillbud ej i byggnad normaliserat per 1000 invånare för Ljungby (blå). Kronoberg (orange). Mindre 
stad/tätort (grå) och riket (gul) för åren 2009-2018. Datakälla: ida.msb.se
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3.3 Fallprevention
Kommunens övergripande mål rörande fallprevention är att:

Skador och dödsfall från fallolyckor ska minska

Arbetet med att förhindra fallolyckor utförs brett och flera nämnder och förvaltningar är 
involverade i det. Det samordnas främst av folkhälsosamordnare och följs upp i 
handlingsprogrammets årliga uppföljning. Då tittas på antalet dödsfall och sjukhusvårdade 
beroende på fallolycka. Denna statistik sammanställs årligen av socialstyrelsen.

Följande aktiviteter genomförs i kommunen med anknytning till fallprevention. Parentesen 
efter aktiviteten indikerar vilken nämnd som ansvarar för genomförandet.

3.3.1 Fixartjänst (Tekniska nämnden via räddningstjänsten)
Syftet med fixartjänst är att öka tryggheten för kommuninvånare som är lite äldre eller har en 
funktionsvariation. Anställda hos räddningstjänsten åker hem till behövande och bistår med 
byte av glödlampor, flytt av möbler och liknande. Samtidigt som besöket sker görs också en 
kontroll av säkerheten i hemmet. Bland annat tittar man på brandvamarens funktion, papper 
på spisplatta, halkiga mattor och så vidare.

Tjänsten är tillgänglig för kommuninvånare som är över 65 år gamla eller har någon form av 
funktionsnedsättning. Den finansieras dels genom skattemedel och dels via avgifter.

3.3.2 Håll dig på benen! (Kommunstyrelsen via folkhälsosamordnare)
Ljungby kommun, region Kronoberg och pensionärsorganisationerna samarbetar i ”Håll dig 
på benen!”. Projektet syftar till att främja en god hälsa och förebygga fallolyckor. Detta görs 
genom att bjuda in till seminarier och social samvaro för åldersgruppen 65+. Dessa seminarier 
erbjuds kostnadsfritt och relaterar till, för äldre, aktuella frågor.

3.3.3 Riktade insatser (Socialnämnden via socialförvaltningen)
Socialförvaltningen arbetar med att förebygga fall och minska risker för skador vid fall för 
deras målgrupper. Arbetet med fallprevention är en del av socialförvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete. I detta arbete genomförs riskbedömningar och avvikelserapportering vid fall. 
Detta är viktiga faktorer för att kunna identifiera personer med fallrisk och kartlägga 
omständigheter som enskilt eller tillsammans ökar risk för fall. Det ger även underlag för val 
av lämpliga åtgärder för att minimera riskerna för återupprepade fall och skador vid fall.

Dessa åtgärder når främst de personer som har någon form av övrig insats från 
socialförvaltningen.

3.3.4 Kommunens lekplatser (Tekniska nämnden via 
parkavdelningen)

Kommunens lekplatser ska vara säkra och trygga. Därför följer tekniska nämnden upp 
andelen av lekplatserna som uppfyller de årliga besiktningskraven. Målet är att samtliga ska 
uppfylla dessa. Motsvarande gäller för kommunala sjöbad för vilka kultur- och 
fritidsnämnden ansvarar.

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar enligt plan- och bygglagen (8 kap. § 15).
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3.3.5 Bakgrund, statistik och riskutveckning
Mellan åren 2009 och 2018 avled 29 personer10 på grund av fallolyckor. Samtliga av dessa 
var i åldersgruppen 65+. Under samma period vårdades kommuninvånare vid 2132 tillfällen i 
slutenvården på grund av fallrelaterade händelser. Detta visas i Figur 8 och Figur 9 nedan. 
Ljungby kommun ligger något under genomsnitten för Kronobergs län, mindre stad/tätort 
samt riket. Det går inte att utläsa någon förändring i trend för perioden.

Det är fler kvinnor än män som vårdas med anledning av fall. Sannolikheten att vårdas ökar 
också mycket med åldern. Detta visas i figurerna nedan för Ljungby. Motsvarande gäller 
också landet i stort.

Sjukhusvårdade folkbokförda i Ljungby kommun 2009-201812000 jo/
Per 100 000 invånare
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a Alla BMän ■ Kvinnor

Figur 8 - Sjukhusvårdade folkbokförda i Ljungby kommun för åren 2009-2018 uppdelat på kön och ålder. Siffrorna är 
normaliserade per 100 000 invånare. Datakälla: Socialstyrelsen via ida.msb.se

Sjukhusvårdade folkbokförda i Ljungby kommun 2009-2018
Antal

Figur 9 - Sjukhusvårdade folkbokförda i Ljungby kommun för åren 2009-2018 uppdelat på kön och ålder. Datakälla: 
Socialstyrelsen via ida.msb.se

10 Folkbokförda i Ljungby kommun. Datakälla: socialstyrelsen via ida.msb.se
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3.4 Vattensäkerhet
Arbetet med vattensäkerhet syftar till att minska mängden drunkningstillbud i kommunen. Det 
inbegriper simundervisning och säkerhetsarbete på kommunala anläggningar och badplatser.

Barn och utbildningsnämnden har ansvar for att samtliga barn uppfyller de krav som ställs i 
läroplanen. I den ingår att barn ska kunna simma när de slutar sjätte klass.

Utöver detta så verkar kultur- och fritidsnämnden i området som ansvariga för de kommunala 
badplatserna. Kultur- och fritidsförvaltningen utför simundervisning och flera av 
nedanstående aktiviteter som bidrar till vattensäkerheten i kommunen.

3.4.1 Mål för simkunnighet
100 % av alla barn går nr årskurs 6 med godkänt betyg i idrott och hälsa 

Dessa mål nås genom att:
- Samtliga barn i skolor deltar i simundervisning gratis som en del av skolundervisningen
- Årskurs 1-6 samt särskolan simundervisning under hela läsåret
- Alla barn i årskurs 1 erbjuds gratis deltagande i simskola utanför skoltid
Simlärare följer kontinuerligt upp barnens simkunnighet och erbjuder uppföljningsgrupper 
och teknikgrupper för de barn som behöver extra träning.

3.4.2 Andra aktiviteter
Utöver simundervisning sker flera aktiviteter för att anläggningar och badplatser ska vara 
trygga och säkra.

All badpersonal går utbildning i HLR varje år
Inför anställning genomförs dyk- och livräddningstester
Kontinuerligt underhåll av simhallar, duschrum och omklädningsrum för att undvika 
halkskada
8 av 18 kommunala badplatser har utrustats med livräddningsstolpe 
Uthyrning av flytvästar till invånare och besökare

3.4.3 Bakgrund, statistik och riskutveckling
Det sker få dödsfall och tillbud med anknytning till vatten. Räddningstjänsten har mellan två 
och sex drunkningstillbud per år. Från 2000-2018 avled sex personer, folkbokförda i Ljungby 
kommun, till följd av drunkning.

Då antalet tillbud och avlidna är få görs ingen djupare analys i detta handlingsprogram.
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3.5 Trafiksäkerhet
Arbetet med trafiksäkerhet syftar till att minska riskerna för att människor skadas i trafiken. 
Det ska också bidra till att de europeiska och nationella trafiksäkerhetsmålen uppnås. I 
Ljungby kommun har tekniska nämnden uppföljningsansvar och arbetet samordnas av 
proj ekteringsgruppen.

Arbetet styrs av verksamhetsplan för trafiksäkerhet11 och en handlingsplan för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder12. Dessa gäller för det kommunala vägnätet och följs upp 
årligen. Utöver detta finns en verksamhets för cykelplanering som förtydligar ansvaret kring 
cykelvägar i kommunen.

3.5.1 Mål
Tekniska nämnden har tagit fram specifika mål för trafiksäkerhet i verksamhetsplanen. Målen 
bygger på policyn för trygghet och säkerhet om att ”Ljungby ska vara en trygg och säker 
kommun att bo, vistas och verka i”. Den är uppdelad på två områden:

Gator, gång- och cykelvägar ska vara tillgängliga och trafiksäkra
- Antalet personskador i trafiken ska minska
- Trafikfarliga och olycksdrabbade platser identifieras och ses över

o Löpande inventering av gatunätet och åtgärdande av trafikfarliga situationer med fokus 
på gång- cykel- och mopedpassager och skolvägar 

o Löpande uppdatering av prioritetslista 
o Löpande trafikmätning inom det kommunala vägnätet

- Snöröjning och halkbekämpning samt sopning av grus ska förbättras så att halkolyckor 
minskar

o Analys av snöröjning och halkbekämpning följt av optimering av denna 
o Information till fastighetsägare om deras skyldighet vid snöröjning och halkbekämpning

Den offentliga miljön ska upplevas attraktiv, trygg och trivsam
- Belysning ska finnas och fungera på gång- och cykelvägar som kan räknas som huvudstråk
- Skadegörelse på utrustning i trafikmiljön ska åtgärdas omedelbart
- Parker och gångstråk ska ha god genomsiktlighet

Utöver dessa åtgärder finns det ett trafiksäkerhetsforum där berörda i och utanför kommunen 
träffas. I detta forum diskuteras trafiksäkerhetsåtgärder och prioritering mellan åtgärder sätts.

3.5.2 Uppföljning
Nyckeltalen nedan finns med i verksamhetsplanen som indikatorer för framgång. Målen gäller 
årligen och mäts genom sökning i Strada13

Antal avlidna personer 0
Antal allvarligt eller måttligt skadade 16 (Högst)
Antal lindrigt skadade 17 (Högst)

11 TK2015/0036.512
12 TK2018/0268.512
13 Strada står för ”Swedish Traffic Accident Data Acquisition” och är ett informationssystem för data om skador 
och olyckor i vägtransportsystemet. Bakom systemet står transportstyrelsen
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3.5.3 Bakgrund, statistik och riskutveckling
En av de vanligaste trafikolyckorna i kommunen är kollision mellan motorfordon och 
cykel/moped. Detta är anledningen till att gång-, cykel- och mopedpassager är prioriterat 
område i målen ovan.

Trafikolyckor är det näst vanligaste larmet 
for räddningstjänsten i Ljungby. Preliminär 
statistik för 2019 tyder på att det kommer 
vara den vanligaste händelsen detta året.
Räddningstjänsten åker inte på allt som kan 
räknas som en trafikolycka. Detta gör att det 
verkliga antalet är högre. Till exempel är det 
ovanligt att räddningstjänsten blir larmad till 
cykelolyckor.

I Ljungby sker ungefär dubbelt så många 
larm om trafikolycka i förhållande till 
befolkningsmängd jämfört med riket. Detta 
illustreras i Figur 10. Strax över hälften av 
dessa, 52 procent, sker på E4 och riksväg 25.

Trots det höga antalet händelser är dödsfall ovanliga. Under perioden 2009-2018 avled sex 
personer. Under samma period blev i snitt 27 personer per år sjukhus vårdade relaterat till 
trafikolyckor. Båda dessa siffror är längre än genomsnittet i riket, i länet och i till storleken 
jämförbara kommuner.

Trenden för trafikolyckor går uppåt. Från år 2000 har antalet händelser fördubblats i antal och 
per 1 000 invånare. Statistiken per fordonskilometer eller liknande har inte analyserats.

v
& ^ ^ ^ Q\>

Figur 10 - Antalet trafikolyckshändelser för åren 1998-2018 
per 1000 invånare. Ljungby kommun (blå), Kronoberg 
(orange), Mindre stad/tätort (grå) och riket (gult). Datakälla: 
ida.msb.se
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4. Räddningstjänst
Ljungby kommun bedriver räddningstjänst i egen regi organiserad under tekniska nämnden 
som också är räddningsnämnd. Räddningstjänsten är en egen avdelning i tekniska 
förvaltningen och har flera uppgifter i kommunen. I detta kapitel beskrivs bara det 
skadeavhjälpande arbetet eller de räddningsinsatser kommunen ansvarar för vid olyckor eller 
överhängande fara för olyckor (LSO, 1 kap. 2 §).

Detta kapitel motsvarar det handlingsprogram för räddningstjänst som beskrivs i lagen om 
skydd mot olyckor (LSO, 3 kap. 8 §) tillsammans med riskbilden för kommunen som 
presenterades i kapitel 2.2

4.1 Mål för räddningstjänst
Det övergripande målet för räddningstjänst är att:

När en olycka inträffar ska räddningstjänsten kunna göra en snabb och effektiv insats för 
att begränsa olyckans konsekvenser.

Detta mål kopplar till de nationella målen som finns i LSO och kommunens mål för trygghet 
och säkerhet - att Ljungby kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och 
verka i.

För att lyckas med det övergripande målet är närmre mål satta. De presenteras nedan 
uppdelade mellan externt och internt inriktade mål. Gränsen är inte skarp, men med externa 
mål menas aktiviteter som främst berör en yttre part (en medborgare, ett företag och så 
vidare). De internt inriktade målen berör främst räddningstjänstens organisation och personal.

4.1.1 Externt inriktade mål
Enhet med rökdy karförmåga ska inom 10 minuter nå minst 75 procent av invånarna 

Rökdykarkompetensen är viktig för att kunna bedriva livräddande insatser i bland annat 
rökfyllda miljöer. I Ljungby kommun har heltidsstyrkan och deltidsstyrkoma 
rökdykarkompetens. Utöver detta samverkar kommunen med kringliggande räddningstjänster 
för att i möjligaste mån hålla 10 minuter i kommunens yttre gränser.

Målet mäts årligen genom den del av befolkningen som nås av räddningstjänst inom tio 
minuter. Tiden är definierad som anspänningstid samt teoretisk körtid. Den teoretiska 
beräkningen kompletteras med faktiska insatstider.

Räddningstjänsten ska upprätthålla kompetens enligt kravställd styrka 
Räddningstjänsten i Ljungby samverkar med andra räddningstjänstaktörer i angränsande 
kommuner, Kronobergs och vissa angränsande län i dynamisk resurshantering (DRH), se 
kapitel 4.3. Inom DRH finns vissa kravställda styrkor. Det är av stor vikt för samarbetets 
funktion att dessa är enhetliga och kompetenta för den uppgift de är satta att lösa.

Tiden mellan larm och insats ska minska
En kort ankomsttid för räddningstjänst är av stor vikt för begränsande av en olyckas 
konsekvens. För arbetet med att minimera denna tid är den uppdelad i två olika delar:
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Tid mellan ankommet samtal till dess att huvudlarm sänds till korrekt enhet 
Denna tid följs upp gentemot leverantören tillsammans med andra aktörer i länet. I detta 
arbete kontrollerar man att rätt enhet har larmats, att larmplaner är relevanta och korrekta samt 
att ankomna samtal hanteras snabbt och effektivt.

Tid från huvudlarm till kvittering från styrkan
Denna tid benämns oftast anspänningstid och varierar från enhet till enhet. Som exempel har 
heltidsstyrkan i Ljungby en maxtid på 90 sekunder från huvudlarm till kvittering.
Kvitteringen av larmet sker när enheten rullar ut från stationen. Anspänningstiden följs upp 
kontinuerligt.

Räddningstjänsten i Ljungby ska ha god förmåga att hantera olyckor med tunga fordon 
Som visat i riskbilden (kapitel 2.2) för kommunen är trafikolyckor en stor risk. En stor andel 
av de fordon som kör genom kommunen, främst E4 och riksväg 25, är tunga fordon. Därför 
behöver kunskapen och förmågan om denna typ av olyckor vara god.

Räddningstjänsten har, och övar ofta med, den utrustning som används vid denna typ av 
händelser. I Ljungby är det placerat en regional resurs i form av en container för stor 
skadeplats med många skadade, till exempel en bussolycka. Denna container samägs med 
region Kronoberg.

Vid trafikolyckor ska blåljusaktörerna arbeta för att hålla sig inom den gyllene perioden 
För att minimera dödsfall och svåra skador bör drabbade snabbt transporteras till sjukhus. För 
att möjliggöra detta talas om den gyllene perioden. För att göra detta möjligt krävs 
samordning mellan de aktörer som verkar på en skadeplats. Räddningstjänsten i Ljungby ska 
samordna minst en samövning om året tillsammans med dessa aktörer.

4.1.2 Internt riktade mål
Säkerheten för personalen ska hålla högsta prioritet vid insatser 

En förutsättning för att kunna bedriva räddningstjänst enligt kommunens mål för trygghet och 
säkerhet är att personalen inte kommer till skada. Skulle en skada ske drabbar detta insatsen 
dubbelt. Dels så ökar konsekvensen genom ännu en skadad, samtidigt minskar enhetens 
förmåga att agera skadeavhjälpande.

Insatsers risker följs upp och dokumenteras både under och efter vaije händelse. Räddnings
tjänsten övar också enligt ett program där säkerheten för den egna personalen har en viktig 
roll.

Räddningstjänstens personal ska spegla samhällets mångfald 
Mångfald i personalsammansättningen bygger förtroende från hela samhället samt bidrar till 
att nå fler målgrupper. Räddningstjänsten i Ljungby ligger över rikssnittet när det gäller 
kvinnor i heltidsstyrkan. Samtidigt ligger andelen kvinnor i deltidsstyrkoma under rikssnittet. 
Detta visas i tabellen nedan.

2015 2016 2017 2018
Andel kvinnor i Ljungby Riket Ljungby Riket Ljungby Riket Ljungby Riket

Deltid: 5,2% 5,8% 5,2% 5,9% 2,5% 6,5% 2,5 % 7,1 %
Heltid: 6,7% 4,0% 6,8% 4,5% 10,3 % 5,1 % 9,7% 5,4%
Totalt: 4,4% 5,2% 4,5% 5,5% 5,8% 6,1% 5,8% 6,5%
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4.2 Organisation
Räddningstjänsten i Ljungby är organiserad i tekniska förvaltningen med tekniska nämnden 
som ansvarig räddningsnämnd. Räddningschef har ansvar för att räddningstjänsten är 
ändamålsenligt ordnad enligt LSO. Räddningstjänstens organisation innebär att det finns en 
räddningschef i beredskap (RCB) dygnet runt med 90 sekunders svarstid och inställelsetid på 
30 minuter. RCB utgör en insatsledarfunktion i kommunen och i länet. De är även 
kommunens tjänsteperson i beredskap (se kapitel 4.5).

I kommunen finns totalt tre räddningsstyrkor med beredskap dygnet runt enligt nedan. Siffran 
i parantes indikerar anspänningstid.

Heltidsstyrka placerad i Ljungby (90 sekunder)
Deltidsstyrka placerad i Ljungby (10 minuter)
Deltidsstyrka placerad i Lidhult (5 minuter)

Deras geografiska placering visas i Figur 12 nedan. I kommunens verkar också tre privata och 
frivilliga räddningsväm. Dessa är också markerade i kartan nedan och beskrivs närmre i 
kapitel 4.4.1.

Styrkornas placering innebär att 22 procent av kommunens landyta kan nås inom 10 minuter 
från larm. I denna yta bor cirka 78 procent av befolkningen. Inom 20 minuter nås 78 % av 
landytan. Dessa siffror tar inte hänsyn till den samverkan som finns med andra 
räddningstjänster utan bara insatser från räddningstjänsten i Ljungby. Reella ankomsttider är 
oftast kortare och visas i Figur 12. Samverkan med andra aktörer utanför 
kommunorganisationen beskrivs i kapitel 4.4.

Kompetensplan för anställning hos räddningstjänsten i Ljungby finns i Bilaga 3.

Utöver räddningstjänstuppdraget och beredskapen för detta utför räddningstjänsten i Ljungby 
tillsyn, administrerar sotning, utbildar både internt och extern, utför fordonsvård, 
programmering av lokal och regional teknisk utrustning, inköp med mera.

Figur 11 - Räddningstjänsten i Ljungbys organisation



LJUNGBY
KOMMUN

4.3 Dynamisk resurshantering
Ett av de grundläggande målen i LSO ”är att räddningstjänsten skall planeras och organiseras 
så att räddningstjänsterna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt 
sätt” (LSO 1 kap. 3 §). I detta arbete ska kommunerna ”ta till vara på möjligheterna att 
utnyttja varandras resurser för räddningstjänst” (LSO 3 kap. 7 §). För att uppnå dessa lagkrav 
och för att kunna erbjuda likvärdig räddningstjänst till befolkningen har räddningstjänsterna i 
Kronobergs län infört dynamisk resurshantering (DRH). Detta samarbete har utökats över 
länsgränsema.

Arbetet med DRH inleddes i april 2015 av Räddsam Kronoberg. Tidigare hanterades bland 
annat larmplan av varje enskild kommun och larm gick till station. En larmplan kan ses som 
ett recept av förmågor för att uppnå en viss effekt på olycksplatsen. Vid exempelvis en 
trafikolycka behövs en viss typ av utrustning, kompetens och så vidare vilket definieras i 
larmplanen. Idag är larmplanema gemensamma och baseras inte på en station utan på en 
enskild enhet. Tillsammans med detta finns ett beslutsstöd som SOS Alarm använder som ger 
förslag till vilken enhet som är lämpligast. Resultatet är snabbare, mer korrekta och 
samordnade insatser över hela länet. Varje kommun har också tillgång till alla områdets 
resurser smidigare.

Figur 12 visar de stationer som ligger i kranskommunerna till Ljungby kommun. I den 
beräknade ankomsttider har även de stationerna tagits med.
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Figur 12 - Beräknad ankomsttid samt stationers placering. Kartan är anpassad enbart för Ljungby kommun och är inte 
rättvisande längre frun kommungränsen. Räddningsvärnen är frivilliga och visar därför inga ankomsttider.
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4.3.1 Räddningstjänsten i Ljungbys förmågor
De förmågor som räddningstjänsten i Ljungby bidrar med till DRH redovisas i bilaga 2.

4.3.2 Framtida förmågor
Enligt LSO (3 kap. 8 §) ska de resurser som kommunen avser skaffa sig redovisas. Detta 
syftar bland annat till att möjliggöra samverkan med andra aktörer kring gemensamma 
resurser.

Utifrån en nutida och framtida riskbild ser räddningstjänsten i Ljungby ett behov av att utreda 
och eventuellt förstärka sina förmågor inom nedanstående områden. Detta kan ske enskilt i 
kommunen eller genom utökat samarbete med andra aktörer. Nedanstående förmågor visar 
räddningstjänsten i Ljungbys intention dock är inga politiska beslut fattade i något av 
områdena.

Systemledning
I hela Sverige ses ett behov för systemledning inom räddningstjänsten. Vid större händelser 
behöver samarbetet över kommun och länsgränser stärkas. Flera projekt pågår på lokal, 
regional och nationell nivå för att uppnå detta. Ett arbete för hur detta ska se ut i framtiden 
pågår tillsammans med andra aktörer i Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSöS, se vidare 
kapitel 4.4.2). Detta samarbete ger ytterligare förmågor till Ljungby kommun vid en större 
händelse samtidigt som det möjliggör att kommunen än bättre kan hjälpa andra aktörer i andra 
kommuner.

Inre befäl
Räddningstjänsterna i Kronobergs och Blekinge län arbetar gemensamt med frågan om 
systemledning. I detta är en del att ha ett inre befal placerat hos SOS Alarm i Växjö. 
Räddningstjänsten i Ljungby kommun har deltagit i utvecklingsarbetet för denna tjänst och 
hoppas kunna bidra även i framtiden.

Övningsfält
Räddningstjänsten ser ett behov av att utveckla sitt övningsfält. I detta ingår bland annat att 
titta på förmågan rökdykning, trafikolyckor med mera. Övningsfältet skulle kunna nyttjas 
både internt och externt.
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4.4 Samverkan med andra aktörer
Räddningstjänsten i Ljungby samverkar med flera aktörer. Dels är detta ett lagkrav (LSO 3 
kap. 7 §) och dels är dessa samarbeten ovärderliga för och möjliggör ett mycket mer effektivt 
arbete både inom förebyggande och skadeavhjälpande verksamhet.

En stor del av den skadeavhjälpande samverkan sker under ramarna för DRH (se kapitel 4.3).

I detta kapitel presenteras en del av den samverkan som sker på lokal, regional och nationell 
nivå. Denna uppdelning är inte strikt då samverkan med regionala och nationella aktörer sker 
lokalt.

4.4.1 Lokala aktörer
Räddningsvärn
I kommunens geografiska område finns tre räddningsvärn (Ryssby, Agunnaryd och 
Bolmsö/Tannåker. Se Figur 12) och ett kommunövergripande skogsbrandväm organiserat av 
LRF. De består av engagerade och frivilliga personer med lokal anknytning till bygden. 
Medlemmarna har normalt inte beredskap utan ställer upp i mån av tid och möjlighet. Genom 
avtal med räddningsvämen bistår Ljungby kommun med utrustning för utlarmning och 
kommunikation. Värnen ansvarar och köper själva in sin egen utrustning.

Räddningsvämen används dels vid vardagshändelser men samarbetet ger en bättre beredskap 
även vid större samhällsstömingar, extraordinära händelser och höjd beredskap. Utöver detta 
är de värdefulla och drivande samarbetspartner i det förebyggande arbete som genomförs i 
bygden.

Räddningsvämet i Bolmsö/Tannåker har avtal med Svenska Sjöräddningssällskapet och är 
även sjöräddningsstation för Bolmen.

4.4.2 Regionala aktörer
Räddsam Kronoberg
Räddsam Kronoberg är ett samarbete mellan fem räddningstjänster i Kronobergs län. Det är 
en möjlighet att långsiktigt och strukturerat samverka mellan räddningstjänsterna i hela 
uppdragsområdet. Samarbetet är uppdelat i grupperna skadeavhjälpande, skadeförebyggande 
och stödprocesser. Ljungby kommun projektleder det skadeförebyggande arbetet genom 
räddningschefen.

Räddningsregion Sydöstra Sverige
Vid större händelser är behovet av samverkan över kommungränser mycket stort. Från 
nationell sida ses ett behov av systemledning och det väntas komma krav på att samtliga 
kommuner ska ingå i systemledning. För att genomföra systemledning och kunna hantera 
flera stora och samtida händelser har räddningstjänsterna i Kronobergs län tillsammans med 
Blekinge, Kalmar, Jönköping och Östergötlands län inlett ett samarbete som benämns 
räddningsregion Sydöstra Sverige (RSöS).

RSöS samarbetet pekar mot möjligheten att skala upp och få hjälp utanför den egna 
organisationen med övergripande ledning, skadeplatsnära ledning samt uthållighet genom
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tillgång till varandras resurser och förmågor. Detta samarbete ska leda till en förmåga att 
hantera framtidens stora händelser genom att koppla ihop de lokala förmågor som finns.

Projektet är i nuläget i startgroparna och ramverks läggs för att samlat kunna ta fram 
avsiktsförklaring och övergripande plan för genomförande.

Region Kronoberg
Räddningstjänsten i Ljungby har avtal med Region Kronoberg kring vissa sjukvårdslarm och 
insatser. Detta benämns generellt IVPA (I väntan på ambulans). I dessa fall åker 
räddningstjänsten som en första resurs och förbereder vad som är möjligt till dess ambulans 
ankommer.

Region Kronoberg är också en samverkanspartner i det förebyggande arbetet och deltar vid 
utbildningar, både interna och externa. Som exempel deltar ambulanspersonal vid utbildning 
av årskurs 7.

Region Kronoberg äger tillsammans med räddningstjänsterna i Kronobergs län en 
containerresurs för stor skadeplats. Denna är placerad i Ljungby tätort.

Vattentäkter
I Ljungby kommun hämtas dricksvatten till flera kommuner i södra Sverige. Kring dessa 
dricksvattentäkter samverkar räddningstjänsten i Ljungby med VA-huvudmännen i respektive 
kommun, länsstyrelsen i Kronobergs län och Miljö- och byggförvaltningen i Ljungby. Målet 
med samverkan är att säkerställa en beredskap för utsläpp och andra händelser som hotar 
vattentillgången.

4.4.3 Nationella aktörer
Myndigheten for samhällsskydd och beredskap (MSB)
Genom MSB sker samverkan på nationell nivå. MSB har placerat två skogsbrandsdepåer med 
vardera tre containrar i Ljungby. Dessa kan förstärka södra Sverige vid större skogsbränder 
och användes bland annat 2018. Utöver detta sker samverkan med MSB inom många 
områden på nationell och regional nivå.

Polis
Polisen är, utöver sin roll som blåljusaktör, en samverkanspartner i det förebyggande arbetet 
och deltar vid utbildningar, både interna och externa. Som exempel deltar lokal polispersonal 
vid utbildning av årskurs 7.

De deltar också på samverkansmöten med räddningstjänsten kring trafiksäkerhet med mera.

Trafikverket
Trafikverket ansvarar för de statliga vägar som finns i hela Sverige. I Ljungby kommun finns 
en europaväg (E4) och flera riksvägar. Vid händelser samverkar räddningstjänsten i Ljungby 
kring avspärrning, uppröjning och sanering för att nyttja resurser på bästa sätt. Detta arbete 
sker på uppdrag av trafikverket och genom nationella avtal. Trafikverket bekostar den del av 
insatsen som inte faller under räddningstjänst.

Samverkan sker även kring planering, vattenskydd, trafiksäkerhet med mera.
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4.5 Hantering av större och extraordinära händelser
Hur Ljungby kommun hanterar större och extraordinära händelser beskrivs i Handlingsplan 
för åtgärder vid extraordinär händelse (samt samhälls störning)14. Denna plan beskriver 
kommunens organisation och hantering före, under och efter en sådan händelse.

Räddningstjänsten är inte alltid direkt involverat i alla typer av händelser som kan ske i 
kommunen. De har dock en central roll då räddningschef i beredskap (RCB) utgör 
kommunens tjänsteperson i beredskap (TIB). Denne kan enskilt eller i samråd kalla in 
kommunens krisledning.

Kommunens krisorganisation genomför en anpassning till NATO-standard i sin stabsfunktion. 
Detta för att vidare möjliggöra samverkan externt och ha ett organiserat arbetssätt vid en kris.
I kommunen pågår ett arbete med att planera för hanteringen av specifika händelser baserat på 
den riskbild som finns för Ljungby kommun och den risk och sårbarhetsanalys som 
genomförts. Vissa av dessa planer är klara, men ett arbete pågår med att revidera samt bredda 
antalet händelser som täcks.

4.6 Räddningstjänsten under höjd beredskap
I Lagen om skydd mot olyckor (LSO)s åttonde kapitel regleras hur räddningstjänsten hanteras 
vid höjd beredskap. Dessa situationer kräver utökade resurser samt hårdare prioritering mellan 
samtida händelser.

I dessa situationer förstärks den ordinarie bemanningen, bland annat med hjälp av de 
räddningsväm som finns. Samtidigt sker en prioritering bland vilka verksamheter som 
genomförs av den kommunala räddningstjänsten med ett större fokus på den operativa 
verksamheten än vid normaltillstånd.

14 KS2020/0001.016
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5. Uppföljning och erfarenhetshantering
En viktig del av kommunens arbete för skydd mot olyckor rör uppföljning och erfarenhets
hantering. Det sker för att rikta det förebyggande arbetet där det gör mest nytta och att i skälig 
omfattning förhindra att liknande olyckor sker igen. Erfarenhetshantering ger också input till 
räddningstjänstens övningar och inriktning.

I Ljungby kommun genomförs erfarenhetshantering på tre olika nivåer:
Lärande från olyckor
Årlig uppföljning av händelser och aktiviteter 
Utvärdering av detta handlingsprogram

5.1 Lärande från olyckor
Vid en inträffad olycka uppstår ett tillfälle för lärande. Det främsta syftet är att förhindra en 
framtida olycka av samma eller liknande karaktär, men sker också för att utvärdera 
hanteringen av olyckan. Detta arbete leds av räddningstjänsten i Ljungby.

5.1.1 Mål för lärande
I lagen om skydd mot olyckor (3 kap. 10 §) står att kommunen ska ”se till att olyckan 
undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur 
insatsen har genomförts”.

Med koppling till detta har Ljungby kommun beslutat att:
Erfarenheter från olyckor och räddningsinsatser ska tas till vara

Följande tre mål relaterar till detta:
Alla räddningstjänstens insatser skall utvärderas med hänsyn till arbetsmiljö, 
händelseförlopp samt genomförande
Större eller unika händelser ska utredas i mer detalj. Vid behov av extern utredare 
Minst 80 procent av personerna som räddningstjänsten möter vid larm ska vara nöjda 
med insatsen

Räddningstjänstens insatser
I samband med, eller strax efter, återställning efter insats skrivs en händelserapport i 
verksamhetssystemet Daedalos. I händelserapporten beskriver den eller de personer som lett 
insatsen den förmodade orsaken, särskilda omständigheter, troligt förlopp, räddningstjänstens 
hantering av risker samt insatsens genomförande.

Vid lämpliga händelser delar insatsledare eller räddningsledare ut en utvärdering till 
drabbade. Detta görs med försiktighet och hänsyn till den drabbades situation. Utvärderingen 
är en av möjligheterna för räddningstjänsten att få feedback till deras agerande och ligger till 
grund för uppföljning av målet ovan.

Utvärdering av insatsen
En person hos räddningstjänsten har i uppgift att lyfta händelser som är av extra intresse med 
tanke på insatsens natur, unika händelser, intressanta förlopp, lärdomar och så vidare. Detta
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görs baserat på händelserapportema i Daedalos. Händelserapporten kompletteras oftast med 
djupare intervjuer med insatsledare och, vid behov, med annan personal som var på palts.

Resultatet presenteras därefter under morgonsamlingarna for heltidsstyrkoma eller halvårsvis 
för deltidsstyrkoma.

Vid komplexa eller andra händelser där det finns möjlighet för lärande mellan
bl åljus aktörerna sker gemensamma utvärderingar enligt konceptet Gemensam Utvärdering
Lärande (GUL) utvecklat av Krissamverkan Kronoberg.

Olyckans orsak
Vid behov kan insatsledaren vid en händelse initiera en utredning. Detta sker främst vid något 
större bränder, intressanta förlopp15 samt totalbränder. Räddningstjänsten i Ljungby har en 
olycksutredare som genomför 5-10 utredningar om året.

Vid dessa utredningar samarbetar olycksutredaren med andra aktörer, främst polis och 
försäkringsbolag. Dessa aktörer genomför ofta egna utredningar men med andra 
utgångsvärden. Olycksutredaren agerar även sakkunnig gentemot dessa aktörer.

Resultatet av utredningarna sprids inom den egna organisationen, Räddsam Kronoberg samt 
inrapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

5.2 Årlig uppföljning
De mål som är satta i detta handlingsprogram följs upp årligen i en rapport. Denna rapport 
kopplar till verksamhetsberättelser men är en bredare sammanställning av de aktiviteter som 
genomförts under året för att skapa en säkrare kommun.

Bilaga 1 innehåller en sammanställning av mål samt nyckeltal om är satt. Den årliga 
uppföljningen består i stort av att följa dessa mål, relaterade aktiviteter och kommentera dem. 
Den bör göras senast närmst följande februari och tillsändas kommunstyrelsen och nämnderna 
i kommunen.

5.3 Utvärdering av handlingsprogram
Inför nästkommande mandatperiod kommer detta handlingsprogram genomgå en större 
utvärdering baserat på erfarenheter från de årliga uppföljningarna samt omvärlds- och 
ffamtidsbevakning. I detta arbete kommer även handlingsprogrammets förändrade karaktär 
utvärderas.

15 Ett exempel på en händelse med intressant förlopp är då man noterade att två liknande diskmaskiner hade 
brunnit med relativt kort mellanrum mellan bränderna. En utredning initierades och diskmaskinens tillverkare 
kontaktades. Resultatet blev att en brandfarlig del hittades och byttes ut av tillverkaren. Detta har troligen lett till 
att flera bränder förhindrades.
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6. Framtiden
Detta kapitel syftar till att flytta framåt. Redan idag syns vissa tendenser som bör belysas i 
framtidens handlingsprogram för att uppnå visionen att Ljungby kommun ska vara en trygg 
och säker kommun att bo, vistas och verka i även i framtiden.

En rapport från MSB om den kommunala räddningstjänsten år 203016 tar upp flertalet 
områden som är högst aktuella även för Ljungby baserat på de erfarenheter som erhållits vid 
framtagandet av detta handlingsprogram. De skriver att ”den förebyggande sidan kommer att 
stärkas ännu mer” samt att stärka ”samarbete[t] mot vardagsdöden”. I Ljungbys statistik står 
avsiktliga självdestruktiva handlingar ut som den händelse som flest kommuninvånare avlider 
av, följt av fallolyckor. Fallolyckor toppar listan för vad flest kommuninvånare blir 
sjukhusvårdade. Detta är inte uppgifter som klassiskt behandlas inom ramen för lagen om 
skydd mot olyckor, likväl så ska kommunen enligt lagen vidta åtgärder för att ”åstadkomma 
skydd mot andra olyckor” (Lagen om skydd mot olyckor 3 kap. 1 §) och en förändring syns i 
andra kommuner i Sverige.

Denna problematik i kombination med en åldrande befolkning som bor hemma längre gör att 
kommunen kommer behöva arbeta mer med dessa frågor och på andra sätt än hittills har skett. 
Evidensbaserade och förebyggande insatser riktade mot riskgrupper kan ha stor effekt, främst 
för människors välbefinnande men även i det samhällsekonomiska perspektivet.

Detta handlingsprograms förebyggande del har indelats vertikalt baserat på olika 
händelsetyper, i framtiden är det även viktigt att få med det horisontella perspektivet: vilka 
händelser påverkar vilka grupper av människor? En sådan fördjupad analys om vilka som 
drabbas skulle troligen leda till mer effektiva insatser både förebyggande och 
skadeavhj älpande.

Ljungby kommun har en uttalad vision om att nå 35 000 invånare 2035. I arbetet med 
översiktsplanen 2035 utpekas bland annat Hamneda, Agunnaryd och Bolmsö-Tamiåker som 
exploateringsområden. Dessa områden har längre ankomsttid vid olyckshändelser. En snabbt 
ökande befolkning i dessa områden ställer höga krav på räddningstjänsten och övriga 
skadeavhj älpande aktörer som verkar i kommunen.

MSBs rapport tar även upp den breddade rollen som skydd mot olyckor har. Flera aktuella 
områden från krisberedskap (LEH17), civilt försvar, folkhälsa och brottsförebyggande spelar 
alla in i att bygga ett tryggt och säkert samarbete. Ljungby kommun tar ett samlat grepp om 
områdena men det är troligt att områdena kommer behöva samarbeta än mer i framtiden.

Ytterligare några avgränsade områden som identifierats som potentiellt intressanta för ett 
framtida handlingsprogram är ökad narkotikaanvändning, fetma samt problematik kring 
bränder i elbilar, specifikt i sluten miljö (motsvarande garage).

16 Framtidsstudie år 2030, Florén, Krafft och Pememalm, december 2016. Utgiven av Kairos Future. 
('https://www.msb.se/RibData/Filer/pdF28212.pdf)
17 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap.
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Bilaga 1 - Sammanställning av mål
Denna bilaga samlar samtliga mål från handlingsprogrammet utan närmre beskrivning eller 
motivering. Syftet med bilagan är att ge läsaren en snabb överblick över alla mål och
underlätta den årliga uppföljningen (se kapitel 5.2). I tabellen används förkortningen ED (Ej 
definierat) för områden där nyckeltal är föreslagna men exakt vad som är en lämplig nivå är 
ännu ej definierat.________________________________________________________________

Område Mål Uppfoljning/Nyckeltal

Förebyggande airbete

Riskbild
Ljungby kommun ska på ett 
överskådligt sett kunna visa 
kommunens riskbild

Summerad riskbild presenteras i 
kapitel 2.2
Förändring i RSA-processen

Brandförebyggande Antalet bränder ska minska Samtliga brandtillbud i kommunen 
Riktmärke: Ska minska

Brandförebyggande - 
Tillsyn och SBA

Kommunen ska arbete för att öka 
tillämpningen av systematiskt 
brandskyddsarbete i hela 
kommunen

Antal tillsynstillfällen
Riktmärke: 60st/år

Kommunen ska samverka internt 
vid tillsyn

Antal gemensamma tillsyner: 
Riktmärke: ED

Andel gemensamma tillsyner av 
totala mängden

Riktmärke: ED

Räddningstjänsten ska vara en aktiv 
deltagare i Räddsam Kronoberg

Antalet tillfällen där 
räddningstjänsten var delaktig vid 
möten

Riktmärke: ED
Kvalitativ uppföljning av 
behandlade områden

Brandförebyggande - 
SBA i kommunens 
verksamheter

Kommunen ska arbeta för att öka 
den interna tillämpningen av 
systematiskt brandskyddsarbete

Kvalitativ uppföljning av SBA 
arbetet inom varje förvaltning samt 
bolag

Brandförebyggande - 
Sotning

Antal bränder med startkälla 
eldstad, kamin och likande 

Riktmärke: ED

Brandförebyggande - 
Utbildning

Barn och ungdomar ska ha en 
grundläggande förmåga att hantera 
olyckor

Andel barn i förskoleklass som 
deltagit vid utbildning hos 
räddningstjänst

Riktmärke: 100 %
Andel barn i årskurs 7 som deltagit 
vid utbildning hos räddningstjänst 

Riktmärke: 100 %
Kvalitativ uppföljning gentemot 
särskola

Kommuninvånares förmåga att 
hantera och förebygga olyckor 
och bränder ska stärkas med

Kvalitativ uppföljning av 
verksamhet uppdelat enligt 
ankomsttider 

(0-10; 11-20; 21+)
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hänsyn till räddningstjänstens 
ankomsttider

Kvalitativ uppföljning relaterad till 
synlighet efter händelse
Antal företag som fått besök (ex. 
tillsyn) uppdelat på ankomsttider 

(0-10; 11-20; 21+)

Fallprevention Skador och dödsfall från 
fallolyckor ska minska

Antal döda på grund av fallolyckor 
Riktmärke: ska minska

Antal sjukhus vårdade på grund av 
fallolyckor

Riktmärke: ska minska
Antal uppdrag för fixartjänst 

Riktmärke: ED
Antal unika personer som 
räddningstjänst hjälpt

Riktmärke: ED

Vattensäkerhet

Antal dödsfall och 
drunkningstillbud

Riktmärke: ska minska

Skolungdom ska vara simkunnig
Antal bam i årskurs 6 med 
godkända betyg i idrott och hälsa 

Riktmärke: 100 %

Trafiksäkerhet

Antal personskador och dödsfall i 
trafiken ska minska

Antal döda och skadade i trafiken 
Riktmärke:

Döda: 0 
Allvarligt skadade: <16 

Lindrig skadade: <17

Gator, gång- och cykelvägar ska 
vara tillgängliga och trafiksäkra 
under alla årstider

Kvalitativ och kvantitativ 
uppföljning av prioriteringslista av 
trafikfarliga och olycksdrabbade 
platser

Antal halkolyckor:
Riktmärke: Ska minska

Den offentliga miljön ska upplevas 
som attraktiv, trygg och trivsam

Kvalitativ uppföljning av belysning 
på huvudstråk
Median samt längsta tid för 
åtgärdande av skadegörelse 

Riktmärke: ED
Kvalitativ uppföljning av parker 
och gångstråk
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Operativ Räddningstjänst
När en olycka inträffar ska räddningstjänsten kunna göra en 
snabb och effektiv insats för att begränsa olyckans 
konsekvenser

Externt inriktade mål

Enhet med rökdykarförmåga ska 
inom 10 minuter nå minst 75 % av 
invånarna

Andel invånare som nås av 
rökdykning inom 10 minuter 
(anspänningstid och teoretisk 
körtid)

Riktmärke: >75%
Räddningstjänsten ska upprätthålla 
kompetens enligt kravställd styrka Kvalitativ uppföljning

Tiden mellan larm och insats ska 
minska

Tid mellan ankommet samtal till 
dess att huvudlarm sänds till 
korrekt enhet
Tid från huvudlarm till kvittering

Räddningstjänsten i Ljungby ska ha 
god förmåga att hantera olyckor 
med tunga fordon

Kvalitativ uppföljning

Vid trafikolyckor ska 
blåljusaktörema arbeta för att hålla 
sig inom den gyllene perioden

Antal samövningar med polis och 
ambulans

Riktmärke: l/år

Internt riktade mål Säkerheten for personalen ska hålla 
högsta prioritet vid insatser

Kvalitativ uppföljning av övning
Andel insatser där säkerhetsarbete 
samt risker utvärderats och 
dokumenterats

Riktmärke: 100%
Antal tillbud för personalen vid 
insats samt övning

Riktmärke: 0

Räddningstjänstens personal ska 
spegla samhällets mångfald

Andel kvinnor respektive män i 
heltidsstyrka, deltidstyrka och totalt 

Riktmärke: ED
Kvalitativ uppföljning av möten 
med allmänheten

Erfarenhetshantering

Lärande från olyckor
Erfarenheter från olyckor och 
skadeavhjälpande insatser ska tas 
till vara

Andel av räddningstjänstens 
insatser som utvärderats

Riktmärke: 100 %
Antal större eller unika händelser 
som utretts djupare

Riktmärke: ED

Årlig uppföljning

Handlingsprogrammets mål ska 
årligen följas upp. Rapport ska 
tillsändas kommunstyrelsen samt 
nämnderna

Utvärdering av 
handlingsprogram

Sista året i mandatperioden ska 
djupare analys av 
handlingsprogrammet genomföras 
inför revision
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Bilaga 2 - Dynamisk resurshantering
Nedanstående tabell visar de förmågor som räddningstjänsten i Ljungby besitter enligt 
dynamisk resurshantering (DRH, se kapitel 4.3). Bilden ger enbart en ögonblicksbild, för 
aktuell status bör Räddningstjänsten i Ljungby kontaktas.

Enheten motsvarar fordonens sifferbeteckning, dock har prefixet ”267-” tagits bort.

Resurs/Enhet 2010 2110 2310 2030 2040 2140 2340 2050 2060 2160 2360 2080
Släckning 1 1 1

Rökdykning 2 2 2
Rökdyka rledare 1 1 1

Steglivräddning 11m 1 1 1
Steglivräddning 23m 1

Hävare 1
Vattentransport 1 1 1

Vattenförsörjning 1 1 1
Ventilation 1 1 1

Räddning 1 1 1
Buffert 1 1 1

Losstagning låg 1 1 1
Losstagning medel 1 1 1

Losstagning hög 1 1 1
Räddning tung 1 1

Ledning uppgift 1 1 1 1
Ledning insats 1

Ledning system 1
Akut RVR 1 1 1

Ytlivräddning 1 1 1
Trailer Båt 1 1 1 1 1

Kemdyk 2
Kemdykarledare 1

Räddning-FIP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IVPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Djurlivräddning 1
Terräng 1

Stab 1
D-HLR 1 1 1 1 1

Utöver dessa förmågor finns även egen tillgång till:
Bandfordon (2150; 2250) med terrängförmåga 
Båt på trailer (2090; 2190; 2390)
ATV med terrängförmåga

Genom DRH-samarbetet finns tillgång till flertalet andra resurser. Då dessa inte drivs i 
räddningstjänsten i Ljungbys regi presenteras de inte här.
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Resursen beskrivs enligt följande:

Resurs
Släckning
Rökdykning
Rökdykarledare
Steglivrädd. 11
Steglivrädd. 23
Hävare
Vattentransport
Vattenförsörjning
Ventilation
Räddning

Buffert
Losstagning låg
Losstagning
medel
Losstagning hög

Räddning tung 
Ledning uppgift 
Ledning insats 
Ledning system 
Akut RVR 
Ytlivräddning 
Trailer Båt

Kemdyk
Kemdykarledare
Räddning-FIP
IVPA
Djurlivräddning
Terräng
Stab
D-HLR

Innefattar förmåga att/till:
Genomföra Bas släckinsats ut- och invändigt.
Genomföra rökdykning enligt AFS.
Leda en rökdykargrupp som genomför rökdykning enligt AFS.
Livräddning med utskjutsstege upp till bröstningshöjd 11 meter.
Livräddning med hjälp av maskinstegutrustning upp till bröstningshöjd 23 meter.

Transportera vatten med tank eller container med kapacitet om minst 6000 liter. 
Bygga upp slang- och pumpsystem t.ex. slangutläggare och motorspruta. 
Ventilera med fläkt och ta upp hål i tak och väggar för ventilation.
Genomföra Bas räddning t.ex. trafikolycka utan fastklämda, vattenskada, lösa 
föremål m.m.
Fungera som buffertfordon i samband med t.ex. trafikolycka.
Losstagning med enklare verktyg för att kapa, klippa och bända.
Losstagning med verktyg för att klippa, bända, trycka etc. vid trafikolycka med 
personbilar eller liknande fordon.
Losstagning med verktyg för att kunna klippa, bända och trycka vid t.ex. 
trafikolycka med lastbilar eller andra tyngre fordon.
Tyngre/högre lyft t.ex. vid bussolycka.
Uppgiftsledning, att leda enhet/grupp.
Insatsledning, att samordna enheter, samverkansledning m.m.
Systemledning, ledning på strategisk nivå.
Genomföra akut RVR.
Ytlivräddning.
med mindre båt som normalt sett EJ är sjösatt, livrädda och/eller transportera 
personal och materiel.
Kemdyka enligt AFS.
Leda grupp som genomför kemdyk enligt AFS.
Första Insatsperson specifikt från Räddningstjänsten.
Genomföra IVPA och liknande sjukvårdsinsatser.
Genomföra djurlivräddning på större djur.
Ta sig fram i terräng utanför asfalterad väg. Ex. Jeep, fyrhjuling, bandvagn. 
Upprätta stab.
Genomföra hjärt-lung-räddning med defibrillator. Ex. Hjärtstoppslarm.
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Bilaga 3 - Kompetensplan för räddningspersonal
Personal på räddningstjänsten i Ljungby kommun ska i huvudsak följa nedanstående 
kompetensplan. När det gäller befattningen som räddningsledare är namngivna utbildningar 
ett krav. I övrigt visar planen på kommunens ambitionsnivå där erfarenhet och andra 
likvärdiga utbildningar även kan medföra att kompetenskraven uppfylls. Vid utnämning av 
Räddningschef har räddningsnämnden rätt att ta beslut och utforma närmare riktlinjer.

Räddningsledare
För att vara behörig räddningsledare krävs minst genomgången och godkänd utbildning 
räddningsledning A eller motsvarande i äldre utbildningssystem.

Brandman heltid
Genomgången utbildning i skydd mot olyckor eller annan likvärdig utbildning i äldre 
utbildningssystem.

Brandman deltid
Genomgången grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB) eller annan 
likvärdig utbildning.

Tillsynsforrättare
För att tjänstgöra som tillsynsforrättare skall kompetensen vara genomgången och godkänd 
utbildning motsvarande ”Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A” eller annan 
likvärdig utbildning.
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Kommunstyrelsen

KS § 121 KS2019/0460 210

Beslut om utökad lokalyta per elev i nya Hjortsbergskolan 
7-9 på Harabergsområdet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja utökad 
byggyta för byggnationen av nya Hjortsbergskolan 7-9 till 13 kvadratmeter per 
elev (bruttoarea).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 27 januari 2020 ett programarbete om särskilt 
boende, trygghetsboende och skolor på Hjortsbergskolan. Projektets budget är 
fastställd till 577,7 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ett ärende med anledningen av 
byggnationen av den nya högstadieskolan för årskurs 7 till 9, även kallad nya 
Hjortsbergskolan 7-9. Den 26 augusti föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
byggytan för Hjortsbergskolan för årskurs 7-9 utökas till 13 kvadratmeter per 
elev. Enligt programarbetet som kommunfullmäktige antog den 27 januari 2020 
så blir lokalytan 10 kvadratmeter per elev.

I tjänsteskrivelsen som ankom den 27 augusti 2020 redogör barn- och 
utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen för ärendet. I samband med 
uppstarten av skissarbetet har det framkommit att programarbetet som 
kommunfullmäktige antog den 27 januari 2020 inte uppfyller barn- och 
utbildningsförvaltningens krav på lokaler ur pedagogisk synvinkel.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 26 augusti 2020 att 
kommunfullmäktige beviljar utökad byggyta för Hjortsbergsskolan 7-9 till 13 
kvadratmeter per elev (bruttoarea). I Barn- och utbildningsnämndens förslag 
nämns även att antalet elever på skolan kan justeras ned till 300 utifrån den 
nuvarande befolkningsprognosen.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett yttrande med anledning av 
barn- och utbildningsnämndens förslag. I tjänsteskrivelsen från den 27 augusti 
2020 skriver kommunledningsförvaltningen att en utökning från 10 
kvadratmeter per elev till 13 kvadratmeter per elev kommer medföra att 
intemhyran ökar med 454 000 kronor. Budgetkompensation för utökad lokalyta 
bör inte beviljas enligt kommunledningsförvaltningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 september 2020 att utökad 
byggyta för byggnationen av nya Hjortsbergskolan 7-9 till 13 kvadratmeter per 
elev beviljas.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 21(44)
2020-09-15

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 101 
Bam- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2020-08-26 § 122 
Tjänsteskrivelse från bam- och utbildningsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen, 2020-08-27
Beskrivning av intemhyra för Hjortsbergskolan 7-9, 2020-08-27 
Tjänsteskri velse från kommuni edningsförvaltningen, 2020-08-27

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 Kerstin 
Wiréhns yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin 
Wiréhns yrkande.
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Utökad yta per elev för 7-9 skola

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja utökad 
byggyta för Hjortsbergskolan 7-9 till 13 kvm/elev BTA (bruttoarea). 
Förvaltningen kan samtidigt se att med nuvarande befolkningsprognos bör antal 
elever kunna justeras ned till cirka 300. Därmed bör även totalkostnaden för 
byggnationen kunna justeras ned.

Sammanfattning av ärendet

1 verksamhetsplanen för lokalförsörjning är krav på byggyta för grundskola 
densamma oberoende stadium i skolorna.
BTA (bruttoarea) inkl. teknikutrymme motsvarar 10 kvm per elev exklusive 
idrottshall i lokal försörj ningsplanen.

I samband med uppstarten av skissarbetet framkom det att beslutat 
programarbete inte uppfyllde barn- och utbildningsförvaltningens krav på 
lokalerna ur pedagogisk synvinkel.

Vissa ytor hade kunnat samnyttjats med kulturskola och fritidsgård, men dessa 
enheter togs bort i samband med politiskt beslut i programfasen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Tekniska förvaltningen 
och upphandlad arkitekt tittat på flera olika lösningar för att få till ett förslag 
som uppfyller verksamhetens krav samt ytkraven i lokal försörj ningsplanen. 
Referenser i andra kommuner har kontaktats och deras ytkrav för högstadium 
ligger mellan 13-15kvm/elev BRA (bruksarea) exkl. teknikutrymmen.

Byggnadens utformning beror på byggnadens placering på fastigheten då 
verksamheten önskar nära förbindelse med den nya Hjortsbergskolan F-6. 
Byggnadens placering är även beroende av infarten till fastigheten och 
transporter till och från Hjortsbergskolan 7-9, samt att det är en kuperad tomt. 
Ytkraven påverkas även till viss del av brand- och utrymningskrav, 
tillgänglighetskrav, samt planbestämmelser. Bam- och utbildning önskar att ytan 
kan ökas till 13kvm/elev BTA (bruttoarea).

Förvaltningens bedömning och överväganden
Byggnationen av en ny 7-9 skola har betydelse för kommunvisionen då en bra 
skolmiljö lockar invånare till kommunen, vilket bidrar till kommunens mål med 
35 000 invånare år 2035.
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Barn- och utbildningsnäm n den

Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt med andra kommuner om ytor 
på deras högstadieskolor. Övriga kommuner har en större yta per elev än 
Ljungby kommuns styrdokument.
Projektets avsatta budget är beräknad på 35 OOOkr/kvm. Ytan i budgeten är 
4 355kvm. Skissförslag med fem arbetslag uppgår till 5 364kvm. Med ett pris på 
ca 28 400kr/kvm beräknas avsatt budget på 152 400 000kr att räcka. Vid ökning 
av ytan från 10kvm/elev till 13kvm/elev kommer internhyran för en 7-9-skola 
öka med ca 454 000kr.

I nuläget finns det ingen finansiering för ökade hyreskostnader för Barn- och 
utbildningsförvaltningen.

Förvaltningens beredning
1 utredningen har ingen dialog förts med externa parter. Ärendet är inte lämnat 
till något av de fyra råden för yttrande. Dialog har förts mellan tekniska 
förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen där fastighetschef, 
projektchef/lokalstrateg och projektledare deltagit från Tekniska förvaltningen 
och från Bam- och utbildningsförvaltningen har rektor, lokalsamordnare och 
förvaltningschef deltagit. Ärendet har även lyfts i referensgruppen.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets protokoll 2020-08-12, § 106. 
o Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-04. 
o Hjortsbergskolan 7-9 Intemhyra, 2020-06-12.

Skickas till

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsförvaltningen

TJÄNSTES 
2020-08-13

BU2020/0421.600

Kommunfullmäkti 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden
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Ank 2020 -08- 2 7
KOMMUNLEDNINSGFpRVALTNINGEN
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Hjortsbergskolan 7-9, utökad yta per elev

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja utökad byggyta 
för Hjortsbergskolan 7-9 till 13 kvm/elev BTA (bruttoarea).

Sammanfattning av ärendet
I verksamhetsplanen för lokalförsörjning är krav på byggyta för grundskola densamma 
oberoende stadium i skolorna.
BTA (bruttoarea) inkl. teknikutrymme motsvarar 10 kvm per elev exklusive idrottshall i 
lokal försörjningsplanen.

I samband med uppstarten av skissarbetet framkom det att beslutat programarbete inte 
uppfyllde barn- och utbildningsförvaltningens krav på lokalerna ur pedagogisk 
synvinkel.

Vissa ytor hade kunnat samnyttjats med kulturskola och fritidsgård, men dessa enheter 
togs bort i samband med politiskt beslut i programfasen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Tekniska förvaltningen och 
upphandlad arkitekt tittat på flera olika lösningar för att fa till ett förslag som uppfyller 
verksamhetens krav samt ytkraven i lokalförsörjningsplanen. Referenser i andra 
kommuner har kontaktats och deras ytkrav för högstadium ligger mellan 13-15kvm/elev 
BRA (bruksarea) exkl. teknikutrymmen.

Byggnadens utformning beror på byggnadens placering på fastigheten då verksamheten 
önskar nära förbindelse med den nya Hjortsbergskolan F-6. Byggnadens placering är 
även beroende av infarten till fastigheten och transporter till och från Hjortsbergskolan 
7-9, samt att det är en kuperad tomt. Ytkraven påverkas även till viss del av brand- och 
utrymningskrav, t i 1 lgängl ighetskrav, samt planbestämmelser. Barn- och utbildning 
önskar att ytan kan ökas till 13kvm/elev BTA (bruttoarea).
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Byggnationen av en ny 7-9 skola har betydelse för kommunvisionen då en bra skolmiljö 
lockar invånare till kommunen, vilket bidrar till kommunens mål med 35 000 invånare 
år 2035.
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt med andra kommuner om ytor på 
deras högstadieskolor. Övriga kommuner har en större yta per elev än Ljungby 
kommuns styrdokument.
Projektets avsatta budget är beräknad på 35 000 kr/kvm. Ytan i budgeten är 4 355 kvm. 
Skissförslag med fem arbetslag uppgår till 5 364 kvm. Med ett pris på ca 28 400 kr/kvm 
beräknas avsatt budget på 152 400 000 kr att räcka. Vid ökning av ytan från 10 
kvm/elev till 13 kvm/elev kommer intemhyran för en 7-9-skola öka med ca 454 000 
kr/år.

I nuläget finns det ingen finansiering för ökade hyreskostnader för Barn- och 
utbildningsförvaltningen.

Förvaltningens beredning
I utredningen har ingen dialog förts med externa parter. Ärendet är inte lämnat till något 
av de fyra råden för yttrande. Dialog har förts mellan tekniska förvaltningen och barn- 
och utbildningsförvaltningen där fastighetschef, projektchef/lokalstrateg och 
projektledare deltagit från Tekniska förvaltningen och från Barn- och 
utbildningsförvaltningen har rektor, lokalsamordnare och förvaltningschef deltagit. 
Ärendet har även lyfts i referensgruppen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Hjortsbergskolan 7-9 utökad yta per elev, 2020-08-04 
Inv 31036 Hjortsbergskolan 7-9 Intemhyra, 200612

Fastighetschef
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31036 Hjortsbergskolan 7-9 (fd 
Harabergsomr) TIDIGARE 
STORLEK

7 226 944 3 920 1,0000 5 266 944 0 5 266 944 100,00 392 000 150,00 588 000 150,00 588 000 50,00 196 000

31036 Hjortsbergskolan 7-9 (fd 
Harabergsomr)
NUVRANDE STORLEK

7 680 944 4 828 1,0000 5 266 944 0 5 266 944 100,00 482 800 150,00 724 200 150,00 724 200 50,00 241400

BTÄ:
5 364 m2
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FASTIGHETSAVDELNINGEN

Projekt Namn
Ad

kr/m2
min

Totalt
Intern adm. (IA) 
kr/m2 i Totalt 

|
Försäkring Skatt Övrigt/

Städning

Extra
påslag
2020

Noteringar:

31036 Hjortsbergskolan 7-9 (fd 
Harabergsomr) TIDIGARE 
STORLEK

0,00 0 50,0 196 000 0 0 0 Investering: 152,4 mkr (exkl 
rivn 4,5 mkr, avetabl modul 
1,5 mkr).

Ränta: 0,8 %

31036 Hjortsbergskolan 7-9 (fd 
Harabergsomr)
NUVRANDE STORLEK

0,00 0 50,0 241 400 0 0 0 Investering: 152,4 mkr (exkl 
rivn 4,5 mkr, avetabl modul 
1,5 mkr).

Ränta: 0,8 %
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KS2020/0148.291
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdeln ingen 
Magnus Johansson

Kommunfullmäktige

0372-789153
magniis.gjohansson@ljungby.se

Angående Hjortsbergskolan 7-9, utökad yta per elev

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja utökad byggyta 
för Hjortsbergskolan 7-9 till 13 kvm/elev BTA (bruttoarea).

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja utökad byggyta för 
Hjortsbergskolan 7-9, från 10 kvm/ elev enligt lokalförsörjningsplan, till 13 kvm/ elev.

Förvaltningens bedömning och överväganden
En utökad yta per elev kommer troligtvis leda till en högre investeringsutgift, oklart hur 
mycket. Detta uppvägs av att man från barn- och utbildningsnämnden justerar ner antalet 
elever i skolan. Bedömningen från tekniska förvaltningen och bam- och 
utbildningsförvaltningen är att man kommer att hålla sig inom avsatt budget.

Den ökade ytan innebär att intemhyran beräknas öka med ytterligare 454 tkr årligen, förutom 
den del av intemhyran som avser kapitalkostnad. Bam- och utbildningsnämnden måste 
planera för att täcka den utökade kostnaden i sin budget. Någon budgetkompensation för 
ökad yta förordas inte av kommunledningsförvaltningen utan det som kompenseras är enbart 
den ökade kapitalkostnaden.

Magnus Johansson
Ekonomichef

Jennie Vidal
Kommundirektör

341 83 LJUNGBY
POSTADRESS BESÖKSADRESS

Olofs gatan 9. Ljungby
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kommunstyr elsen@ljungby. se
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Kommunstyrelsen

KS § 128 KS2020/0263 040

Revidering av Policy för kommunens finansverksamhet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
revidering av Policy för kommunens finansverksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 att anta Policy för kommunens 
finansverksamhet. Policyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten 
inom kommunen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses 
likviditetsförvaltning och finansiering. Kommunledningsförvaltningen har tagit 
fram ett förslag till revidering av policyn.

De förändringar som kommunledningsförvaltningen föreslår innebär bland annat 
att ett nytt avsnitt om ekonomichefens ansvar inkluderas i policyn och att 
gränsvärdena för kapitalbindning och räntebindning justeras.

Den 1 september 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till 
revidering av policy för kommunens finansverksamhet antas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 103
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-07-21
Förslag till revidering av Policy för kommunens finansverksamhet, 2020-09-01

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 sii
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Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Magnus Johansson 
0372-789153
magnus. g.johansson@ljungby. se

KS2020/0263.040

Kommunfullmäktige

Policy för kommunens finansverksamhet

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
revidering av policy för kommunens finansverksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 att anta Policy för kommunens 
finansverksamhet. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till ny policy 
för kommunens finansverksamhet. Policyn anger ramar och riktlinjer för hur 
finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses 
likviditetsförvaltning och finansiering.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Enligt kommunallagen ska kommuner förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god 
avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer 
för medelsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad policy. Policyn 
reglerar frågor om finansverksamhetens mål, organisation och ansvarsfördelning, 
likviditetsförvaltning, upplåning, riskhantering och rapportering.

De förändringar som kommunledningsförvaltningen föreslår innebär:
• Nytt avsnitt om ekonomichefens ansvar för finansfrågor. Detta har tidigare saknats.
• Nya gränsvärden för kapitalbindning och räntebindning, som innebär en förenkling 

mot nuvarande policy.
• Definitioner av finansiella risker har flyttats från att ha legat i en bilaga till att stå i

den löpande texten. /, ■. /
^ ^ / /l T//i//y>

Jennie Vidal
Kommundirektör

Magrius Johansson
Ekonomichef

Beslutsunderlag
Förslag till policy för kommunens finansverksamhet
Tjänsteskrivelse om policy för kommunens finansverksamhet, 2020-07-21
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1. Finanspolicyns syfte
Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska 
bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.

De kommunala företagen inom kommunkoncemen ska fastställa en finanspolicy enligt de 
ägardirektiv som fastställts på bolagsstämma för respektive företag.

För förvaltningen av kommunens pensionsmedel finns en särskild policy.

Syftet med denna finanspolicy är att:

• Fastställa finansverksamhetens mål

• Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras

• Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i 
finansverksamheten

• Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten.

2. Finansverksamhetens mål
Finansverksamhetens mål är att:

• Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt

• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader

• Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll.

3. Organisation och ansvarsfördelning
Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive kommunsty
relse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen framgår av 
kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat 
framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

3.1 Kommunfullmäktiges ansvar
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om:

• Finanspolicy med eventuella revideringar

• Beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande budgetår

• Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår

• Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår

• Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunens företag under kommande budgetår

• Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens företag under kommande budgetår
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3.2 Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen ska:

• Lämna förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens finanspolicy

• Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god intern 
kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs.

• Tillåtna former och godkända motparter vid placeringar

• Tillåtna former och godkända motparter vid upplåning

• Tillåtna derivatinstrument och godkända motparter.

3.3 Ekonomichefens ansvar
Ekonomichefen ska:

• Förvalta låneportföljen i enlighet med finanspolieyn samt kontinuerligt bevaka dess 
utveckling.

• Företräda kommunen gentemot banker och andra finansinstitut.

• Inom givna ramar ta beslut om finansieringar och utnyttjandet av finansiella instrument.

• Initiera och utarbeta förslag till förändringar av policyn.

• Regelbundet ta fram finansrapporter till kommunstyrelsen.

• Se till att erforderligt systemstöd, kompetens och resurser finns för uppgiften.

4. Likviditetsförvaltning
4.1 Betalningsberedskap
Ljungby kommun ska kontinuerligt upprätthålla en likviditetsreserv för att vid vaije tillfälle 
kunna sköta sina betalningsförpliktelser. Behovet av reserver upprätthålls enligt nedanstående 
alternativ.

Definition av likviditetsreserv:

• Ej bundna medel på bankkonton, plusgiro m.m.

• Placerade medel som kan frigöras med likvid inom tre bankdagar.

• Outnyttjade, garanterade checkräkningskrediter, låneramar samt kreditlöften.

4.2 Koncernkonto
Kommunen och de kommunala företagens likvida medel och betalningsflöden ska samordnas i 
ett gemensamt koncemkontosystem.
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4.3 Utlåning till kommunens företag
Utlåning till kommunens företag grundar sig på de ramar och villkor som kommunfullmäktige 
beslutat.

4.4 Förvaltning av tillfälliga likviditetsöverskott
Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncemkonto eller i tillåtna instrument och i 
godkända motparter. Placerade medel ska kunna omvandlas till likviditet genom försäljning 
inom tre bankdagar.

5. Finansiering
Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar för kontokrediter och långfristig upplåning 
i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande 
budgetåret.

Beslut om att ingå avtal om finansiell leasing ska fattas av kommunfullmäktige.

Leasing ska behandlas restriktivt och kan förekomma i de fall det är ekonomiskt fördelaktigt. 
All leasing är att betrakta som extern upplåning och ska hanteras av ekonomiavdelningen.

5.1 Målsättning
Den övergripande målsättningen för kommunens skuldförvaltning är att:

• Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt

• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader.

5.2 Riskhantering 

5.2.1 Refinansieringsrisk
Med refinansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot 
en ökad kostnad ha tillgång till medel får betalningar. För att minska refinansieringsrisken ska
capitalbindningen i låneportföljen spridas över tid enligt-nedanstående normportfölj.

Kapitalbindnin 4-3 3-3 3-4 4-5 5-é 6-3 3-3 3-9 9-40
g år år år år år år år år år år

Maximalt 3044 3044 3044 3044 3044 3044 3044 3044 3044 3044

Minimalt A OA
v7 7u

Q 04
v7 TV 044 Q 04

\7 TV
Q 04V7 7U 044 044 Q o/n v /o 044 044

Följande gränser gäller:

• Den genomsnittliga återstående löptiden ska uppgå till 2,5 år med en tillåten avvikelse 
om +/- 1 år.

• Högst 30 procent av portföljen far vara utan kapitalbindning

• Högst 40 procent får förfalla under ett år.
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Inga lån får ha kapitalbindning överstigande 10 år

5.2.2 Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar 
finansnettot negativt. För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen 
spridas över tid enligt nedanstående normportfölj

Normportfölj

enligt nedan angivna gränser:

• Den genomsnittliga återstående löptiden ska uppgå till 2,5 år med en tillåten avvikelse 
om +/- 1 år.

• Högst 30 procent av portföljen får ha rörlig ränta.

• Högst 40 procent av portföljen får förfalla under ett år.

• Inga lån får ha fast ränta överstigande 10 år.

5.2.3 Valutarisk
Valutakursrisk uppstår bland annat när valutakurser rör sig mot SEK. Exponering får 
valutakursrisk uppstår bland annat om man har kassaflöden, tillgångar eller skulder 
denominerade i annan valuta än SEK. Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor 
är inte tillåten. Betalningsflöden i utländsk valuta skall kurssäkras om de uppgår till ett 
motvärde motsvarande minst 1 mkr.

5.2.4 Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet 
innebär. Motpartsrisken begränsas genom att motparter med hög kreditvärdighet väljs. Risken 
kan begränsas ytterligare genom att transaktioner sprids på flera motparter.

För kort- och långsiktig upplåning är nedanstående motparter tillåtna:

• Svenska staten

• Svenska kommuner och regioner

• Institut med erforderliga tillstånd hos Finansinspektionen
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5.3 Derivat
Godkända derivatinstrument med godkända motparter far användas i samband med upplåning 
under förutsättning att:

• Kapitalbindningen på den underliggande finansieringen överensstämmer med löptiden på 
räntederivatet

• Räntebindningsdagar på den underliggande finansieringen överensstämmer med ränte- 
bindningsdagar på räntederivatet

• Den underliggande finansieringen och räntederivatet har samma räntebas, normalt 3 
månaders Stibor.

6. Rapportering
Kommunstyrelsen ska två gånger per år, i samband med delårsbokslut och årsbokslut, lämna 
en rapport till kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. Rapporten skall 
innehålla följande uppgifter:

• Aktuell likviditetssituation

• Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

• Skuldportföljens volym, instrument och motparter

• Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen

• Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen

• Skuldportföljens genomsnittliga räntesats

• Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

• Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

• Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler

RilanaU IIUUU

Definitioner av finansiella risker

Likviditetsrisk
Risken för att inte ha tillräcklig betalningsberedskap för att kunna möta planerade och/eller 
oförutsedda utgifter. Med god-betakri-ngsberedskap avses att alltid ha tillgängliga likvida
medel motsvarande ca en månads löpande utgifter för-innevarande budgetår.

Finansieringsrisk eller refinansieringsrisk
Risken för att vid vaije givet tillfälle inte fa tillgång till nödvändig finansiering för befintliga
eller nya lån eller att refinansiering-endast kan ske med kraftigt ökade kostnader som följd-.
Finansieringsrisken ökar om en större del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några
enstaka tillfallen.

6 av 7



LJUNGBY
KOMMUN

Ränterisk
Risken fÖF-att-feräadringar i räntenivån påverkar negativt genom ökade räntekostnader.
Ränterisken uppstår då räntan på olika-löptider, avkastningskurvan, rör sig från en given nivå.
Exponering-fer-ränterisk uppstår om man har räntebärande skulder i portföljen.

Risken uppstår bl. a.-när valutakurser rör sig mot SE-K. Exponering för valutakursrisk-uppstår
bl. a. om man har kassaflöden, tillgångar eller skulder denominerade i annan valuta än SEK.

Motpartsrisk
Risken for att motparten i en finansiell transaktion inte kan fullfölja sina åtaganden-att--betala
eller leverera. Tillåtna motparter ska godkännas av kommunfullmäktige (se bilagor).

Operativ risk
Risk för förlust/skada som uppstår till följd av att t.ex. interna processer eller-retiner inte är
ändamålsenliga eller-felaktiga, mänskliga fel, felaktiga system-e-lle-r brister i legal hantering.
Operativa risker ska minskas-genom en väl anpassad intern organisation och god intern
kontroll.
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Kommunstyrelsen

KS §127 KS2020/0315 041

Delårsbokslut och budgetuppföljning efter juli 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
delårsbokslutet och budgetuppföljningen för juli 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommuniedningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut per den 31 juli 2020 
för kommunen och kommunkoncernen samt prognos för helåret 2020.

I tjänsteskrivelsen från den 3 september skriver kommuni edningsförvaltningen 
om delårsbokslutet. Ljungby kommun har ett resultat på +81 miljoner kronor 
efter sju månader. Jämfört med tidigare år har nettokostnaderna minskat vilket 
enligt kommunledningsförvaltningen till viss del beror på stora rationaliseringar 
inom socialnämndens verksamheter. De generella statsbidragen har ökat kraftigt 
mot tidigare år. Däremot har skatteunderlaget utvecklats svagt och finansnettot 
visar bara ett litet överskott.

Resultatet för helåret visar ett resultat på +67 miljoner kronor. Det budgeterade 
resultatet ligger på +49 miljoner kronor. Till skillnad mot tidigare år så 
redovisar nämnderna bara ett mindre underskott, -6 miljoner kronor. Det är 
mycket glädjande att socialnämnden har lyckats vända underskott under flera år 
och negativ prognos i början av året till ett beräknat nollresultat. Detta har skett 
utan att nämnden har fatt extra tillskott och man har fått hämta hem stora delar 
av tidigare års underskott. Den positiva avvikelsen mot budget gäller framför 
allt de generella statsbidragen där vi beräknas fa 44,5 miljoner kronor mer än 
budgeterat. Skatteintäkterna visar på ett underskott på 12 miljoner kronor mot 
budget vilket ändå är betydligt bättre än vad vi trodde i prognosen efter mars 
månad.

I delårsrapporten ska en bedömning göras om god ekonomisk hushållning 
uppnås för kommunen och kommunkoncemen. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer att Ljungby kommun har en god ekonomisk hushållning eftersom 
samtliga finansiella mål uppnås och eftersom kommunkoncemen visar ett starkt 
delårsresultat. I del årsbokslutet har även bedömningar gjorts av hur 
visionsmålen har uppfyllts. Samtliga visionsmål bedöms som delvis uppfyllda.

uppfyllt med en oförändrad trend. Visionsmålet ”Livslångt lärande för alla” 
bedöms som delvis uppfyllt/ej uppfyllt med en minskad trend. Visionsmålet ”Vi 
skapar ett rikt liv” bedöms som delvis uppfyllt, med en oförändrad trend.
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Kommunstyrelsen

I tjänsteskrivelsen från den 3 september 2020 föreslår
kommunledningsförvaltningen att delårsbokslutet och budgetuppföljningen för 
juli 2020 godkänns.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-03 
Delårsbokslut resultat- och balansräkning, 2020-09-15 
Budgetuppföljning juli 2020, 2020-09-15 
Förvaltningsberättelse delårsbokslut 2020, 2020-09-15

Beslutsordning

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

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

Justerandes sign
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TJANSTESKRIVELSE 
2020-09-03

Kommunledningsförvaltningen
Magnus Johansson
Ekonomichef
Tel. 0372-78 91 53
magnus. g.johansson@lj ungby. se

KS2020/0315.041

Kommunfullmäktige

Delårsbokslut och budgetuppföljning juli 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut och 
budgetuppföljning för juli 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut per den 31 juli 2020 för 
kommunen och kommunkoncemen samt prognos för helåret 2020.

Ljungby kommun har ett resultat på +81 mkr efter sju månader. Jämfört med tidigare år har 
nettokostnaderna minskat vilket torde bero på stora rationaliseringar inom socialnämndens 
verksamheter. De generella statsbidragen har ökat kraftigt mot tidigare år. Däremot har 
skatteunderlaget utvecklats svagt och finansnettot visar bara ett litet överskott.

Resultatet för helåret visar på ett resultat på +67 mkr. Det budgeterade resultatet ligger på 
+49 mkr. Till skillnad mot tidigare år så redovisar nämnderna bara ett mindre underskott, - 6 
mkr. Det är mycket glädjande att socialnämnden har lyckats vända underskott under flera år 
och negativ prognos i början av året till ett beräknat nollresultat. Detta har skett utan att 
nämnden har fått extra tillskott och man har fått hämta hem stora delar av tidigare års 
underskott. Den positiva avvikelsen mot budget gäller framför allt de generella statsbidragen 
där vi beräknas få 44,5 mkr mer än budgeterat. Skatteintäkterna visar på ett underskott på 12 
mkr mot budget vilket ändå är betydligt bättre än vad vi trodde i prognosen efter mars 
månad.

Kommunen har fyra finansiella mål. Kommunens eget kapital ska vara inflationsskyddat, 
resultatet ska motsvara minst två procent av skatteintänkter och generella statsbidrag, 
investeringarna ska självfinansieras över fyra år och soliditeten ska överstiga 33 procent. Av 
de fyra finansiella målen uppnås alla för delåret. För helåret beräknas inte målet om 
självfinansiering av investeringar uppnås. Däremot beräknas övriga tre finansiella mål 
uppnås för helår.

I balanskravsresultatet räknas minskat värde för kapitalförvaltningen bort. 
Balanskravsresultatet beräknas därmed hamna på +80 mkr.
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I delårsrapporten ska en bedömning göras om god ekonomisk hushållning uppnås för 
kommunen och kommunkoncemen. Med tanke på att samtliga finansiella mål uppnås och att 
kommunkoncemen visar ett väldigt starkt resultat så bedömer vi att Ljungby kommun har 
haft en god ekonomisk hushållning.

Ljungby kommuns vision är ”1 Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 
invånare år 2035”. Kopplat till visionen finns tre visionsmål. I delårsbokslutet har 
bedömningar gjorts av hur visionsmålen har uppfyllts. Visionsmålet ”Bästa kommun att växa 
i” bedöms som delvis uppfyllt/ej uppfyllt med en oförändrad trend. Visionsmålet ”Livslångt 
lärande för alla” bedöms som delvis uppfyllt/ej uppfyllt med en minskad trend. Visionsmålet 
”Vi skapar ett rikt liv” bedöms som delvis uppfyllt, med en oförändrad trend.

Jennie Vidal
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutsunderlag
Delårsbokslut resultat- och balansräkning 
Budgetuppföljning juli 2020 
Förvaltningsberättelse delårsbokslut 2020
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Resultaträkning 2020-07

Resultaträkning (mkr) Ljungby kommun Ljungby kommun Koncern
Utfall 2020- 

07
Utfall 2019- 

07
Budget helår 

2020
Prognos helår 

2020
Utfall helår 

2019
Utfall 2020- 

07
Utfall 2019- 

07
Prognos helår 

2020
Utfall helår 

2019
Verksamhetens intäkter 255,8 251,7 370,5 457,5 442,0 394,8 385,1 707,3 713,7
Verksamhetens kostnader -1 131,8 -1 141,0 -1 931,9 -2 029,2 -1 987,6 -1 226,7 -1 234,4 -2 199,5 -2 151,7
Avskrivningar -58,2 -61,6 -99,1 -100,0 -96,9 -79,9 -87,3 -143,1 -143,6
Verksamhetens nettokostnader -934,2 -950,9 -1 660,5 -1 671,7 -1 642,5 -911,9 -936,7 -1 635,3 -1 581,7
Skatteintäkter 735,2 736,8 1 276,5 1 264,7 1 263,7 735,2 736,8 1 264,7 1 263,7
Generella statsbidrag och utjämning 273,7 213,2 426,4 470,9 364,6 273,7 213,2 470,9 364,6
Verksamhetens resultat 74,6 -0,9 42,4 63,9 -14,2 97,0 13,4 100,3 46,7
Finansiella intäkter 10,7 81,2 17,5 11,3 118,7 6,5 78,4 6,5 104,0
Finansiella kostnader -3,9 -4,3 -10,7 -8,2 -7,2 -5,8 -7,4 -11,6 -10,5
Resultat efter finansiella poster 81,4 76,0 49,2 67,0 97,4 97,7 84,3 95,3 140,1
Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 -4,5
Periodens/ årets resultat 81,4 76,0 49,2 67,0 97,4 97,7 84,3 88,8 135,7
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Balansräkning 2020-07

Balansräkning (mkr) Ljungby kommun Ljungby kommun Koncern
Utfall 2020-07 Utfall 2019-12 Utfall 2020-07 Utfall 2019-12

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 4,1 5,1 4,1 6,3
Materiella anläggningstillgångar 1 887,0 1 827,2 2 891,0 2 696,7
Finansiella anläggningstillgångar 33,0 33,0 33,8 43,8
Summa anläggningstillgångar 1 924,1 1 865,3 2 928,9 2 746,8

Bidrag till infrastruktur 4,4 2,2 4,4 2,2

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 50,8 54,4 56,0 61,4
Kortfristiga fordringar 131,1 106,3 161,3 312,7
Kortfristiga placeringar 559,9 578,4 559,9 588,0
Kassa och bank 267,4 119,3 267,4 79,8
Summa omsättningstillgångar 1 009,2 858,5 1 044,6 1 041,9
SUMMA TILLGÅNGAR 2 937,7 2 726,0 3 977,9 3 788,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 1 674,9 1 593,5 1 881,2 1 742,1
- därav periodens/årets resultat 81,4 97,4 97,7 84,3

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 32,5 29,6 32,5 29,8
Andra avsättningar 41,4 41,4 110,4 109,4
Summa avsättningar 73,9 71,0 143,0 139,2

Skulder
Långfristiga skulder 761,5 663,2 1 551,4 1 360,1
Kortfristiga skulder 427,5 398,3 402,3 547,3
Summa skulder 1 189,0 1 061,5 1 953,7 1 907,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 937,7 2 726,0 3 977,9 3 788,7



Ansvarsförbindelser 1 336,8 1 247,3 1 337,0 1 269,0
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Prognos resultat 2020 (tkr)

Budget 2020 Prognos 2020 Differens
Verksamhetens nettokostnad -1 634 925 -1 640 843 -5 918
Ofördelad lönepott -14 469 -14 469 0
Ökning semesterlöneskuld -2 500 -2 500 0
Intern ränta 25 760 20 760 -5 000
Pensioner -119 887 -117 237 2 650
Kalkylerade PO-pålägg 86 459 83 459 -3 000
Övrigt -850 -850 0

Verksamhetens nettokostnader -1 660 413 -1 671 681 -11 268

Skatteintäkter 1 276 458 1 264 685 -11 773
Generella statsbidrag o utjämning 426 351 470 851 44 500

Verksamhetens resultat 42 396 63 855 21 459

Finansiella intäkter 17 500 11 348 -6 152
Finansiella kostnader -10 722 -8 234 2 488

Årets resultat 49 174 66 969 17 795

Finansiellt mål resultat 2 %
av skatteintäkter och statsbidrag 2,9% 3,9%

Balanskravsjusteringar 12 680

Balanskravsresultat 79 649



Total drift
Budget Prognos Budgetawikelse

1 Kommunstyrelsen 93 363 91 475 1 887
2 Miljö- o byggnadsnämnd 10 732 9 968 764
3 Teknisk nämnd 87 101 87 234 -133
5 Barn- o utbildningsnämnd 688 288 695 835 -7 547
6 Socialnämnd 672 742 672 742 -0
7 Kultur- och Fritidsnämnd 75 235 75 854 -619
9 Övriga nämnder 7 465 7 735 -270
Summa 1 634 925 1 640 843 -5 918



Kommunstyrelsen
Verksamhet Budget 2020 Ack Utf 2020-07 Prognos 2020 Budgetavvikelse
100 Nämnd och styrelseverksamhet 6 552 3 233 6 042 509
110 Stöd till politiska partier 1 116 1111 1 111 5
130 Övrig politisk versamhet 1051 531 1061 -10
220 Näringslivsfrämjande åtgärder 4 445 1924 3 883 562
225 Konsument- och energirådgivn 159 40 101 58
249 Gator o vägar samt parkering 25 -1 25 0
263 Miljö, hälsa o hållbar utv 483 83 483 0
275 Totalförsvar och samhällsskydd 516 -183 516 0
484 Yrkeshöskola 7 471 4 379 7 508 -37
575 Ekonomiskr bistånd 0 0 0 0
610 Arbetsmarknadsåtgärder 2 936 1432 2 938 -2
704 Integrationsarbete 50 2 52 -2
705 Information 6 430 2 827 5 169 1 261
706 Utvecklingsavdelning 6 522 3 309 5 983 539
720 Kansliavdelningen 3 881 2 089 3 940 -59
721 Kontorsservice 2 527 1382 2 453 74
722 Arkivet 2 659 1624 2 718 -59
731 Ekonomiavdelningen 6 958 3 915 6 851 107
732 Upphandlingsenhet 2 857 1 135 2 703 155
740 Personalavdelningen 11 813 6 292 11467 346
741 Företagshälsovård 2 266 839 2 266 0
742 Fackliga företrädare 2 175 1313 2 246 -71
743 Personalutbildning 196 351 196 0
745 Personalvård 50 9 50 0
746 Övriga personalbefr åtgårder 250 123 250 0
775 IT-avdelningen 17 297 10 389 18 906 -1 609
865 Vattenfs o avloppshantering 0 -1 0 0
969 Förmånsvärde cyklar 0 144 0 0
Totalsumma 93 363 49 449 91 475 1 887



100 Nämnd och styrelseverksamhet - Lägre kostnader för kommunstyrelsen med 330 tkr genom buffert på 200 tkr samt lägre 
arvodeskostnader än budgeterat. Prognostiserat överskott på 156 tkr för kommunfullmäktige pga lägre arvodeskostnader. 
Personalutskottet räknar med litet överskott pga färre möten, 24 tkr

220 Näringslivsfrämjande åtgärder - överskott på 486 tkr som främst beror på färre aktiviteter gällande marknadsföring och 
utåtriktade åtgärder med anledning av Corona. Budget- och skuldrådgivning ett mindre överskott på 72 tkr kopplat till lägre 
lönekostnader.

484 Yrkeshögskola - mindre underskott på 37 tkr gällande internhyran, pga att budgeten inte är helt anpassad.

701 Kommunledningsförvaltningens stab - överskott på 100 tkr genom tidigare års resultatbalansering.

705 Information - Fortfarande ett förväntat överskott som kan komma att minska mer inför kvartal 4.

706 Utvecklingsavdelningen - ett beräknat plusresultat på 539 tkr pga lägre personalkostnader samt högre intäkter än budgeterat.

720 Kansliavdelningen - mindre underskott på 59 tkr kopplat till lägre intäkter.

721 Kontorsservice - Förväntas få ett litet överskott, cirka 70 tkr vid årets slut

731 Ekonomiavdelningen - överskott genom lägre lönekostnader och högre intäkter än budgeterat.

740 Personalavdelningen - överskott pga personalchef vik som kommunchef 2,5-3 mån samt sjuklöneersättningar och extra 
ersättningar från Omställningsfonden pga extraarbete för personal 346 tkr

742 Fackliga företrädare - ett mindre underskott pga ökade personalkostnader, sjuklöneersättningar och extra kostnader efter flytt 
av kontor, 71 tkr.

775 IT-avdelningen: Ett större underskott som har att göra med att Licenserna och Telefonin har flyttats centralt till IT avdelningen. 
Huvudverksamheten kommer gå +/- 0



Miljö och Byggnadsnämnd
Verksamhet Budget 2020 Ack Utf 2020-07 Prognos 2020 Budgetavvikelse
10030 Miljö- och byggnämnd 1 909 580 1526 383
21550 Bygglovsverksamhet -155 -1 240 -926 771
21560 Plankontoret 1778 643 898 880
26110 Administration löner 3 775 2 194 3 659 116
26111 Gemensamma kostnader, övrigt 2 041 1 151 2 041 0
26120 Miljöskydd 931 1422 1003 -72
26130 Livsmedelstillsyn 234 155 234 0
26140 Naturvård -290 351 589 -879
26340 Kalkning 510 382 945 -435
Totalsumma 10 732 5 638 9 968 764

Resultatbalansering efter 2019 medför utökad 
medför reduktion intäkter.
21550 Bygglovsverksamhet - Flera stora/ korr 
genererar ökade intäkter.
21560 Plankontoret - Intäkt planavgift från upf 
26120 Miljöskydd - Utsatt debitering årliga avc 
26140 Naturvård - Uteblivna intäkter naturvårc 
26340 Kalkning - Betydlig ökning förbrukning

budgetram motsvarande 983 tkr. Begränsningar i samband med Covid-19

plexa bygglovsärenden och uppdämd mängd ärenden som arbetas ifatt

Ddämd mängd bygglovsärenden.
jifter miljöavdelningen medför osäkerhet kring intäkter.

medför ett förväntat underskott för verksamhetsområdet, 
kalk medför ökade kostnader.



Teknisk nämnd
Verksamhet Budget 2020 Ack Utf 2020-07 Prognos 2020 Budgetavvikelse
100 Nämnd och styrelseverksamhet 2 076 223 859 1 217
215 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb 12 364 1229 9 464 2 900
249 Gator o vägar samt parkering 41425 20 862 41726 -300
250 Parker 9 582 5 734 9 682 -100
270 Räddningsjtänst 32 058 19 137 32 708 -650
315 Allmän kulturverksamhet övrigt 0 2 0 0
340 Idrotts- o fritidsanläggningar 0 0 0 0
402 Administration skolmåltider -3 342 1 110 -3 342 0
411 Förskolor -3 247 808 -3 247 0
460 Gymnasieskola -602 292 -602 0
510 Äldreomsorg 902 703 4 402 -3 500
710 Gemensamma kostnader 6 290 1902 6 290 0
711 Cafeteria förvaltningshus 0 -90 0 0
721 Kontorsservice 4 0 4 0
750 Fastighetsavdelningen 16 840 9 317 16 840 0
751 Barn- och utbildningsförvaltn -11959 -7 649 -11 959 0
752 Socialförvaltningen 21 847 3 039 21847 0
753 Kultur- o fritidsförvaltningen -3 043 -634 -3 043 0
754 Tekniska förvaltningen -4 619 -338 -4 619 0
755 Kommunledningsförvaltningen -18 596 -992 -18 596 0
756 Bidragsfastigheter 38 6 38 0
757 Lokalbank -283 8 -283 0
758 Avvecklingsfastigheter 0 -334 0 0
810 Kommersiell verksamhet -2 398 -3 028 -2 698 300
865 Vattenfs o avloppshantering 0 0 0 0
870 Avfallshantering -8 239 -1008 -8 239 0
Totalsumma 87 101 50 303 87 234 -133



100, buffert Utfall beror på tekniska nämndens beslut om att fördela buffert.
215, administrativa avdelningen Föräldraledighet
215, exploateringsverksamhet Tomtförsäljning

215, markreserv
Intrångsersättning i samband med ombyggnad av E4:an ca 800 tkr. Försäljningar av 
Gråsparven 5 och Lidhult 34:1 för 1500 tkr respektive 1200 tkr

249, planeringsavdelningen

Resultatbalansering för utredningar och konsulttjänster samt intäkter för 
sanktionsavgifter vilka ska användas till trafiksäkerhetshöjande åtgärder beräknas 
belasta budget under Q3-Q4.

249, planeringsavdelningen Sjukskrivningar
249, gatudrift Höga flöden, skyfall och handledning feriearbetare.
250 Förhöjda kostnader pga. Höga flöden och Digitalisering

270
Höga flöden under februari månad, skyfall augusti. Kostnader för släckhjälp från 
annan kommuns räddningstjänst.
Reparationskostnader på fordon och materiel.

510
Ny debiteringsmodell som inte har utvärderats. Brunnsgården har stängts pga. 
renovering. Restaurangerna på särskilda boenden har stängt pga. pandemin.

750-758 Att prognosen ligger i balans beror på fortsatt sänkta kapitalkostnader p.g.a. tidigare
genomförd komponentavskrivning med generellt förlängda avskrivningstider samt att 
fastighetsavdelningen fortsätter att hålla igen på det planerade underhållet av 
verksamhetsfastigheterna. Denna återhållsamhet krävs utifrån föregående års 
resultatbalanseringar. Avvikelsen om minus 1 555 tkr beror på att beslutade budgetar 
för driftprojekten rivningar år 2020 samt marksaneringen av Holmsborg ännu inte har 
lagts upp på fastighetsavdelningens ansvarskoder.

810, skog Utbetalning av ersättning för avverkning av skog i samband med ombyggnad av E4:an

810, torg Färre aktörer



865
Verksamheten genererar ett överskott, ca 3,5 miljoner som avsätts som en skuld till 
VA-kollektivet.

870, taxefinansierad renhållning Taxan är höjd till 2020 för att motsvara entreprenadkostnad och matavfallsinsamling.
2020 är första året som tekniska får en helhetsbild av den samlade kostnaden för 
hushållens avfall med matavfallsinsamling. Justering för index av entreprenaden för 
sop- och slam kommer medföra att taxan höjs till 2021. För att täcka upp för tidigare 
underskott kommer vinst från deponin användas.

870, taxefinansierad renhållning Pga. av Corona - ÄVC har haft högre belastning och ökade kostnader för personal och
material som skickas till återvinning. Även minskad ersättning för insamlat material 
på ÅVC.

870, deponi
Pga. Corona märkt minskad ingång av avfall från företag, blir därmed mindre intäkter. 
Räknar med att de 2 miljoner som ska gå till räddningstjänsten (1,5 milj. och 05 milj. 
till exploateringsavd.) fås in. Intäkter utöver de 2 miljonerna tas till hushållens avfall 
för att täcka underskott som byggts upp där i samband med matavfallsinsamlingen 
och entreprenaden. Intäkter osäkra resten av året pga. Corona.



Barn och Utbildningsnämr
Verksamhet

id
Budget 2020 Ack Utf 2020-07 Prognos 2020 Budgetavvikelse

10 Nämnds- och styrelseverksamhet 993 722 1243 -250
40 Gemensam administration 46 762 25 010 44 163 2 599
41 Förskola 153 706 93 115 159 206 -5 500
42 Fritidshem 33 466 18 679 34 666 -1 200
43 Förskoleklass 14 921 8 328 14 421 500
44 Grundskola 284 375 170 282 289 175 -4 800
45 Grundsärskola 15 308 7 891 14 208 1 100
46 Gymnasieskola 121 120 66 568 120 670 450
47 Gymnasiesärskola 2 960 3 021 2 610 350
48 Kommunal vuxenutbildning 14 673 7 092 15 473 -800
51 Vård o oms. äldre o funk.hind 4 0 0 4
Totalsumma 688 288 400 708 695 835 -7 547



Nämnds- och styrelseverksamhet
Underskott härrör resultatbalansering ifrån år 2019.
Gemensam administration
Personalkostnader i balans med budget. En positiv resultatbalansering, samt en vakant tjänst och en sjukskrivning 
som inte har tillsatts under hela våren genererar överskott.
Förskola
Förskola har i nuläget inte hanterat någon budgetanpassning än så länge.
Besparingen lagt i budget 2020 ska motsvara 5 miljoner kr, varav 2,5 miljoner anpassas med halvårseffekt ute i 
verksamheterna, då beslutet om anpassning togs så sent som i januari. Förskolas prognos kan förbättras med 
genomförd budgetanpassning.
Största underskottet avser bidragsbelopp till fristående enheter -2 000 tkr.
Lokaler och inventarier - 2 000 tkr.
Minskade intäkter för barnomsorg pga. Covid 19 -1 000 tkr.
Avgiftskontrollen har inte kommit igång bland annat pga. situationen med Covid 19, samt frågeställningar avseende 
kommande systembyte/eIevregister.
Överskott avseende måltider i förskoleverksamheter hjälper till att balansera underskott för resultatbalansering ifrån 
år 2019.
Fritidshem
Fritidshem har i nuläget inte hanterat någon budgetanpassning än så länge. Verksamheter inom fritidshem ska 
anpassas med 2 100 tkr enligt beslut ifrån i januari år 2020. Förvaltningen räknar med en halvårseffekt. Ytterligare 
2000 tkr avseende medel ifrån statsbidraget Likvärdig skola 2019 har först till fritidshemsverksamheten (centralt) för 
att stötta det underskott som uppstått bland annat pga att Skolverkets bidrag fritidshemsatsningen tagits bort helt år 
2020, vilket tidigare har kompenserat personalkostnader. Dessa medel var uppbokade enligt försiktighetsprincipen i 
bokslut 2019, men har alltså kunnat återredovisas det berörda året.
Prognosen för måltidsverksamhet pekar mot + 3 500 tkr vid årets slut och balanserar en stor del av underskottet som 
är relaterat till personalkostnader.



Förskoleklass
Överskottet härrör undervisning och "skolsamverkan" med fritidshem.
Grundskola
Underskott för pedagogiska resurser väntas i sin helhet balansera mot statsbidraget Likvärdig skola 2020. Underskott 
avseende elevassistenter minskar månadsvis och underskottet vid årets slut ser nu ut att hamna på - 2 500 tkr. 
Måltidsverksamheten inom grundskola väntas motsvara - 1 800 tkr vid årets slut och lokalkostnader väntas 
överskrida budget med -2 000 tkr. Mellanskillnaden mellan det prognostiserade underskott och prognos härrör 
intäkter som väntas kompensera personalkostnader under hösten.
Grundsärskola
Undervisning grundsär -500 tkr 
Elevstödjande verksamhet + 1 500 tkr 
Skolskjuts grundsär + 500 tkr 
Interkommunal ersättning - 400 tkr 
Gymnasieskola 
Måltidsverksamhet +225 tkr 
Lokaler och inventarier + 225 tkr 
Gymnasiet klarar hantera budgetanpassning
Gymnasiet lånar ut motsv. 0,5 tjänst till barn- och utbildningskontoret från och med maj månad 2020 
Gymnasiesärskola
Undervisning gymnasiesärskola + 200 tkr 
Interkommunal ersättning + 150 tkr 
Vuxenutbildning
Undervisning grundläggande vux. -450 tkr 
Undervisning gym. vux - -850 tkr 
Undervisning SFI +500 tkr
TOTALT
Om budgetanpassningar genomförs under hösten kan prognosen förbättras betydligt.



Socialnämnd
Budget 2020 Ack Utf 2020-07 Prognos 2020 Budgetavvikelse

100 Nämnd och styrelseverksamhet -15 369 1 344 2 251 -17 620
130 Övrig politisk versamhet 629 351 629 -0
267 Alkoholtillstånd mm 314 56 -16 330
275 Totalförsvar och samhällsskydd 40 0 40 0
501 Gemensamma kostnader SOC 24 061 3 663 3 886 20 175
502 Gemensamma kostnader ÄO OF 2 834 900 3 284 -450
510 Äldreomsorg 310 014 180 208 309 965 49
512 Hemsjukvård 63 007 34 273 63 637 -630
513 Insatser enligt LSS, SFB o HSL 155 963 90 006 159 008 -3 045
520 Insats pers m funkt.nedsättn 35 896 17 435 32 176 3 720
534 Färdtjänst 7 135 3 951 6 785 350
550 Gemensamma kostnader IFO 6 943 2 753 5 883 1 060
552 Institutionsvård vuxna 3 703 1 566 3 243 460
554 HVB-vård för barn o unga 16 942 8 816 15 962 980
556 Familjehemsvård vuxna 360 0 360 0
557 Familjehemsvård barn o unga 15 605 11896 21 165 -5 560
558 Öppna insatser vuxna 4 129 1868 3 399 730
559 Vård vuxna m missbruksproblem 1 572 811 1482 90
568 Öppna insatser barn o unga 8 584 5 262 9 264 -680
569 Barn och ungdomsvård 9 688 5 823 10 568 -880
571 Övriga insatser till vuxna 539 315 539 0
575 Ekonomiskr bistånd 18 065 10 746 19 535 -1 470
585 Familjerätt o familjerådgivn 392 232 392 0
600 Flyktingmottagande 0 -1 829 -2 390 2 390
610 Arbetsmarknadsåtgärder 1 635 1267 1635 0
749 Arbetsmiljö 60 0 60 0
Totalsumma 672 742 381 712 672 742 -0



Kommentarer prognos socialnämnden
Prognosen för socialförvaltningen visar på ett utfall i nivå med budget vid årets slut, ett nollresultat. I prognosen påverkas det beräknade resultatet av covid-19 vilket 
inte var fallet för prognosen som redovisades för mars månad. Fram till och med 31 juli består de direkt mätbara effekterna av covid-19 främst av erhållna intäkter i 
form av ersättning för sjuklönekostnad (+4 777 tkr) samt beräknade intäkter från socialstyrelsen (+4 550 tkr).
Flertalet av verksamheterna har under pandemin gått på sparlåga vilket har lett till minskade kostnader.

I det prognosticerade resultatet ingår resultatbalanseringen från förgående år med - 17 624 tkr.

100 Nämnd och styrelseverksamhet
Ett minusresultat på -17 624 tkr vid årets slut, vilket beror på resultatbalanseringen.

501, 502 Gemensamma kostnader
Ett positivt resultat på +19 725 tkr vid året slut. Det positiva resultat beror bl.a. på en ofördelad budget på 12 034 tkr som förvaltningen fick i demografikompensation. 
I gemensamma kostnader finns även intäkterna för sjuklönekostnaderna samt de beräknade intäkterna från socialstyrelsen med anledning av covid-19.

510 Äldreomsorg
Äldreomsorgen prognostiseras ett negativt resultat vid årets slut på -80 tkr. Det är främst åtgärderna inom hemtjänsten som nu gett positiv effekt på kostnaderna. 
Budgeten inom äldreomsorgen har inte ökat i takt med demografifaktorn.

512 Hemsjukvården
Prognos på -500 tkr. Budgeten för 2020 har förstärkts jämfört med förgående år.
Detta har gjorts bl.a. för att få ökade möjligheter till att se över den delegerade hemsjukvården vilket har haft, eller kommer att ha, positiv effekt för kostnaderna inom 
äldreomsorgen.

513, 520 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Inom OF prognostiseras ett positivt resultat vid årets slut på +675 tkr. Den är främst verksamheterna inom psykiatrin som står för den positiva avvikelsen medan 
personlig assistans och boende inom LSS för vuxna, står för de negativa avvikelserna. Under senare delen av året kommer en ny gruppbostad sättas i drift i Fyrens 
f.d. lokaler vilket till viss del belastar resultatet i år.

267, 534 ,55-58, 610 Individ och familjeomsorgen
Prognostiseras en avvikelse på -5 190 tkr vid årets slut. Det är ekonomiskt bistånd och framför allt Barn- och ungdomsvården som visar underskott medan övriga 
verksamheter har ett överskott eller en budget i balans.

600 Flykting
Prognostiseras totalt sett ett positivt resultat på +2 390 tkr vid årets slut.



Kultur och Fritidsnämnd
Budget 2020 Ack Utf 2020-07 Prognos 2020 Budgetavvikelse

100 Nämnd och styrelseverksamhet 943 479 863 80
230 Turistverksamhet 2 287 1085 2 287 -0
300 Allmän fritidsverksamhet 9 639 4 139 8 839 800
310 Stöd till studieorganisationer 600 350 600 0
315 Allmän kulturverksamhet övrigt 4 291 2 233 4 366 -75
320 Bibliotek 13 921 7 691 13 921 0
330 Kulturskola musik 7 994 4 797 7 994 0
331 Kulturskola dans 711 314 711 0
340 Idrotts- o fritidsanläggningar 30 742 19 282 32 167 -1 425
350 Fritidsgårdar 4 026 2 099 4 026 0
513 Insatser enligt LSS, SFB o HSL 80 19 80 0
Totalsumma 75 235 42 488 75 854 -619

Kommentarer prognos kultur och fritidsnämnden
Ansvar 71200 Kulturskola + 300 tkr; ej tillsatt scenmästartjänst
Ansvar 71400 Ljungby Gamla torg; -50 tkr minskade intäkter (1/3 av loppisarna är inställda i nuläget, kan bli fler) 
Ansvar 71500 Biblioteket; totalt -130 tkr (-60 tkr minskade intäkter bibliotekscafét och -70 tkr 30% städtjänst för 
mycket)



Övriga nämnder
Budget 2020 Ack Utf 2020-07 Prognos 2020 Budgetavvikelse

10080 Överförmyndarnämnd 340 77 145 195
12000 Revision 1079 329 1079 0
13000 Överförmyndare 1164 1858 1740 -576
13001 Överförmyndare gode män ensamk -119 -152 -169 50
13005 Överförmynd adm 3 112 1779 3 052 60
13010 Allmänna val 87 0 87 0
58510 Familjerätt, gem administ 1801 1049 1801 0
Totalsumma 7 465 4 940 7 735 -270

Vht 10080, 13000, 13001, 13005 Överförmyndarnämnd - Totalt prognostiseras överförmyndarnämnden ett underskott på -270 tkr.
Anledning är utökning med en professionell god man, tjänst för överförmyndarhandläggare som utökats från 80 % til 100 % samt
ökade kostnader för arbetsledning av professionella gode männen. En del av kostnadsökningarna räddas upp av
resultatbalanseringen på 177 tkr från 2019.



Finansiering
Budget 2020 Ack Utf 2020-07 Prognos 2020 Budgetavvikelse

90100 Utgående pensioner 34 793 21719 37 233 -2 440
90800 Årets nyintj pensionsrättigh 85 094 49 635 80 004 5 090
90900 Kalkylerade PO-pålägg -86 459 -48 412 -83 459 -3 000
91100 Kapitaltjänstkostnader -25 760 -11 896 -20 760 -5 000
92100 Allmän kommunalskatt -1 276 458 -735 173 -1 264 685 -11 773
93100 Kommunal Fastighetsavgift -55 121 -32 769 -56 261 1 140
93200 Inkomstutjämning -317 924 -177 339 -305 545 -12 379
93300 Kostnadsutjämning 21 599 13 413 23 016 -1 417
93400 Generellt statsbidrag 0 -33 070 -56 691 56 691
93600 Tillf statsbidrag flyktingsitu -7 275 -4 244 -7 275 0
93800 Regleringsbidrag/-avgift -29 808 -17 014 -29 197 -611
93900 LSS-utjämning -37 822 -22 668 -38 898 1 076
94130 Fin int utlånade medel -50 -22 -50 0
94140 Fin int pensionsförvaltning -10 300 -1 576 -2 300 -8 000
94150 Fin int övrigt -250 -3 994 -2 942 2 692
94160 Utdelning kommunala bolag 0 -1400 -1400 1 400
94170 Utdel övriga aktier o andelar -3 400 -1 225 -1 150 -2 250
94210 Borgensavgift -3 500 -3 506 -3 506 6
95100 Fin kostn lån 8 296 3 005 5 796 2 500
95120 Ränta pensionsförm from 1998 776 489 838 -62
95130 Finansiella kostnader övrigt 1 150 639 800 350
95140 Kundförluster 500 787 800 -300
96200 Ofördelade upplupna löner 14 469 7 377 14 469 0
96400 Oförd budget sem.löneskuld 2 500 -21 407 2 500 0
96600 Ofördelad budget buffert 0 1976 0 0
96700 Ofördelad budget EU-bidrag 850 0 850 0
Totalsumma -1 684100 -1 016 675 -1 707 813 23 713



90100 Utgående pensioner - Högre pensionsutbetalningar än beräknat
90800 Årets nyintjänade pensioner - Underskott för avsättning för pensioner men överskott för förmånsbestämda och 
avgiftsbestämda pensioner.
90900 Kalkylerade PO-pålägg - lägre personalkostnader än beräknat ger lägre kalkylerat PO-pålägg 
91100 Kapitaltjänstkostnader - interna räntan lägre än budgeterat genom lägre investeringsutgifter än planerat.
92100 Allmän kommunalskatt - Enligt skatteprognos från SKR 24/8. Skatteunderlaget försämras inte lika mycket som beräknades 
i tidigare prognos.
93200 Inkomstutjämning - Befolkningsutvecklingen förra året sämre än beräknat vilket ger lägre intäkter för inkomstutjämning. 
93400 Generellt statsbidrag - Extra statsbidrag under året pga Corona.
94140 Fin int pensionsförvaltning - Börsen rasade under våren men har därefter hämtat sig. Väldigt osäker prognos, räknar med 
ett underskott mot budget på 8 mkr
94150 Fin int övrigt - Intäkt från överskottsfond för pensioner
95100 Fin kostn lån - lägre utfall genom låg ränta och lägre upplåning än planerat



Projekt
Budget 2020 Ack Utf 2020-07 Prognos 2020 Budgetavvikelse

Kommunledningsförvaltningen
20000 Möbler Kommunledningskontor
20012 Snabba utvecklingsmedel
20013 Ärendehanteringssystem 1
20014 Programfas övergr projekt 1
21600 IT-investeringar 4
21808 Raindance marknadsplats
Summa 8

Miljö- och byggnämnden
24004 Inv Miljö- och byggförv
24008 EDP Vision
24010 Digital bygglovsprocess
Summa

Tekniska nämnden
30400 Inventarier TF 3
30500 Maskiner TF 3
Summa övergripande 7

31025 Utbyte lekutrustningar 1
31036 Hjortsbergskolan 7-9
31037 Berglyckan 4
31038 Fljortbergsskolan, F-6 6
31040 Klöverängens förskola 23
31041 Regnbågens förskola 49
31042 Haraberg fsk särsbo trygghbo 9
31043 Agunnarydskolan förskola 
31051 Moduler Byagården etabl.kostn 
31053 Ekebackeskolan, utbyggnad
32030 Aspebacken rivning sanering 9
32021 Holmsborg 36
34016 Grand 30
34017 Ringbadet 2
34018 Sprinkling Ljungby Arena 3
34020 Skateboardpark 5
34021 Brunnsgården kök
39000 Reinvesteringar 19
39002 Säkerhetsåtgärder 2
39007 Energiinvesteringar 1
39010 Tillgänglighet
39012 Verksamhetsanpassn lokal, BUN 2
39013 Arbetsmiljöåtg enl skyddsrond 2
39017 Ombyggnad bibliotekets tak 12
39019 Verksamhetsanpassn lokal, SN
39020 Verksamhetsanpassn lokal, KoF
39022 Sickinge VA 3
Summa fastighetsavdelningen 229

259 42 259 0
500 0 0 500
000 0 0 1 000
000 0 1 000 0
700 322 2 500 2 200
900 186 200 700
359 549 3 959 4 400

235 249 249 -14
304 344 344 -40
150 0 150 0
689 593 743 -54

831 607 3831 0
361 1 110 3361 0
192 1 717 7 192 0

534 303 1 534 0
0 347 1 000 -1 000

146 411 411 3 735
956 8 532 9 042 -2 086
346 21 963 23 346 0
663 2 079 16 000 33 663
387 647 1 100 8 287
710 689 689 21

0 173 413 -413
0 108 1 000 -1 000

441 1 018 2 000 7 441
028 2 241 9 300 26 728
415 9 947 30 415 0
500 872 1 200 1 300
432 0 0 3 432
666 4 137 4 137 1 529

0 539 0 0
900 11 204 25 900 -6 000
850 649 2 000 850
000 1 771 1 000 0
670 79 670 0
155 818 2 155 0
796 1 050 2 796 0
000 0 0 12 000
573 16 573 0
300 0 300 0
912 2 786 3 912 0
380 72 377 140 893 88 487



40002 Trafiksäkerhetshöjande åtg 1
41005 Trafikskyltning Ljungby Stad
41042 Replösa Björket gata B1
41043 Replösa Björket gata
41044 Replösa Björket gata B2 2
41052 Bo.omr Replösa skola flytt GC 1
41054 Bostadsområde Sågverket
42000 Gång- och cykelvägar
42011 GC-väg till Tutaryd 1
42012 GC-väg Eka - Karlsro (på 50 kV 3
42016 Reinvestering GC-vägar 1
42020 GC-väg runt och till Haraberg
42022 GC Ljungby/Lagan tunnel väg 25
42023 GC-väg Näsvägen
42024 GC-väg Ryssby Storg Lunnavalle 3
42025 GC-väg Söderleden-Ljungbystopp 2
42027 GC-väg Lagan-Vittaryd-Vidöster
42029 GC-väg Björket/Byagården
43001 Industriområde Eka, ny gata 1
43002 Ekalund industriområde 1
43004 Asfaltering exploateringsomr 1
43008 Ågårdsbron i Ljungby
46007 Belysning
46012 Skåneg, Posthörnan - Fabriksg 
46014 Bergagatan 5
46028 Asfaltering Gator 5
46030 Parkeringsplats Buss.term
46033 Skåneg väster ansl Hammarronde 11
46034 Kronoskogsparkeringen
46036 Broar reinvesteringar
46037 Stationsv Ryssby grönstr.plan
46038 Parkeringsplats Snickarn 13 1
46039 Trafiklösn Viaduktg-Ringvägen
46040 Parkering Brunnsgården infart
46041 Anpassning till byggnation Har 
46070 Övr investeringar gata
Summa gatuavdelningen 50

500 317 1 500 0
200 93 200 0
889 3 889 0
675 2 675 0
458 447 1 500 958
500 310 1 000 500
300 0 50 250

0 2 2 -2
091 520 1 091 0
200 0 0 3 200
799 272 1 799 0
500 0 100 400

0 11 11 -11
318 429 318 0
494 2 319 3 494 0
000 0 0 2 000
495 205 300 195
300 0 100 200
200 0 1 200 0
000 0 200 800
500 768 1 500 0

0 1 1 -1
400 224 400 0

0 2 2 -2
218 385 1 500 3 718
962 5 476 6 962 -1 000

0 1 1 -1
319 525 1 500 9 819
150 138 150 0
505 7 505 0

0 12 12 -12
796 830 1 100 696
200 73 150 50
500 10 500 0
100 0 25 75

0 1 1 -1
569 13 384 28 738 21 831



45025 Tillg.anpassning lekplatser 
45027 Lekplats Replösa Björket
45030 Kompl.plantering träd i parkma
45031 Stensberg vid dagvattendamm
45032 Karlsro industriomr grönytor
45033 Hundrastgård
45034 Grönytor Replösa skola bostads
Summa parkavdelningen 2

50001 Ny maskinutrustning rörnät
50006 Övervakningsutrustning 2
50007 Reinvestering vattenverk 4
51000 Ombyggnad pumpstationer 2
51006 Ny maskinutrustning 2
52002 Reinvest avloppsreningsverk 17
52009 Tillkommande VA-anslutningar 5
52010 Ledningsförnyelse 6
52012 VA-plan vattentäkter
52019 VA-plan 12
52020 Transportmedel Caddy
52023 VA Ekalund 4
53009 Investeringar renhållning 2
53010 Optisk sorteringsanläggning
Summa VA renhålningsavdelningen 59

60000 Markförvärv 9
60014 Scanning Ljungby stad
60015 Scanning Bolmens västra södra 
60017 Scanning övr tätorter
Summa exploateringsavdelningen 10

63000 Köksutrustning
63001 Måltidsmiljö
Summa 359

290 957 0
1 85 0

24 250 0
0 102 0

27 27 665
292 311 0

0 400 0
633 2 132 665

325 500 0
888 2 500 0
381 1 000 3 000

0 0 2 000
043 2 500 0
699 2 000 15 000

59 5 000 0
464 6 000 0

0 0 500
772 2 000 10 000

0 200 0
308 4 500 0

0 2 857 0
350 350 -350
288 29 407 30 150

174 9 000 0
0 300 0
0 500 0
0 600 0

174 10 400 0

466 0 0
150 0 0
190 218 762 141 133

957
85

250
102
692
311
400
797

500
500
000
000
500
000
000
000
500
000
200
500
857

0
557

000
300
500
600
400

0
0

895



Barn- och utbildningsnämnden
70000 Maskinell utrför lokalvård 
70002 Inv/maskiner gymnasie/komvux
70004 Inv Barn- o utbildning 4
70005 Åtg räddningstj/skyddsk/yrkesi 
70007 Lärararbetsplatser
70106 Fordonsprog inrikt transport 
70112 Anp skolgårdar enl hand.plan 
70125 Lärplattform
70128 Bergalyckan inventarier 1
70130 Hjortsbergsskolan inventarier 5
70131 Klövervägens förskola inventar 2
70135 Inventarier Byagårdens fsk
70136 Ipads F-3
70137 Invent Regnbågens förskola 2
Summa 18

Socialnämnden
80002 Invent socialförvaltningen 2
80005 IT-förbättringar/utbyggnad 1
80007 Arbetsmiljöåtgärder
80017 Ombyggn inom äldreomsorgen
80030 Reinvesteringar sängar 1
80035 LSS-boende 2
80039 Reinvestering taklyftar
80047 Förstudie nytt LSS-boende
80049 Inventarier Holmsborg 2
Summa 12

Kultur- och fritidsnämnden
25003 Offentlig utsmyckning 
25006 Gem investering kultur o friti 
25035 Grand - fortsatt programfas
25039 Utegym Lidhult
25040 Elljusspår Lidhult 1
25045 Utegym
25046 Bubbelpool simhallen
25047 Kompressor ishall
25048 Kemikaliehantering Ringbadet
25050 Barnlagun
25051 Golv Ljungby Arena
25052 Sarg A-hallen Lj Arena
25053 Bassängtäcken Kronoskogsbadet
25054 Säkerst vattenbeh badanläggnin
25055 Kylanläggning Lj Arena
25056 Hjortsbergshall invent KoF
Summa 8

Totalsumma 408

0 100 0
295 0 0

56 4 617 0
0 100 0
0 75 0
0 200 0
0 175 0
0 60 0

505 1 654 0
2 920 5 000 0

851 2 500 0
53 212 0

0 875 0
0 2 500 0

4 680 18 068 0

639 1 000 1 267
37 1 300 143
20 70 770
51 800 198
38 400 1 263

0 300 2 073
236 450 -143

0 500 0
0 500 2 000

1 021 5 320 7 571

115 115 585
707 886 0

0 800 0
0 0 74
0 0 1 300
0 0 74

300 300 0
130 107 0

0 270 0
0 445 0

23 117 0
0 800 0
0 500 0
0 500 0

1 048 850 0
912 912 -43

3 235 6 602 1 990

7 268 253 454 155 040

100
0

617
100
75

200
175

60
654
000
500
212
875
500
068

267
443
840
998
663
373
307
500
500
891

700
886
800

74
300

74
300
107
270
445
117
800
500
500
850
869
592

494



Projekt
Skriv kommentarer nedan

Kommunledningsförvaltningen
20000 Möbler Kommunledningskontor
20011 MSB-åtgärder
20012 Snabba utvecklingsmedel
20013 Ärendehanteringssystem
20014 Programfas övergr projekt
21600 IT-investeringar
21616 MIM
21702 Windows 10/Office 365
21703 Datacenter
21808 Raindance marknadsplats
Summa

Miljö- och byggnämnden
24004 Inv Miljö- och byggförv
24008 EDP Vision
24010 Digital bygglovsprocess
Summa

Tekniska nämnden
30400 Inventarier TF
30500 Maskiner TF
Summa övergripande

31025 Utbyte lekutrustningar
31036 Hjortsbergskolan 7-9
31037 Berglyckan
31038 Hjortbergsskolan, F-6
31040 Klöverängens förskola

BoU, Ev Astrad.
Budget finns, ej i Hypergene.
Projekt klart. Hela budgeten ej förbrukad.
Total projektbudget täcker även årets utfall. Total budget stämmer ej.

31041 Regnbågens förskola
31042 Haraberg fsk särsbo trygghbo
31043 Agunnarydskolan förskola
31051 Moduler Byagården etabl.kostn
31053 Ekebackeskolan, utbyggnad
32021 Holmsborg
32030 Aspebacken rivning sanering
34016 Grand
34017 Ringbadet
34018 Sprinkling Ljungby Arena
34020 Skateboardpark
34021 Brunnsgården kök
39000 Reinvesteringar
39002 Säkerhetsåtgärder
39007 Energiinvesteringar
39010 Tillgänglighet
39012 Verksamhetsanpassn lokal, BUN
39013 Arbetsmiljöåtg enl skyddsrond
39017 Ombyggnad bibliotekets tak
39019 Verksamhetsanpassn lokal, SN
39020 Verksamhetsanpassn lokal, KoF
39022 Sickinge VA
Summa fastighetsavdelningen

Rest budget flyttas till 2021. pga politiska processen. Ändring från verksamh + planer.avd. Byggstart försenad. 
Ursprunglig budget avser förskola. Total budget 384 000 tkr inkl förskola..
Avslutat.
Projektet överskridit budget med totalt 413 tkr.
Budget finns för 2021. Utfall flyttas till 2021.
Kvarvarande budget 2020 flyttas till 2021.
Rivning avslutad. Ej slutreglerad. Rest budget till 2021. Ev marksanering o fortsatt rivning.
Hela budget för 2020 används.
Budget flyttas till 2021.
Budget flyttas till 2021.
Projektet avslutat, ej förbrukad budget.
Belastar reinvesteringar.
Brunnsgården kök 6 000 tkr finns ej i rein v. budget.
Ljungsätra byte brandlarm ca 1 000 tkr, framflyttat pga Corona.

Projekt försenat pga utredning om framtida bibliotek.
Ev till Lillberga/Ringvägen.
Förråd Arenan PEAB.
Slutförs under hösten.



40002 Trafiksäkerhetshöjande åtg 
41005 Trafikskyltning Ljungby Stad
41042 Replösa Björket gata B1
41043 Replösa Björket gata
41044 Replösa Björket gata B2
41052 Bo.omr Replösa skola flytt GC
41053 Bostadsområde Sågverket 
42000 Gång- och cykelvägar
42011 GC-väg till Tutaryd
42012 GC-väg Eka-Karlsro (50kv-ledning)
42016 Reinvestering GC-vägar
42021 GC-väg runt och till Haraberget
42022 GC Ljungby/Lagan tunnel väg 25
42023 GC-väg Näsvägen
42024 GC-väg Ryssby Storg Lunnavalle
42026 GC-väg Söderleden-Ljungbystopp
42027 GC-väg Lagan-Vittaryd-Vidöster 
42029 GC-väg Björket/Byagården
43001 Indomr Eka ny gata
43002 Ekalund industriområde 
43004 Asfaltering exploateringsomr 
43008 Agårdsbron i Ljungby 
46007 Belysning
46014 Bergagatan 
46028 Asfaltering Gator
46033 Skåneg väster ansl Hammarronde
46034 Kronoskogsparkeringen
46035 Laddstolpar
46036 Broar reinvesteringar
46037 Stationsv Ryssby grönstr.plan
46038 Parkeringsplats Snickarn 13
46039 Trafiklösn Viaduktg-Ringvägen
46040 Parkering Brunnsgården infart
46041 Anpassningar till byggnation Harabergsområdet 
Summa gatuavdelningen

Asfaltering topp 
Asfaltering topp 
Asfaltering 2021 
Arbetet slutfört

Återstår asfaltering & anslutningar samt finjustering. Slutförs Q3.
Oklart kring lösning/sträckning

I samband med utredning 46041 
Arbetet slutfört
Fel i redovisning, ska rättas. Arbetet slutförs Q3 
Slutförs Q4
Avvaktar Trafikverkets ställningstagande. Osäkert om vi får svar/avtal i år 
Slutförs Q1 2021
Konsultuppdrag, utredning trafik, bro och tunnlar 

Projektering av gator påbörjas tidigast i slutet av året

Främst VA-arbeten under 2020
Sämre skick än väntat på gator vilket har krävt tjockare asfalt. 
Upphandling pågår (främst VA-arbeten i början av entreprenaden) 
Arbetet slutfört

Höga flöden har försämrat standarden på brofundament.

Arbetet slutförs under året 
Justeringar och anpassningar genomförda 
Arbetet planeras starta september.
I samband med utredning 42020

45025 Tillg.anpassning lekplatser 
45027 Lekplats Replösa Björket
45030 Kompl.plantering träd i parkma
45031 Stensberg vid dagvattendamm
45032 Karlsro industriomr grönytor
45033 Hundrastgård
45034 Grönytor Replösa skola bostads 
Summa parkavdelningen

utförs höst 2020 
utförs höst 2020 
utförs höst 2020 
utförs höst 2020
Avvakta exploatering, för över till 2021 

utförs höst 2020

50001 Ny maskinutrustning rörnät
50006 Övervakningsutrustning
50007 Reinvestering vattenverk 
51000 Ombyggnad pumpstationer 
51006 Ny maskinutrustning 
52002 Reinvest avloppsreningsverk
52009 Tillkommande VA-anslutningar
52010 Ledningsfömyelse 
52012 VA-plan vattentäkter
52019 VA-plan
52020 Transportmedel Caddy 
52023 VA Ekalund
53009 Investeringar renhållning
53010 Optisk sorteringsanläggning 
Summa VA renhålningsavdelningen

Slutbesiktning Augusti
Arbeten kan ej påbörjas förrens övervakningssystem klart.
Arbeten kan ej påbörjas förrens övervakningssystem klart.

Avser nybyggnation nödvattenförråd, projektering pågår däreftr upphadnling och bygge 2021 
Hammarrondellen, Bergagatan och nya serviser 
E4ån, sickinge, Lidnäsv.

Under 2020 enbart proj kostnad Bäck o Lby-Bollstad. Hela summan avser byggnation Bäck som påbörjas 2020

Sista ätan betald.

60000 Markförvärv
60014 Scanning Ljungby stad
60015 Scanning Bolmens västra södra 
60017 Scanning övr tätorter 
Summa exploateringsavdelningen

Inga förvärv pågång just nu
Upphandling pågår i samarbete med Markaryds kommun 
Upphandling pågår i samarbete med Markaryds kommun 
Upphandling pågår i samarbete med Markaryds kommun

63000 Köksutrustning
63001 Måltidsmiljö 
Summa

Budget och prognos finns på projekt 30400 
Budget och prognos finns på projekt 30400



Barn- och utbildningsnämnden 
70000 Maskinell utr för lokalvård 
70002 Inv/maskiner gymnasie/komvux
70004 Inv Barn- o utbildning
70005 Atg räddningstj/skyddsk/yrkesi 
70007 Lärararbetsplatser
70106 Fordonsprog inrikt transport 
70112 Anp skolgårdar enl hand.plan 
70125 Lärplattform 
70128 Bergalyckan inventarier
70130 Hjortsbergsskolan inventarier
70131 Klövervägens förskola inventar 
70135 Inventarier Byagårdens fsk 
701361 pad sF-3
70137 Invent Regnbågens förskola 
Summa

Ombyggnationen på Ljungberga, med anledning av centraliseringen för sjuksköterskorna inom hemsjukvården, är i sitt 
Socialnämnden slutskede.
80002 Invent socialförvaltningen 
80005 IT-förbättringar/utbyggnad 
80007 Arbetsmiljöåtgärder 
80017 Ombyggn inom äldreomsorgen 
80030 Reinvesteringar sängar 
80035 LSS-boende 
80039 Reinvestering taklyftar
80046 Förnyelse möbler ÄO-OF
80047 Förstudie nytt LSS-boende 
80049 Inventarier Holmsborg 
Summa

Kultur- och fritidsnämnden 
25003 Offentlig utsmyckning 
25006 Gem investering kultur o friti 
25035 Grand - fortsatt programfas
25039 Utegym Lidhult
25040 Elljusspår Lidhult
25045 Utegym
25046 Bubbelpool simhallen
25047 Kompressor ishall
25048 Kemikaliehantering Ringbadet
25050 Bamlagun
25051 Golv Ljungby Arena
25052 Sarg A-hallen Lj Arena
25053 Bassängtäcken Kronoskogsbadet
25054 Säkerst vattenbeh badanläggnin
25055 Kylanläggning Lj Arena
25056 Hjortsbergshall invent KoF 
Summa

Totalsumma



Likviditet 2020
Kommunkoncernen Kommunen

Januari 127 105
Februari 138 124
Mars 93 81
April 84 86
Maj 129 79
Juni 255 187
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

267 214

Upplåning med 100 mkr för kommunen i juni



Marknadsvärde kapitalförvaltning 2020
I Sv aktier Uti aktier Räntor Alternativa Totalt
Januari 140 301 018 144 014 429 229 723 232 61 594 187 575 632 866
Februari 128 654 130 134 525 742 230 198 753 49 594 762 542 973 387
Mars 123 269 759 122 420 162 216 524 760 42 764 171 504 978 852
April 135 689 691 131 142 820 207 543 882 54 759 164 529 135 557
Maj 145 219 595 130 148 095 208 097 429 56 761 865 540 226 984
Juni 148 144 782 133 559 998 217 230 675 50 159 400 549 094 855
Juli 157 548 159 132 300 748 217 913 894 52 195 834 559 958 635
Augusti
September
Oktober
November
December

Marknadsvärde 200731
Sv Aktier Räntebärande Utland aktier Alternativa Övrigt Total

SEB 5 283 200 38 124 5 321 324
Didner Gerge 101 136 446 101 136 446
Handelsbanken 217 913 894 217 913 894
C Worldwide 34 717 854 31 164 302 65 882 156
Cliens 122 830 305 122 830 305
Alfred Berg 18 292 062 18 292 062
Origo 28 582 448 28 582 448

157 548 159 217 913 894 132 300 748 52 157 710 38 124 559 958 635

Utveckling i % 2020-01-01 till 2020-07-31
SEB Didner Gerge Handelsb C Worldwide Cliens Alfr Berg Origo Index

Svenska aktier 4,4 0,4 -0,2
Utländska aktier -8,1 2,2 -7,8
Räntebärande värdepapper 0,4 0,2
Alternativ 0,2 -20,0 9,3 0,7
Total 0,2 -8,1 0,4 3,3 0,4 -20,0 9,3 -1,9

Uttag från kapitalförvaltningen har gjorts med 20 mkr under januari-februari 2020.



Långfristiga skulder och kortfristig del av långa lån per 2020-07-31

Lån Kapitalskuld Räntesats Amortering / år Löptid tom

Kommuninvest 41 500 000 2,630% 1 000 000 2022-08-17
Kl_70223 Fast Rak linje

Kommuninvest 100 000 000 1,610% 2025-03-01
Kl_74669 Fast Ingen amortering

Kommuninvest 41 750 000 0,693% 1 000 000 2020-12-01
Kl_83005 Stibor3M

Kommuninvest 100 000 000 0,670% 2021-01-22
Kl_85371 Fast Ingen amortering

Kommuninvest 43 000 000 0,390% 1 000 000 2021-02-22
Kl_94997 Fast

Kommuninvest 50 000 000 0,520% 2022-06-01
Kl_98438 Fast Ingen amortering

Kommuninvest 100 000 000 0,296% 2022-03-23
KM 07730 Stibor3M Ingen amortering

Kommuninvest 45 000 000 0,890% 1 000 000 2026-04-15
KM 10273 Fast

Kommuninvest 100 000 000 0,204% 2022-09-15
KM 10723 Stibor 3M Ingen amortering

Kommuninvest 100 000 000 0,290% 2023-06-01
KM 25368 Fast Ingen amortering

Summa lån 721 250 000 0,7319% 4 000 000
Snittränta från
Kommuninvests
hemsida

Långfristig del 717 250 000
Kortfristig del _______4 000 000

721 250 000



KS2020/0315.041

DELÅRSBOKSLUT/ PROGNOS JULI 2020

Inledning
Efter juli månads utfall sammanställer ekonomiavdelningen både en prognos och ett delårsbokslut. 
Skillnaden är att prognosen visar hur nämnderna och ekonomiavdelningen tror att resultatet kommer 
att se ut vid årsskiftet, delårsbokslutet visar det faktiska resultatet per 2020-07-31. Till delårsbokslutet 
redovisas även balansräkning. Resultat- och balansräkning samt prognos redovisas för hela 
kommunkoncemen. Samma redovisningsprinciper tillämpas som i årsbokslutet.

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter/ kostnader

Nämnderna visar på ett underskott på totalt 6 mkr för helåret. Detta är en kraftig förbättring av 
prognosen från i mars som visade på underskott på 32 mkr. Förbättringen ligger helt och hållet på 
socialnämnden som har lyckats vända ett beräknat underskott på 24 mkr efter mars till ett beräknat 
nollresultat. För övriga nämnder har prognosen förbättrats från -8 mkr till -6 mkr. Den nämnd som har 
störst avvikelse mot budget är barn- och utbildningsnämnden som redovisar ett underskott på 7 mkr.

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden minskar per 2020-07-31 med 21 mkr jämfört med 2019-12-31.1 delårsbokslutet 
som gjordes för ett år sedan minskade semesterlöneskulden med 17 mkr. Skulden minskar eftersom 
personalen har tagit ut fler semesterdagar fram till och med juli än man har tjänat in. Semesterlöne
skulden sjunker alltid under sommaren för att därefter öka igen.

Pensioner
Kostnad för pensioner har beräknats av Skandia. Pensionskostnaden består av följande delar:
• Löpande pensionsutbetalningar till nuvarande pensionärer
• Pensionspremier för kompletterande ålderspension och efterlevandepension
• Avgiftsbaserad ålderspension, den del av den anställdes lön som avsätts till pension
• Avsättningar för bland annat garantipension, särskild ålderspension och PA-KL-pensioner
• Särskild löneskatt på 24,26 % av ovanstående
• Förvaltningsavgift till framför allt Skandia.

Pensionskostnaderna inkl. löneskatt ligger totalt på 72 mkr under perioden. För helåret beräknas en 
kostnad på 117 mkr. Det innebär ett överskott mot budget på 3 mkr, vilket beror på överskott för 
förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensioner. Avsättning för pensioner och pensionsutbetalningar 
har ökat. Interna pensionsavgifter, kalkylerade PO-pålägg, ger ett underskott med 3 mkr.

Utanför balansräkningen, som en ansvarsförbindelse, ligger pensioner intjänade fram till och med 
1997. Ansvarsförbindelsen för dessa pensioner har minskat till 530 mkr, att jämföra med 534 mkr vid 
årsskiftet. I beloppet ingår löneskatt med 24,26 procent.

Avskrivningar
Avskrivningskostnaden för delåret ligger på 58 mkr, att jämföra med 62 mkr för förra delåret. 
Avskrivningarna har minskat genom att avskrivningstiden har förlängts genom 
komponentavskrivning.

Verksamhetens nettokostnad
Totalt sett ligger verksamhetens nettokostnad på 934 mkr för delåret. För helåret beräknas en 
nettokostnad på 1 672 mkr, vilket innebär ett beräknat budgetöverskridande på 11 mkr. Förutom 
nämndernas underskott på 6 mkr beräknas även underskott för intemräntan.
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Skatteintäkter och statsbidrag
Skatteintäkterna beräknas vara 12 mkr lägre än budgeterat. Den nya skatteprognosen från augusti visar 
på klart bättre skatteutfall. Prognosen efter mars visade på ett underskott på 47 mkr.

För statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ett överskott på 44,5 mkr. Kommunerna har fått stora 
tillskott av generella statsbidraget i år vilket ger ett överskott på 57 mkr. Inkomstutjämningsbidraget 
visar underskott med 12 mkr framför allt beroende på lägre befolkningsantal än planerat under förra 
året.

Finansnetto
Finansiella intäkter låg på 11 mkr under januari-juli. Helårsbudgeten ligger på 27,5 mkr. Den nya 
kommunala bokförings- och redovisningslagen har inneburit att pensionsmedelsförvaltningen ska 
värderas efter marknadsvärdet. Tidigare har värdering skett efter anskaffningsvärdet. Under mars 
sjönk marknadsvärdet på aktier kraftigt men har sedan återhämtat sig. För kapitalförvaltningen 
budgeteras en årlig intäkt på 10 mkr och vi räknar med ett underskott mot budget på 8 mkr. Prognosen 
är väldigt osäker och beror på hur värdet av svenska och utländska aktier utvecklas under hösten. 
Kapitalförvaltningen fördelas per 31 juli med 39 % räntebärande värdepapper, 24 % utländska aktier, 
28 % svenska aktier och 9 % alternativa tillgångar. I övrigt består de finansiella intäkterna framför allt 
av borgensavgifter, utdelningar från kommunala bolag och uttag av överskottsfond från våra 
pensionsbolag.

De finansiella kostnaderna beräknas ligga på 8 mkr för hela året. Det ger ett överskott mot budget på 
2,5 mkr, vilket beror på lägre räntenivå och mindre skuld än beräknat.

Finansnetto 2020-12 2020-07 2019-12
Finansiella intäkter 11,3 10,7 118,7
Finansiella kostnader -8,2 -3,9 -7,2
Finansnetto 3,1 6,8 111,5

Prognos jämfört med budget
Resultatet för Ljungby kommun efter juli ligger på +81 mkr. Detta kan jämföras med föregående års 
delårsbokslut som visade ett resultat på +76 mkr. Verksamhetens nettokostnader har minskat från 951 
mkr till 934 mkr mellan delårsboksluten. Skatteintäkterna är något lägre 2020 än 2019. Däremot har 
det skett en kraftig ökning av de generella statsbidragen som har ökat från 213 mkr till 274 mkr. De 
finansiella intäkterna har sjunkit från 81 mkr till 11 mkr. I utfallet ligger en minskad 
semesterlöneskuld med 21 mkr.

Resultatet för helåret ligger på +67 mkr, vilket är lägre än i delårsbokslutet. Det budgeterade resultatet 
ligger på +49 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 18 mkr. Semesterlöneskulden 
beräknas öka under resterande del av året. Den positiva budgetavvikelsen gäller framför allt generella 
statsbidrag och utjämningsbidrag som har en positiv budgetavvikelse på +44,5 mkr. Däremot finns 
negativa avvikelser mot budgeten för verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter och finansiella 
intäkter.

Periodens resultat 2020-12 2020-07 2019-12
Periodens resultat (mkr) 67,0 81,4 97,4
Periodens resultat/ Eget kapital (%) 4,2 5,1 6,5

Investeringar
Investeringarna efter sju månader uppgår till 117 mkr. Budgeten för hela året ligger på hela 408 mkr. 
De största investeringarna hittills i år gäller Klöverängens förskola, Grand och reinvesteringar 
fastigheter. Prognosen för 2020 är en investeringsnivå på 253 mkr vilket innebär ett beräknat 
investeringsutfall på 136 mkr under augusti-december.
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Finansieringsbilden av investeringar och självfinansieringsgrad

Finansiering av investeringar 2020-12 2020-07 2019-12
Resultat + avskrivningar 167,0 139,6 194,3
Förändring av rörelsekapital -13,5 -122,3 -63,6
Upplåning 100,0 100,0 100,0
Summa årets investeringar 253,5 117,3 230,7
Självfinansieringsgrad % 65,9 119,0 84,2

Balansräkning
Tillgångar
Immateriella tillgångar består av licens- och utvecklingskostnader för IT-system.

De materiella anläggningstillgångarna, vilka framför allt består av fastigheter och anläggningar, ligger 
på 1 887 mkr. Det innebär en ökning från bokslutsvärdet på 1 827 tkr.

Kapitalförvaltningen för pensionsändamål redovisas som kortfristig placering. Från och med 2019 
värderas kapitalförvaltningen efter marknadsvärdet, tidigare har det varit anskaffningsvärdet. Totalt 
värde för kapitalförvaltningen ligger på 560 mkr. Under året har uttag från kapitalförvaltningen gjorts 
med 20 mkr. Uttag görs när kapitalförvaltningen överstiger värdet för pensionsskulden (avsättning och 
ansvarsförbindelse).

Likviditeten per den 31 juli uppgick till 267 mkr, att jämföra med 119 mkr vid årsskiftet. Kommunens 
egen likviditet ligger på 215 mkr medan de kommunala bolagen har 53 mkr, framför allt 
Ljungbybostäder. Likviditeten försämrades under våren på grund av ökade investeringar och 
pensionsbetalningar och därför gjordes en upplåning på 100 mkr. Utöver detta har likviditeten 
förstärkts genom uttag från kapitalförvaltningen med 20 mkr. Likviditeten har förstärkts genom ökade 
statsbidrag som är utbetalade under våren och sommaren men som avser helåret.

Avsättningar
Pensionsavsättningen inkl. löneskatt ökade med 3 mkr under årets första sju månader till 32 mkr. Vad 
gäller övriga avsättningar, framför allt avsättning för deponi har det inte skett några större för
ändringar. Under avsättning bokförs även ett eventuellt infriande av borgen för Hållplats Hammaren.

Skulder
Nyupplåning har gjorts med 100 mkr hittills under 2020. De långfristiga skulderna ligger på totalt 762 
mkr, varav 717 mkr är långfristiga lån. Troligtvis behöver ingen ytterligare upplåning göras under 
hösten. Däremot finns mer upplåningsbehov under kommande år.

De kortfristiga skulderna ligger på 427 mkr, vilket är en ökning från 398 mkr i bokslut 2019. 
Semesterlöneskulden och leverantörsskulden har minskat. Ökningen beror till stor del på olika 
interimsbokningar. De största kortfristiga skulderna är leverantörsskuld, semesterlöneskuld, löneskuld, 
upplupna sociala avgifter och skatt samt pensionsskuld.

Ljungby kommuns soliditet, dvs. eget kapital i förhållande till tillgångar, ligger på 57 procent vilket är 
en minskning från 58 procent helår 2019. Om man räknar med ansvarsförbindelsen för pensioner på 
530 mkr är soliditeten 39 procent, vilket är oförändrat sedan årsskiftet.
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Kommunens skuldsättning (%) 2020-07 2019-12 2019-07
Total skuldsättningsgrad 43 42 41
Varav avsättningar 3 3 3
Varav kortfristig skuldsättningsgrad 15 15 13
Varav långfristig skuldsättningsgrad 26 24 25

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter 
dess slut, men innan delårsrapporten upprättas.
Under februari/ mars böljade coronapandemin drabba hela det svenska samhället. För den kommunala 
verksamheten i Ljungby kommun har detta bland annat inneburit stängda gymnasieskolor, ökade 
personalkostnader och ökade kostnader för skyddsutrustning inom äldreomsorgen. För den 
kommunala ekonomin har pandemin inneburit minskade intäkter för exempelvis kostverksamhet, 
idrottsanläggningar och avgifter för förskola och fritidshem. Samtidigt har staten kompenserat 
kommunerna fullt ut för sjuklönekostnader och minskat skatteutfall. Ökningen av det generella 
statsbidraget för 2020 har varit större än minskningen av skatteutfallet. Direkta kostnader för corona 
inom äldreomsorgen har vi ansökt om ersättning för hos Socialstyrelsen med totalt 12 mkr för 
perioden fram till och med augusti. Det är ännu oklart om vi får all ersättning beviljad från 
Socialstyrelsen.

En annan väsentlig händelse som har inträffat är att socialnämnden har genomfört kostnads- 
reducerande åtgärder vilka har lett till att ett befarat underskott på 24 mkr enligt prognosen efter mars 
har kunnat vändas till ett förväntat nollresultat efter prognosen efter juli.

Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god 
ekonomisk hushållning
Ljungby kommun har fyra finansiella mål. I delårsbokslutet och prognosen för helår har avstämning
mot målen gjorts;
• Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara beräknad inflation 

multiplicerat med eget kapital. Konsumentprisindex för juli är marginellt lägre än för december 
2019, vilket innebär att vi inte har någon inflation under årets första sju månader. Eget kapital låg 
vid årsskiftet på 1 593 mkr. SKL gör en prognos för KPI för 2020 på 0,5 procent, vilket innebär 
ett resultatkrav på helår på +8 mkr. Finansiella målet beräknas vara uppnått både i delåret och för 
helåret.

• Det andra målet är att resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Tanken är att man ska ha en marginal för oförutsedda händelser och att man ska 
kunna använda överskottet till att självfinansiera investeringar. Målet uppnås med god marginal 
för både delåret (8 procent) och för prognos för helåret (4 procent).

• Den tredje målsättningen är att investeringar ska självfinansieras över fyra år. Den del som inte 
självfinansieras måste man finansiera genom upptagande av lån eller genom minskad likviditet. 
Målet uppnås för delåret men inte för prognosen för helåret. Självfinansieringen ligger på 119 
procent för delåret och 66 procent för helåret. En hög investeringsnivå med flera större 
byggnationer igång samtidigt gör att det blir svårt att klara målet. Anledningen till att målet inte 
beräknas nås vid årsskiftet är att prognosen visar på en ökad investeringsnivå under resterande del 
av året. Under våren gjordes en upplåning med 100 mkr för att finansiera investeringarna.

• Det ijärde finansiella målet är att soliditeten för kommunen inkl. pensionsåtaganden ska överstiga 
33 procent. Soliditeten ligger på 39 procent både i senaste bokslut och i delårsbokslutet. Vi 
beräknar att målet även uppnås vid årsskiftet.
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Bedömning av balanskravsresultat
Det prognostiserade resultatet ligger på +67 mkr. I balanskravsresultatet ska man lägga till orealiserad 
förlust för kapitalförvaltningen, +15 mkr men räkna bort reavinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar, -2 mkr. Balanskravet beräknas ligga på hela +80 mkr för 2020. Balanskravet 
beräknas således uppnås med god marginal för 2020.

Vision och styrmodell
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035.

Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyming och verksamhetsstyming. Visions- 
stymingen är den politiska inriktningen som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstymingen hänger 
ihop med den och är det som vi gör i våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, 
i lagkrav och i nyckeltal. Det vi gör i de olika verksamheterna ska leda mot visionen.

Visionsstymingsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från och med 
januari 2020. Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, med tre visionsmål och med de 
17 globala målen för hållbar utveckling. Det finns nyckeltal kopplade till de globala målen som visar 
hur arbetet mot visionsmålen går. Nyckeltalen finns sammanställda i Kolada och är framtagna av 
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen 
och ett antal kommuner och regioner. De utvalda nyckeltalen avser förhållanden som utgör reella 
utmaningar i kommunen. Några nyckeltal berör kommunens verksamheter för att ge möjlighet att följa 
organisationens bidrag till ett hållbart samhälle. Målsättningen har varit att välja ut nyckeltal om det 
som kommuner och regioner direkt kan påverka, dvs har rådighet över, och det som är svårare att 
påverka men viktigt att känna till och ta hänsyn till.
I Ljungby kommun följs nyckeltalen upp gemensamt i Forum för analys. Forum för analys har till 
uppgift att tillsammans och förvaltningsövergripande ta fram underlag för kommunens politiska 
nämnder att fatta långsiktiga beslut utifrån de tre visionsmålen och den övergripande visionen. Syftet 
med forum för analys är att analysera resultat och utveckla gemensamma satsningar som ger bästa 
möjliga resultat utifrån olika perspektiv. Arbetet sker i en process som följer budgetprocessen. Utbytet 
i Forum för analys ska ge en ökad gemensam kunskapsnivå, utveckla nya idéer och skapa stolthet i 
organisationen.

För varje globalt mål finns en bedömning som bygger på en oviktad sammanvägning av de nyckeltal 
som är kopplade till varje mål. Nyckeltalen analyseras utifrån de registrerade talen som finns för 
perioden 2016-2019. En bedömning för vart och ett av visionsmålen är i sin tur gjord som en 
sammanvägning av bedömningarna för de globala målen. Bedömningen bygger på hur väl Ljungby 
kommuns nyckeltal står sig i jämfört med övriga kommuner i Sverige. Trender redovisas för vaije 
nyckeltal och mål baserat på utvecklingen under de senaste 3-4 åren.

Figuren nedan illustrerar modellen för visionsstyming.

5



KS2020/0315.041

Vision
■en politisk viljeinriktning

Visionsmål
■kopplat till visionen

Globala mål
■kopplat till visionsmål

Nyckeltal och analys
-kopplat till globala mål

"I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035"
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VERKSAMHETSSTYRNING - konkretiserar viljeriktningen 
Används for att beskriva viktiga omraden för varje förvaltning tex 
verksamhetsplan, kvalitetssystem, lagkrav, forvaltningsspecifika mål. nyckeltal 
osv — Kopplas mot visionsmålen

I arbetet mot visionen har vi tre fokusområden:
• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer.
• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun.
• Utveckla arbetet kring berättartraditionen och sagobygden.

Unga vuxna Vatten
i Muntligt

berättande

Fokusområdena är utvalda från en omvärldsanalys som gjordes 2017. Omvärldsanalysen ligger till 
grund för kommunens långsiktiga utvecklings- och visionsarbete. Samtliga tio rekommendationer från 
omvärldsanalysen används som underlag till visionsarbetet med särskild tyngd på de tre utvalda 
fokusområdena.

Visionsmål - Bästa kommun att växa i
w
BÄSTA 

KOMMUN 
ATTVÄXA I

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

Sammanfattningsvis bedöms visionsmålet Bästa kommun att växa i som delvis uppfyllt/ej 
uppfyllt med en oförändrad trend.
Bedömning

6



KS2020/0315.041

1 'Delvis uppfyllt /ö Ej uppfyllt

Visionsmålet Bästa kommun att växa i ska ta oss mot visionen om att bli fler invånare genom att vi 
utvecklar kommunen tillsammans. Vi behöver därför jobba mer gränsöverskridande, med olika aktörer 
- offentliga, privata och ideella - i olika satsningar och projekt som gör vår kommun attraktiv. Vi 
behöver vara innovativa och modiga, och uppmuntrande till kreativitet och nyskapande. Särskilt 
viktiga nyckelord är hälsa, utbildning och hållbarhet.

För att åstadkomma långsiktig förbättring på de sociala, ekologiska och ekonomiska områdena är 
utbildning en framgångsfaktor. Här handlar det om att höja kunskapsnivån, och genom detta även att 
varaktigt bryta strukturer och förändra kulturer. Högre utbildningsnivå generellt ger bättre möjlighet 
till innovativt tänkande och ett långsiktigt hållbart näringsliv, men samhällen där utbildningsnivån är 
hög skapar även generellt bättre förutsättningar för jämställdhet, kreativitet och god hälsa. Satsningar 
på utbildning för dagens barn och ungdomar kommer att få störst effekt på lång sikt, på kommande 
generationers möjligheter att växa. Okad lokal tillgång till högre utbildning kan ge positiva effekter 
även i ett kortare perspektiv. Möjligheten för unga vuxna att studera i kommunen kan även vara 
positivt för befolkningstillväxten.

Vi behöver rikta in oss på omställning och mobilitet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår sociala 
mobilitet har påverkats stort under pågående pandemi, och flera omställningar har gjorts och kommer 
att få göras framöver. Vi behöver säkerställa att kreativa, innovativa och inkluderande miljöer 
bibehålls och förstärks genom stöttning av kultur, föreningsliv och idrott, där jämlikhet och 
jämställdhet är genomsyrande aspekter.

Vi behöver även insatser för minskad och bättre energianvändning från resor och transporter. Vi måste 
förändra vilka drivmedel som används, men även tänka nytt kring hur vi planerar och använder olika 
delar av vår infrastruktur. Utveckling av ny teknik kan vara en förutsättning för vissa åtgärder, men 
ofta finns redan användbar teknik och fungerande metoder. Då handlar mycket om modet att göra 
förändringar - att våga satsa, tillsammans!

Till visionsmålet är sex globala mål kopplade:
Mål 2 Ingen hunger har fokus på livsmedelsförsörjning, tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat 
samt främja ett hållbart jordbruk. Ingen hunger betyder hållbar tillväxt.
Bedömning Trend

Delvis uppfyllt * Minskad

Mål 7 Hållbar energi för alla syftar till att säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att 
skada vår planet. Det innebär hållbar, tillförlitlig och fömybar energi och rena bränslen. Hållbar energi 
för alla innebär grön tillväxt.

Bedömning Trend
Delvis uppfyllt * Oförändrad

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt innebär att skapa nya jobb som är hållbara för 
människan och miljön samt skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt är ett Ljungby kommun med ekonomisk tillväxt som 
inkluderar hela samhället.

Bedömning Trend
Delvis uppfyllt 71 Ökad

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur innebär att industrier och infrastrukturer görs 
mer inkluderande och hållbara och investerar i hållbara industrier, forskning, milj ovänlig teknik och 
innovation. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur betyder innovativ tillväxt.

Bedömning Trend
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ij uppfyllt * Oförändrad

Mål 11 Hållbara städer och samhällen beskriver ett hållbart byggande och hållbar planering av 
bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter och återvinning. Det är en inkluderande och 
innovativ stadsplanering. Hållbara städer och samhällen är inkluderande tillväxt.
Bedömning
WEj uppfyllt

Trend
* Minskad

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion är en omställning till en hållbar konsumtion och 
produktion av varor vilket är nödvändigt för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och 
människors hälsa. Hållbar konsumtion och produktion beskriver en ansvarsfull tillväxt.

Bedömning Trend
* Oförändrad©Ej uppfyllt

Visionsmål - Livslångt lärande för alla

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

Sammanfattningsvis bedöms visionsmålet Livslångt lärande för alla som delvis uppfyllt/ej 
uppfyllt med en minskad trend.
Bedömning

Delvis uppfyllt / w Ej uppfyllt

Visionsmålet Livslångt lärande för alla ställer krav på möjligheter till utveckling av kompetenser och 
färdigheter för invånare i alla åldrar. Nyckelord för inriktningen inom visionsmålet är utbildning, 
trygghet, jämlikhet och inkluderande. För att öka attraktiviteten för Ljungby som hemkommun måste 
vi få fler att känna sig trygga och inkluderade i samhället.

Utbildning är viktigt för att skapa jämlika förutsättningar för framtida lärande. Barn har olika 
förutsättningar, och det är viktigt att kunna och våga agera i tid för att förbättra möjligheterna för alla. 
Kompetens och metoder finns, men resurser behöver omfördelas för att kunskap ska kunna omsättas i 
handling.
En god grundutbildning förbättrar förutsättningarna för vidareutbildning och livslångt lärande. I detta 
sammanhang måste vi vända en oroväckande trend med ungdomar som inte slutför sin 
gymnasieutbildning med examen.
Unga vuxna kan lockas att stanna i kommunen med bredare möjligheter till utbildning på gymnasie- 
och högskolenivå. En medveten satsning på ett attraktivt utbildningsutbud kan långsiktigt få positiva 
konsekvenser för befolkningsutvecklingen. Det ger till exempel förutsättningar för större 
branschbredd, vilket i sin tur kan öka möjligheten att hitta attraktiva arbeten utanför de dominerande 
och traditionellt könssegregerade arbetsplatserna i kommunen.
I det fortsatta vuxenlivet sker mycket av lärandet på arbetsplatser och i föreningslivet. För att lärandet 
ska fortgå för alla behövs miljöer där alla har möjlighet och känner sig bekväma att delta. Att 
stimulera närings- och föreningsliv till olika insatser kan vara ett framgångsrecept. Uppmuntran att 
lära nytt genom internationellt samarbete kan vara ett annat.
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Genom hela livet behövs trygga lärandemiljöer och mötesplatser för god livskvalitet och effektivt 
lärande. Trygghet är utifrån analysen ett förbättringsområde där åtgärder krävs för att vända 
utvecklingen. Trygghetsskapande är ett brett område som kräver satsningar på såväl utbildning och 
medborgardialog som fysiska åtgärder, samt samverkan mellan olika discipliner.

Till visionsmålet är fem globala mål kopplade:
Mål 4 God utbildning för alla innefattar förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning och 
beskriver alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och 
samhällsliv. God utbildning för alla är ett lärande genom utbildning.

Bedömning Trend
w Ej uppfyllt * Oförändrad

Mål 5 Jämställdhet betyder rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser och att utrota alla 
former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor som drabbar individen 
såväl som samhället i stort. Jämställdhet betyder lärande genom ökade resurser till och för alla som 
lever och verkar i kommunen.

Bedömning Trend
w;Ej uppfyllt 71 Ökad

Mål 10 Minskad ojämlikhet beskriver allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, 
etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Klyftorna i samhället ökar både inom 
och mellan länder. Minskad ojämlikhet drivs av lärande genom inkluderande samhällsutveckling. 

Bedömning Trend
Delvis uppfyllt * Minskad

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen beskriver att inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa 
institutioner är grunden för en god samhällsstyming fri från konflikter, korruption och våld. Fredliga 
och inkluderande samhällen utvecklas av lärande genom inflytande.

Bedömning Trend
Delvis uppfyllt * Minskad

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap beskriver global solidaritet, kapacitetsutveckling och 
mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, 
tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Genomförande och globalt partnerskap innebär 
lärande av varandra.
Notera att det ej ännu finns nationellt beslutade nyckeltal för mål 17. Lokalt värderad bedömning - 
delvis uppfyllt, lokalt värderad trend - oförändrad.

Visionsmål - Vi skapar ett rikt liv
1 Kt«
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Visionsmålet Vi skapar ett rikt liv innebär att vi ska erbjuda trygga och stimulerande miljöer, en 
inkluderande framtid, rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer. Vi ska erbjuda goda levnadsvillkor 
för alla, skapa förutsättningar för ett hållbart liv och utveckla mötesplatser som berikas med 
gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi skapar ett rikt ekologiskt och socialt liv.
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Sammanfattningsvis bedöms visionsmålet Vi skapar ett rikt liv som delvis uppfyllt, med en 
oförändrad trend.
Bedömning

Delvis uppfyllt

För att uppfylla visionsmålet Vi skapar ett rikt liv behöver vi levnadsmiljöer som berikar och 
möjliggör för välmående och utveckling. Det handlar om att säkerställa att sådana miljöer finns både 
idag och i framtiden. Vi är beroende av de tjänster som friska och välmående ekosystem ger oss, frisk 
luft, rent vatten och vår livsmedelsförsörjning. Att skapa förutsättningar för och nyttja naturliga 
system innebär att vi är mer robusta inför klimatförändringar. Eftersom förändringar i naturen ofta sker 
långsamt och som del av olika kretslopp är det viktigt att vi tänker långsiktigt, cirkulärt och är 
uthålliga i vårt arbete.
Vi har stora utmaningar kopplat till ohälsa, särskilt gällande psykisk ohälsa, där det finns tydliga 
nivåskillnader mellan kvinnor och män, men även mellan olika grupper i samhället. Olika åtgärder för 
att motverka ohälsan pågår. Vi bör dock överväga att öka fokus på olika förebyggande aktiviteter.
Ett sätt att främja hälsa är att bättre tillgängliggöra natur- och friluftsområden för kommuninvånare 
och besökare. Vistelse i grönområden är hälsofrämjande genom bland annat att erbjuda motion, 
lärande, rekreation och återhämtning. Vi kan skapa synergieffekter genom att i dessa områden bevara 
och utveckla naturvärden och därmed stärka ekosystemen och den biologiska mångfalden. På så sätt 
underlättar vi för ett rikt liv även för kommande generationer.

Det finns stora utmaningar på klimat- och miljöområdet. Det handlar bland mycket annat om att 
minska utsläppen från transporter, att säkerställa god vattenkvalitet och skydda våra dricksvattentäkter. 
I dessa utmaningar ska vi även se möjligheter att skapa tryggare och hälsosammare levnadsmiljöer.
För att värna vårt vatten, vårt klimat och våra ekosystem lokalt krävs ett helhetsperspektiv. 
Kommunens verksamheter måste arbeta tillsammans, både med varandra och andra lokala aktörer som 
föreningar, företag och enskilda invånare. Vi måste utifrån våra insikter om hur vi påverkar och 
påverkas av vår omgivning också våga lägga mer resurser på att samverka med organisationer i vår 
omgivning. Samarbete som syftar till allas bästa gynnar även Ljungby kommun.

Till visionsmålet är sex globala mål kopplade:
Mål 1 Ingen fattigdom beskriver hur fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska, att 
fattigdom även innebär en brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Ingen fattigdom 
beskriver ett rikt liv som ett värdigt och tryggt liv.

Bedömning Trend
T hög grad uppfyllt * Oförändrad

Mål 3 Hälsa och välbefinnande satsar på investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och 
modem och effektiv vård för alla eftersom det gynnar samhällets utveckling. Hälsa och välbefinnande 
fokuserar på ett rikt liv fullt av välbefinnande.
Bedömning Trend
W Ej uppfyllt -» Oförändrad

Mål 6 Rent vatten och sanitet beskriver grundförutsättningarna för allt levande på jorden, en 
förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling: vatten. Dessutom är det en förutsättning 
för livsmedels- och energiproduktion. Rent vatten och sanitet bidrar till ett rikt liv när det finns som 
tillgång för alla.
Bedömning Trend

Delvis uppfyllt * Oförändrad

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna beskriver att global uppvärmning som överstiger två grader 
skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsuming, mänsklig säkerhet, matproduktion,
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vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Bekämpa klimatförändringarna är nödvändigt 
för ett rikt, framtida liv.
Bedömning Trend

Delvis uppfyllt * Minskad

Mål 14 Hav och marina resurser varnar för överfiske, försurning, gifter och föroreningar och 
beskriver åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Hav och marina resurser är ett rikt liv med 
artrikt vatten.
Notera att det ej ännu finns nationellt beslutade nyckeltal för mål 14. Lokalt värderad bedömning - ej 
uppfyllt, lokalt värderad trend - oförändrad.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald understryker hur markförstöring och avskogning leder till 
ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Ekosystem och 
biologisk mångfald krävs för ett rikt liv med en artrik miljö.

Bedömning Trend
Delvis uppfyllt * Oförändrad

Koncernen
Delårsbokslut och prognos har även tagits fram för hela kommunkoncemen. Delårsbokslutet visar på 
ett överskott på +98 mkr. I koncernen ingår Ljungby Holding AB, Ljungby Energi AB, Ljungby 
Energinät AB, AB Ljungbybostäder och Ljungby Utveckling AB.

Prognosen visar på ett resultat efter finansnetto på +89 mkr för hela kommunkoncemen. Resultatet 
består utöver kommunens resultat framför allt av resultatet för Ljungby Energi på +25 mkr. Resultatet 
fram t o m juli ligger på +14 mkr före skatt för Ljungby Energi. Det lägre resultatet beror främst på 
lägre försäljning av fjärrvärme på grund av vädret samt de ovanligt låga elpriserna.

Ljungbybostäder AB har ett överskott på 5 mkr t o m juli och en prognos för helåret på +6 mkr före 
skatt. Det planerade underhållet ligger t o m juli under budget, dels på grund av den rådande pandemin 
men även på grund av yttre omständigheter som gjort att projekt och åtgärder har flyttats fram i tid.

Ljungby Holding beräknar ett underskott på 1 mkr som täcks av dotterbolagens koncernbidrag. 
Ljungby Utveckling beräknar ett nollresultat.

Sammanfattning
Ljungby kommun har ett resultat på +81 mkr efter sju månader. Jämfört med tidigare år har 
nettokostnaderna minskat vilket torde bero på stora rationaliseringar inom socialnämndens 
verksamheter. De generella statsbidragen har ökat kraftigt mot tidigare år. Däremot har 
skatteunderlaget utvecklats svagt och finansnettot visar bara ett litet överskott.

Resultatet för helåret visar på ett resultat på +67 mkr. Det budgeterade resultatet ligger på +49 mkr. 
Till skillnad mot tidigare år så redovisar nämnderna bara ett mindre underskott, - 6 mkr. Det är mycket 
glädjande att socialnämnden har lyckats vända underskott under flera år och negativ prognos i början 
av året till ett beräknat nollresultat. Detta har skett utan att nämnden har fått extra tillskott och man har 
fått hämta hem stora delar av tidigare års underskott. Den positiva avvikelsen mot budget gäller 
framför allt de generella statsbidragen där vi beräknas fa 44,5 mkr mer än budgeterat. Skatteintäkterna 
visar på ett underskott på 12 mkr mot budget vilket ändå är betydligt bättre än vad vi trodde i 
prognosen efter mars månad.

Av de fyra finansiella målen uppnås alla för delåret. För helåret beräknas inte målet om 
självfinansiering av investeringar uppnås.
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I balanskravsresultatet räknas minskat värde för kapitalförvaltningen bort. Balanskravsresultatet 
beräknas därmed hamna på +80 mkr.

I delårsrapporten ska en bedömning göras om god ekonomisk hushållning uppnås för kommunen och 
kommunkoncemen. Med tanke på att samtliga finansiella mål uppnås och att kommunkoncemen visar 
ett väldigt starkt resultat så bedömer vi att Ljungby kommun har haft en god ekonomisk hushållning.

Under flera år i rad har nämnderna redovisat stora underskott. I prognosen för 2020 har glädjande nog 
trenden vänts till ett mindre underskott på 6 mkr. Den stora förändringen är att socialnämnden har vänt 
stora underskott till ett beräknat nollresultat. Även tekniska nämnden har lyckats vända tidigare 
underskott till ett nollresultat. Nämndernas resultat har förbättrats trots att man har fått en stram budget 
2020 med ett antal besparingskrav och bara mindre utökningar. En förändring som gjordes inför årets 
budget var att förvaltningscheferna har lagt ett budgetförslag till budgetberedningen. Förhoppningsvis 
har detta lett till en mer realistisk budget och att budgetawikelsema därmed har kunnat minskas.

Investeringarna första sju månaderna har legat på en fortsatt hög nivå, 117 mkr, och prognosen för 
helåret ligger på hela 253 mkr. Av budgeterade medel på 408 mkr beräknas en avvikelse på 155 mkr, 
vilket till stor del kommer att förskjutas till 2021. Ljungby kommun har under ca 10 års tid haft en hög 
investeringsnivå i förhållande till mål och ekonomiska resurser. Investeringarna kommer att ligga på 
en hög nivå även kommande år, eftersom många anläggningar är gamla och behöver förnyas och att 
kommunen växer, framför allt vad gäller barn och äldre. Den höga investeringsnivån leder till en allt 
högre skuldsättning och att exempelvis hyreskostnader och avskrivningskostnader tar allt större 
utrymme av driftbudgeten. Hittills under 2020 har kommunen lånat upp 100 mkr. Någon ytterligare 
upplåning kommer troligtvis inte behövas under året.
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JJJ LJUNGBY 

KOMMUN

Kommunstyrelsen

KS § 125 KS2020/0221 750

Godkännande av årsredovisning för VoB Kronoberg 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna VoB:s 
årsredovisning för 2019 och bevilja ansvarsfrihet för VoB:s direktion för 
verksamhetsåret 2019.

Jäv

Håkan Bengtsson (S) deltar inte när ärendet behandlas på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet

VoB står för "Vård och Behandling". Bolaget driver behandlingshem, 
utredningshem (Hem för vård eller boende, HVB), skyddat boende, 
stödboenden, öppenvård samt jourhem och familjehem som tar emot akuta och 
planerade uppdrag från socialtjänsten (SoL och LVU) gällande utredning, 
behandling, skydd och stöd samt konsultationer.

Ljungby kommun är en av medlemskommunema i VoB Kronoberg. VoB 
Kronoberg är ett kommunalförbund som tillsammans med Kommunförbundet 
Skåne äger VoB Syd. VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller 
tjänster inom socialtjänstens områden som drivs på samhällsnyttig grund utan 
vinstsyfte. Avgiften för Ljungbys del var 355 669 kr för år 2019 och 
kostnadsförs på socialförvaltningens verksamhet för familjerådgivning.

VoB Kronoberg har upprättat en årsredovisning. Medlemskommunema har 
utsett fyra gemensamma revisorer utifrån vad VoB Kronobergs förbundsordning 
anger. Kommunen har att ta ställning till årsredovisningen men även till 
direktionens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 september 2020 att VoB:s 
årsredovisning för 2019 godkänns och att VoB:s direktion för verksamhetsåret 
2019 beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 102 
Tjänsteskrivelse från kommuniedningsförvaltningen, 2020-06-17 
VoB Kronobergs årsredovisning och revisionsberättelse, 2020-06-03’

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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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.
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TJANSTESKRIVELSE 
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Kommunledningsförvaltn ingen 
Ekonomiavd 
Gabriella Olofsson 
0372-789146
gabriella. o/ofsson@lj ungby. se

Ansvarsfrihet VoB Kronoberg

KS2020/0221.750

Kommunfullmäktige

LJUNGBYKOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN 

Ank 2020 -06- 1 7
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNiNGENf 
Dnr V

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för VoB:s 
direktion för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun är en av medlemskommunema i VoB Kronoberg. VoB Kronoberg är 
ett kommunalförbund som tillsammans med Kommunförbundet Skåne äger VoB Syd. 
VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller tjänster inom socialtjänstens 
områden som drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte.

VoB står för "Vård och Behandling". Bolaget driver behandlingshem, utredningshem 
(Hem för vård eller boende, HVB), skyddat boende, stödboenden, öppenvård samt 
jourhem och familjehem som tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten 
(SoL och LVU) gällande utredning, behandling, skydd och stöd samt konsultationer. 
Avgiften för Ljungbys del var 355 669 kr för år 2019 och kostnadsförs på 
socialförvaltningens verksamhet för familjerådgivning.

Årsredovisning för VoB Kronoberg år 2019 är upprättad. Medlemskommunema har 
utsett fyra gemensamma revisorer utifrån vad VoB Kronobergs förbundsordning anger. 
Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i VoB:s direktion ska dock fattas av varje 
medlemskommuns kommunfullmäktige för verksamhetsåret 2019.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i 
direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar 
ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Magnus Johansson
Ekonomichef

Beslutsunderlag
VoB årsredovisning 2019

Gabriella Olofsson
Controller

Lise-Lotte Bergström
Tf kommundirektör

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
341 83 LJUNGBY Olof sgatan 9. Ljungby 0372-78 90 00 vx 212000-0670

E-POST
kommuns tyrelsen@ljiingby.se

VVEBBPLATS BANKGIRO
www.ljungby.se 156-0879

mailto:tyrelsen@ljiingby.se
http://www.ljungby.se
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Ank 2020 -ÖS- 0 3
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

2020-06-01
Kommunfullmäktige

Översänder härmed VoB Kronobergs årsredovisning och revisionsberättelse för
2019.

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

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

För VoB Kronoberg

VD Ekonomichef VoB Syd

Postadress 
VoB Kronoberg 
Norra Järnvägsgatan 4 
352 30 Växjö

Besöksadress Telefon
0470-78 18 20 (växel)
Telefax
0470-72 88 00

E-post
gun.hartman@vob.se
Webbplats
http://www.vob.se

Organisationsnumme
222000-0687

mailto:gun.hartman@vob.se
http://www.vob.se


VoB KRONOBERG

ÅRSREDOVISNING

2019



1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DIREKTION OCH REVISORER 2

TILLBAKABLICK PÅ 2019 3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

RESULTATRÄKNING 5

BALANSRÄKNING 6

DRIFTREDOVISNING 9

KONCERNREDOVISNING (SAMMANSTÄLLD) 11

Bilaga: Statistik

VoB Kronoberg, Bokslut 2019



2

DIREKTION OCH REVISORER 
(Valda för tiden 20191 o m 2022)

ORDINARIE ERSÄTTARE KOMMUN
LEDAMÖTER

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

REVISORER KOMMUN

Suzanne Karlsson (ALV)) Alvesta
Ingemar Almkvist (S) Älmhult
Örjan Davoust (M) Lessebo
Eva Isaksson (S) Markaryd
Carl Geijer (M) Växjö

Revisorsersättare:
Kerstin Petersson (C) Tingsryd

VoB Kronoberg, Bokslut 2019
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TILLBAKABLICK PÅ 2019

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

Genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att höja familjerådgivningens kvalité och 
tillgänglighet, tar VoB Kronoberg ansvar för att tillgodose medlemskommunernas behov och att avsatta 
medel förvaltas så effektivt som möjligt. Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. 
Familjerådgivningen redovisar för verksamhetsåret 2019 ett positivt ekonomiskt resultat. Efter tidigare 
år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger stabilitet till VoB:s 
organisation som helhet.

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

Det ekonomiska resultatet för VoB Kronoberg är ett överskott om 269 tkr (115 tkr, 2018).

VoB:s direktion och VD riktar ett varmt tack till medlemskommunerna, den egna personalen, VoB Syd AB 
och till övriga samarbetspartners under 2019.

Växjö den 7 april 2020

Oliver Rosengren Niels Elvhammar

Ordförande VD

VoB Kronoberg, Bokslut 2019
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

PERSONAL

Verksamheten har under året haft fyra medarbetare som samtliga varit anställda på deltidstjänster med 
varierande sysselsättningsgrad. En av dessa medarbetare var dock under året långtidssjukskriven och 
gick därefter i februari 2020, i pension i enlighet med vad som var planerat. Vidare avslutade en av 
medarbetarna sin anställning under verksamhetsåret 2019 och en ny medarbetare rekryterades under 
hösten. Det totala antalet tjänster i budget har under året, liksom tidigare varit 2,55.

Bemanningen har under delar av året varit något högre än budgeterat medan den under andra perioder 
varit lägre. Orsaken till detta är att medarbetare periodvis varit sjukskrivna. Som framgår nedan uppnås 
målsättningarna avseende väntetider trots den tidvis lägre bemanningen. Främsta skälet till detta är att 
vikarie, som tidigare arbetat i verksamheten, har anställts. Vikarien har kunnat gå in och ta nyanmälda 
ärenden då det varit kö. Detta har skapat en flexibilitet som varit optimal för att uppnå en god prestation 
i verksamheten, både avseende väntetider och antalet genomförda samtal, samtidigt som de ekonomiska 
ramarna hålls. Huruvida denna lösning, med en flexibel vikarie, är möjlig att fortsätta med på sikt är dock 
osäkert.

Under 2019 har VoB Kronoberg köpt vd, ekonomiansvarig, lönehantering och dataservice från VoB Syd 
AB. Företagshälsovård tillhandahålls genom avtal med Hälsoforum AB i Växjö.

FAMILJERÅDGIVNING 

Antal samtal

Antalet samtal under året var totalt 1068 vilket är något färre än under föregående år (1092 2018,1088 
2017,1047 2016, 882 2015, 927 2014,). 2 samtal gavs till familjer utanför länet. Varje parsamtal 
beräknas ta ungefär två timmar inklusive förberedelse och efterarbete. Antalet påbörjade ärenden 
under året ökade något och uppgick till totalt 281(270). Bilaga: Antal samtal per kommun.

Utåtriktat arbete

Som ett led i det utåtriktade arbetet har familjerådgivarna haft kontakter med bl.a. familjecentraler, 
vårdcentraler samt socialtjänsten i medlemskommunerna.

MÄTBARA MÅL

1. Väntetider:
Mål: 100 % av de kunder som är i behov av akut tid skall erbjudas en första tid inom 2 veckor.

Utfall: Samtliga kunder som uttryckt behov av akut karaktär har erbjudits en första tid inom 2 
veckor. Målet uppnås.

Mål: Minst 90 % av övriga kunder skall erbjudas en tid inom 4 veckor:

Utfall: 94 % av kunderna har erbjudits tid inom 4 veckor. Övriga har erbjudits tid inom 6 veckor.
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Inför verksamhetsåret förändrades målsättningarna avseende väntetider. Tidigare angavs att 
samtliga sökande skulle erbjudas tid inom två veckor, vilket inte var realistiskt och inte heller 
ansågs relevant. Inför året gjordes i stället bedömningen att det avgörande är att de par och 
individer som har behov av mer akut karaktär skall kunna erbjudas en tid inom två veckor. 
Utfallet under 2019 visar att de reviderade nyckeltalen ligger på en nivå som motsvarar 
familjerådgivningens funktion och uppdrag och som är möjliga att uppnå.

2. Kundenkäter

Mål: Samtliga kunder skall efter avslutat uppdrag erbjudas möjlighet att svara på en enkät 
rörande deras upplevelse av insatsen. Utfallet av samtliga inkomna enkäter sammanställs i 
samband med årsbokslut. Målet är en svarsfrekvens om 60 %:

Utfall: 82 enkäter har genomförts under perioden, vilket motsvarar en svarsfrekvens om ca 40 
%. Målet uppnås inte.

Bortfallet förklaras bl.a. av att det i en relativt stor andel av ärendena i samband med att ett 
enskilt samtal avslutas är det en öppen fråga om paret eller individen önskar fortsätta kontakten 
med familjerådgivningen eller inte. Om paret efter en tids betänketid väljer att inte fortsätta 
avslutas ärendet och någon möjlighet till enkätuppföljning ges inte. Inför verksamhetsåret 2021 
överväger verksamheten att övergå till att utvärdera samtal när insatsen fortfarande pågår 
istället för att vänta till det sista samtalet, något som bör ge förutsättningar att öka 
svarsfrekvensen.

Genomsnittligt utfall på respektive enkätfråga 2019 (skala 1-5):
1. Tillgänglighet gällande telefontider hos familjerådgivningen?
Genomsnittligt omdöme 4,11
2. Möjligheten att inom rimlig tid få inbokat ett första samtal?
Genomsnittligt omdöme 4,43
3. Hur upplevde du samtalen med familjerådgivaren?
Genomsnittligt omdöme 4,73
4.1 vilken grad anser du att familjerådgivningen varit till hjälp i din situation?
Genomsnittligt omdöme 4,50

Det genomsnittliga utfallet avseende samtliga frågor är 4,45 (4,50) på 5-gradig skala, vilket 
bedöms vara ett mycket positivt utfall.

EKONOMI

Årets resultat visar på ett överskott om 269 tkr (115 tkr, 2018). Eget kapital uppgår till 11 399 tkr (11130 
tkr 2018) och likvida medel/bank 7 562 tkr (7 337 tkr 2018).

Efterfrågan på Familjerådgivningens tjänster har under 2019 varit fortsatt stabil. Intäkterna avseende 
besöksavgifter är 191 tkr vilket skall jämföras med utfallet 2018 som var 198 tkr. De gemensamma 
kommunala avgifterna har räknats upp med årets index 2,86 %. Årets resultat på 269 tkr, är 154 tkr 
högre jämfört med föregående år. Den främsta förklaringen till den positiva avvikelsen är lägre 
personalkostnader till följd av periodvis lägre bemanning, enligt vad som beskrivits ovan.

VoB Kronoberg, Bokslut 2019
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RESULTATRÄKNING (tkr)

2019-12-31 2018-12-31

Rörelsens intäkter 

Verksamhetens intäkter, not 1 

Övriga rörelseintäkter, not 2 

Summa rörelsens intäkter

2 675 2 614

___ 8 _______8

2 683 2 622

Rörelsens kostnader 

Övriga kostnader 

Personalkostnader, not 3 

Summa rörelsens kostnader

-739 -718

-1 675 -1 788

-2 414 -2 507

Rörelseresultat 269 115

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter _______ 0_ ________0

Resultat efter finansiella poster 269 115

ÅRETS RESULTAT 269 115

VoB Kronoberg , Bokslut 2019
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BALANSRÄKNING (tkr)

TILLGÅNGAR

2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, not 4 4 000 4 000

Summa anläggningstillgångar 4 000 4 000

Omsättningstillgångar

Fordringar, not 5 144 104

Bank, kassa, not 6 7 562 7 337

Summa omsättningstillgångar 7 706 7 442

SUMMA TILLGÅNGAR 11 706 11 442

Eget kapital not 7

Vid räkenskapsårets ingång 11 130 11 015

Årets resultat 269 115

Vid räkenskapsårets utgång 11 399 11 130

SKULDER

Kortfristiga skulder, not 8 307 312

SUMMA SKULDER

OCH EGET KAPITAL 11 706 11 442

ANSVARSFÖRBINDELSE

STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga

Balanslikviditet 25,1 23,9

Soliditet 97% 97%

VoB Kronoberg , Bokslut 2019
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not 1 Intäkter 2019 2018

Besöksavgifter 191 198

Kommunala avgifter till VoB Kronoberg 2 484 2415
2 675 2 614

not 2 Övriga rörelseintäkter

Ersättning från FK 8

8

8

8

not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Män 1 1

Kvinnor 3 3

Totalt 4 4

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Direktionen 83 57

Övriga anställda 1 251 1 268

Sociala kostnader 342 463

Personalkostnader 1 676 1 788

(varav pensionskostnader) 85 87

Not 4 Aktier

4000 aktier i VoB Syd AB 556650-4204 

Ackumulerade anskaffningsvärde:

Vid årets början 4 000 4 000

Redovisat värde vid årets slut 4 000 4 000

VoB Kronoberg , Bokslut 2019
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Not 5 Fordringar 2019 2018

Övriga kortfristiga fordringar 22 31
Ingående mervärdesskatt 49 19

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 73 54

144 104

not 6 Kassa och bank

Bankkonto SEB 3 559 3 334

Placeringskonto SEB 4 000 4 000

Handkassor konto SEB 3 3

7 562 7 337

not 7 Eget kapital

Vid räkenskapsårets ingång

Årets resultat

Vid räkenskapsårets utgång

11 130

269

11 399

11 015

115

11 130

not 8 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 89 25

Skuld Koncernföretag 48 33

Arbetsgivaravgift 31 37

Personalskatt 25 37

Särskild löneskatt pensionskostnader 16 17

Upplupna löner 11 7

Upplupna Sociala avgifter 3 2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 84 154

307 312

VoB Kronoberg , Bokslut 2019
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DRIFTSREDOVISNING (tkr)
2019-01-01 - 2019-12-31
Resultatenhet Utfall Budget Avvikelse

DIREKTIONEN

INTÄKTER

Ersättning gemensam verksamhet 267 267
267 267

KOSTNADER

Andra omkostnader - 147 156 9

Kostnader förtroendevalda 83 154 71
- 230 310 80

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTNAD

Ränteintäkter - 43-43

Räntekostnader
43 - 43

NETTO 37 - 37

FAMILJERÅDGIVNING

INTAKTER

Besöksavgifter 191 196 5

Ersättning gemensam verksamhet 2 217 2 217 -

Övriga ersättningar 8 - 8
2 416 2 413 3

KOSTNADER

Andra omkostnader - 591 525 66

Personalkostnader -1 593 1 888 295

-2 184 2413 229

NETTO 232 - 232

ÅRETS RESULTAT 269 - 269

VoB Kronoberg , Bokslut 2019



SAMMANSTALLD REDOVISNING (tkr) RESULTATRAKNING

2019-12-31
VoB Kronobergs del i

VoB Kronoberg VoB Syd AB 50% Sammanställd Elimineringar Sammanställd
Verksamhetens intäkter externt 2 633 52 417 55 100 55 100
moderbolag (VoB Kronoberg) 0 238 238 -238 0
dotterbolag (VoB Syd AB) 0 0 0 0
Summa intäkter 2 683 52 655 55 338 -238 55 100

Rörelsens kostnader
Kostnader externt -1 937 -54 697 -56 634 -56 634
moderbolag (VoB Kronoberg) 0 0 0 0
dotterbolag (VoB Syd AB) -477 0 -477 239 -239
Summa kostnader

Planenliga avskrivningar

-2 414 -54 697

-676

-57 111

-676

239 -56 873

-676
0

-2 449NETTOKOSTNADER 269 -2 719 -2 450

Finansiella intäkter 0 563 563 563
Finansiella kostnader 0 -19 -19 -19
Summa finansiella poster 0 544 544 0 544

Res e finansiella poster 269 -2175 -1 906 -1 905

Bokslutsdispositioner 0 2 017 2 017 -2 017 0
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0
ÅRETS RESULTAT 269 -158 112 -2 017 -1 905

VoB Kronoberg, Bokslut 2019



SAMMANSTALLD REDOVISNING 
2019-12-31

BALANSRÄKNING

VoB Kronobergs 
del i VoB Syd AB

TILLGÅNGAR VoB Kronoberg 50% Sammanställd Elimineringar Total

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 0 2 552 2 552 2 552
Förbättringsutgifter på annans fastighet 0 1 177 1 177 1 177
Inventarier, bilar 0 794 794 794

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i VoB Syd AB 4 000 4 000 -4 000 0
Aktieägartillskott villkorat i VoB Syd AB 0 0 0
Andra långfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 4 000 4 523 8 523 -4 000 4 523

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 0 7 542 7 542 7 542
Övriga fordringar 22 483 505 505
Ingående mervärdeskatt 49 0 49 49
Förutbetalda kostnader intäkter 72 1 134 1 206 1 206
Fordran moderbolag (VoB Kronoberg) 0 24 24 -24 0

dotterbolag (VoB Syd AB) 0 0 0 0
Bank 7 562 35 582 43 144 43 144

Summa omsättningstillgångar 7 705 44 765 52 470
0

60 993

-24 52 446

SUMMA TILLGÅNGAR 11 705 49 288 -4 024 56 969

VoB Kronoberg, Bokslut 2019



SAMMANSTALLD REDOVISNING 
2019-12-31

BALANSRÄKNING

VoB Kronobergs 
del i VoB Syd AB

EGET KAPITAL OCH SKULDER VoB Kronoberg 50% Sammanställd Elimineringar Total

Eget kapital Not 1
Aktiekapital 0 4 000 4 000 -4 000 0
Eget kapital 11 130 0 11 130 8 105 19 235
Balanserat resultat 0 32 238 32 238 32 238
Årets resultat 269 -157 112 -2 017 -1 905
Summa eget kapital 11 399 36 081 47 480 2 088 49 568

Obeskattade reserver 0 7 745 7 745 -7 745 0

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder 89 782 871 871
Uppskjuten skatteskuld 0 0 1 657 1 657
Övriga skulder 29 1 253 1 282 1 282
Upplupna kostnader och förutbetalda 84 2 225 2 309 2 309
Skatt arbetsgivaravgift, personalskatt 56 1 202 1 258 1 258
Skuld moderbolag (VoB Kronoberg) 0 0 0 0

dotterbolag (VoB Syd AB) 48 0 48 -24 24
Summa kortfristiga skulder 306 5 462 5 768 1 633 7 401

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 705 49 288 60 993 -4 024 56 969

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

VoB Kronoberg, Bokslut 2019



KOMMUNSTYRELSEN
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LJUNGBY KOMMUN

Till Direktionen i
Kommunalförbundet VoB Kronoberg 
Org.nr 222000-0687

Revisionsberättelsen för VoB Kronoberg år 2019

Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2019. 
Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att den interna kontrollen är tillräcklig.

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

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

Vi bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att respektive ftdlmäktige beviljar ledamöterna i direktionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning 
för 2019.

Växiö 2020-04-21

Carl Geijer
Utsedd au fullmäktige Växjö kommun Utsedd au fullmäktige Älmhults kommun

Ingemar Almkvist Oljan Dävoust
Utsedd av fullmäktige Lessebo kommun

/I

Siizanne Karlsson
Utsedd au fullmäktige Alvesta kommun

Eva Isaksson
Utsedd av fullmäktige Mavkaryds kommun
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Värderings- och avskrivningsprinciper

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

rekommendationer som utgivits. Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fordringar värderas till det 

belopp de beräknas inflyta.

Inköp av inventarier understigande 0,5 prisbasbelopp kostnadsförs. Inventarier 

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

Skulder tas upp till det faktiska värdet av kända skulder.

Växjö den april 2020

s
Marie Rosenqvi v

x

VoB Kronoberg , Bokslut 2019



LJUNGBY
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 23(44)
2020-09-15

KS §123 KS2020/0231 701

Godkännande av årsredovisning för Sunnerbo 
samordningsförbund 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
Sunnerbo samordningsförbunds årsredovisning för 2019 samt bevilja 
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2019.

Sammanfattning av ärendet

Sunnerbo samordningsförbund har skickat årsredovisningen för 2019 till 
förbundsmedlemmama. Ljungby kommun ska som förbundsmedlem pröva 
frågan om årsredovisningen kan godkännas och om förbundsstyrelsen ska 
beviljas ansvarsfrihet för 2019.

Förbundets årsredovisning för 2019 är godkänd av förbundsstyrelsen. KPMG 
och en lekmannarevision har även genomfört en revision och vissa revideringar. 
Försäkringskassans interna revisorer har också granskat förbundets 
årsredovisning.

Kommunlednings förvaltningen stödjer förslaget om att bevilja 
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. I 
tjänsteskrivelsen från den 9 juni 2020 föreslår kommunledningsförvaltningen att 
årsredovisningen godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 16 juni 2020 att årsredovisningen 
för Sunnerbo samordningsförbund 2019 godkänns och att kommunfullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2019.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-06-16 § 84 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-09 
Brev till medlemmarna i Sunnerbo samordningsförbund, 2020-05-20 
Sunnerbo Samordningsförbunds årsredovisning 2019, 2020-05-20 
Revisionsberättelse 2019, 2020-05-20
Granskningsrapport för revisionen 2019 från KPMG, 2020-05-20 
Återkoppling på revisionsöversyn gjord av Försäkringskassan, 2020-05-20

Beslutsordning

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-09-15

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

Justerandes sign

24(44)



LJUNGBY
KOMMUN

TJANSTESKRIVELSE
2020-06-09

Kommunledningsförvaltningen 
Ekonom iavdeln ingen 
Charlotte Scherling 
Ekonom
Tel. 0372-78 91 52 
Charlotte. scherling@/j ungby. se

KS2020/0231.701

Kommunfullmäktige

Sunnerbo samordningsförbund - Årsredovisning och 
revisionsberättelse

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och 
revisionsberättelsen för Sunnerbo samordningsförbund 2019 samt att 
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2019.

Sammanfattning av ärendet
Brev till medlemmarna i Sunnerbo samordningsförbund samt förslag till reviderad 
förbundsordning har skickat från Sunnerbo samordningsförbund till förbundsmedlemmama. 
Brevet innehåller information om vilka punkter som ska tas upp för beslut hos respektive 
medlem. Ljungby kommun ska som förbundsmedlem pröva frågan om årsredovisningen kan 
godkännas och om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2019.

Årsredovisning för 2019 för Sunnerbo samordningsförbund är godkänd av förbundsstyrelsen 
och reviderad av KPMG och av lekmannarevision. Bifogat finns även KPMG:s 
granskningsrapport för den gjorda revisionen. Inga anmärkningar finns.

Utöver KPMG:s revision så har även Försäkringskassans interna revisorer granskat 
förbundets räkenskaper och reagerat på förbundets överskott av medel. Bifogat finns en 
återkoppling från förbundschefen gällande demia revisionsöversyn och svar på frågan 
gällande överskott av medel.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Efter genomgång av årsredovisningen och revisionsberättelsen så delar 
kommunledningsförvaltningen revisorernas uppfattning och stödjer förslaget att bevilja 
styrelsen i Sunnerbo samordningsförbund ansvarsfrihet för 2019.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att årsredovisningen och revisionsberättelsen 
godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR PLUSGIRO
34183 Ljungby Olofsgatan 9 0372-78 90 00 vx 212000-0670 302 50-5

E-POST TELEFAX WEBBPLATS BANKGIRO
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1. Bakgrund

1 januari 2004 infördes lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
[2003:1210]. Lagen möjliggör en permanent samverkan mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting/region. Utifrån denna lag bildades 
Markaryds samordningsförbund 2006-01-01. Förbundet utökades 2017-07-01 med 
Ljungby kommun och Älmhults kommun och bytte därmed namn till Sunnerbo 
Samordningsförbund. I Sunnerbo Samordningsförbund ingår Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg samt kommunerna Ljungby, Markaryd och 
Älmhult.

Förbundet har ingen beslutsbefogenhet över medlemsmyndigheterna, varför en ständig 
och öppen dialog är nödvändig för att nå förstärkt samordning i ett långsiktigt 
perspektiv. Sunnerbo Samordningsförbund är en egen juridisk person som ska upprätta 
en årsredovisning som överlämnas till förbundets medlemmar.

Sunnerbo samordningsförbund har under 2019 varit i en svår situation. Förbundets 
personal, delar av styrelsen och ägarna har haft olika uppfattningar om hur förbundet 
ska arbeta. Av dessa anledningar togs förbundets operativa personal ur tjänst av 
arbetsmiljöskäl. Under året har det sammankallats till extra samråd och styrelsemöten 
där förbundets situation diskuterats. Samtliga parter enades under slutet av 2019 och 
förbundet tog därmed ett omtag. Förbundet flyttade vid årsskiftet sitt säte från Markaryd 
till Ljungby och processen med att rekrytera ny förbundschef påbörjades.

2. Uppgifter och beslutanderätt
Sunnerbo Samordningsförbund har till uppgift att:

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
Stödja samverkan mellan medlemmarna
Finansiera insatser avsedda för individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser inom medlemmarnas områden. Insatser ska syfta till att 
individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete 
Besluta om hur de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska 
användas
Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 
Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

3. Organisation

3.1 Styrelse
Sunnerbo Samordningsförbund leds av en styrelse med fyra ordinarie ledamöter och fem 
ersättare. Varje medlem utser en styrelseledamot och en ersättare. Ledamöterna 
kommer från de fyra parter som ingår i förbundet [Region Kronoberg,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommun]. Förbundet har under året haft 8 
styrelsesammanträden.
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3.2 Ordinarie ledamöter
Angelica Karlsson. Försäkringskassan, Ordförande 2019-01-01 - 2019-04-07 
Majda Khan, Försäkringskassan, 2019-04-08 - 2019-09-02 
Katarina Olander, Försäkringskassan 2019-09-02 -2019-12-31 
Bo Ederström, Ljungby Kommun, 2019-01-01 - 2019-04-07 

Ordförande 2019-04-08 - 2019-12-31
Tilda Ragnarsson, Region Kronoberg, Vice ordförande 2019-01-01 - 2019-05-26 
Ove Löfqvist, Region Kronoberg, Vice ordförande 2019-05-27 - 2019-12-31 
Gustaf Borgarp, Arbetsförmedlingen, 2019-01-01 - 2019-07-31 
Constanze Liljegren, Arbetsförmedlingen, 2019-08-01 - 2019-12-31

3.3 Ersättare
Marie Rosenqvist, Älmhults kommun 
Bitte Strid, Markaryds kommun 
Ingegerd Lenander, Markaryds kommun 
Bengt Germundsson Markaryds kommun

- Anna Badh, Arbetsförmedlingen 
Gustaf Borgarp, Arbetsförmedlingen 
Linus Bladström, Försäkringskassan 
Mira Weilander Försäkringskassan

- Ros-Marie Neckö Jönsson, Region Kronoberg

2019-
2019-
2019-
2019-
2019-
2019-
2019-
2019-
2019-

01-01
01-01
05-28
11-11
01-01
08-01
01-01
04-09
01-01

2019-12-31
2019-05-27
2019-11-01
2019-12-31
2019-07-31
2019-12-31
2019-04-08
2019-12-31
2019-12-31

3.4 Beredningsgrupp
Per Lindblom, Region Kronoberg,
Petra Becker, Region Kronoberg,
Carl Lundkvist, Älmhults kommun,
Jenny Smedberg, Älmhults kommun, 
Elisabeth Fock, Markaryds kommun, 
Margareta Gabrielsson, Markaryds kommun, 
Peter Fornander, Ljungby kommun,
Per Svensson, Ljungby kommun 
Majda Khan Försäkringskassan,
Jenny Bild, Försäkringskassan,
Kjell Carlsson, Arbetsförmedlingen,

2019-01-01 -2019-10-06
2019-10-07-2019-12-31
2019-01-01-2019-12-31
2019-01-01-2019-12-31
2019-01-01-2019-12-31
2019-01-01-2019-12-31
2019-01-01-2019-11-28
2019-11-29- 2019-12-31
2019-01-01-2019-04-08
2019-04-09-2019-12-31
2019-01-01-2019-12-31

Beredningsgruppen har under året haft 7 sammankomster. Beredningsgruppen bereder 
ärenden, tar fram underlag och ger förslag till beslut till styrelsen. En huvuduppgift för 
beredningsgruppen är lyfta områden med behov för utvecklad samverkan och nya 
arbetsmodeller. Beredningsgruppen kan agera styrgrupp för projekt som drivs inom 
förbundets ramar.

3.5 Förbundschef
Förbundschefen ansvarar för att ärenden bereds samt att styrelsens beslut verkställs. 
Förbundschefen ska också utveckla förbundets verksamhet genom att identifiera nya 
behovsgrupper och föreslå lösningar för styrelsen.
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Förbundschefen valde att säga upp sin anställning i förbundet med sista anställningsdag 
den 2019-09-30. På grund av arbetsmiljöskäl tog Ljungby kommun den 2019-09-19 
förbundschefen ur sitt uppdrag i förbundet.

2019-11-18 tillträdde en Tf förbundschef på 50%. Uppdraget handlade om att 
representera och följa upp förbundets verksamhet, överföra ekonomi och administrativa 
tjänster från Markaryds kommun till Ljungby kommun. Uppdraget sträckte sig över 3 
månader.

3.6 Verksamhetssamordnare
Under 2019 har verksamhetssamordnarens roll varit att ingå och stödja det operativa 
och strategiska arbetet med att driva och utveckla samverkansprocesser och att vara 
förbundets resurs i olika typer av arbetsgrupper.

2019-09-02 fattade styrelsen beslut att avveckla verksamhetssamordnarens tjänst, 
avtalet avlutades vid årsskiftet 2019/2020. På grund av arbetsmiljöskäl tog Markaryds 
kommun den 2019-09-27 verksamhetssamordnaren ur sitt uppdrag i förbundet. 
Verksamhetssamordnaren återgick inte mer till sin tjänst i förbundet och avlönades av 
förbundet tom 2019-12-31.

4. Målgrupp
Invånare i Markaryd, Ljungby eller Älmhults kommun 

- Aktuell hos minst två av medlemsmyndigheterna 
Personer mellan 16 och 64 år
Personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och unga personer upp till 30 år med 
funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer med psykisk 
ohälsa.
Lokalt identifierade målgrupper

5. Insatser
Följande insatser har under 2019 finansierats av förbundet.

5.1 UNGSAM
Projektet UNGSAM drivs sedan 2019-06 av förbundets tre kommuner och 
arbetsförmedlingen. Projektets målgrupp är UVAS [ungdomar som varken arbetar eller 
studerar) 16-24år samt de ungdomar som riskerar att behöva avbryta sina 
gymnasiestudier. Ungdomskoordinatorn ska göra individuella planeringar som utgår från 
kartläggning av ungdomens förmågor. Det arbetar tre ungdomskoordinatorer i projektet, 
en i varje kommun. Koordinatorernas erfarenheter och metoder ska spridas mellan 
kommunerna.

5.2 FRAMSAM
FramSam är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Ljungby, Markaryds och 
Älmhults kommun. Syftet med projektet är att utrusta de nyanlända som står längst från 
arbetsmarknaden med kunskap så de blir anställningsbara. Syftet är också att bygga en 
modell/ett arbetssätt för att skapa en större förståelse/kunskap och ta fram nya
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evidensbaserade arbetssätt för att öka kunskapen om inlärningssvårigheter i denna 
grupp och hjälpa dem framåt mot självförsörjning.

Målet är att individer i den aktuella målgruppen skall efter ett år ha gjort en 
stegförflyttning mot arbetsmarknaden. Majoriteten av deltagarna kommer sannolikt vara 
i behov av ytterligare kompetensinsatser även efter projekttidens slut.

5.3 KAA nätverk
Värends samordningsförbund har i samverkan med Sunnerbo samordningsförbund 
stöttat det regionala KAA (kommunala aktivitetsansvar) nätverket. Nätverkets uppgift är 
att samordna och stötta de som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar, 16- 
20år.

5.4 Unga och psykisk hälsa
Samordningsförbundet har medverkat i planeringen och medfmansierar 
föreläsningsdagarna "göra små saker med stor kärlek". Utbildningssatsningen har 
genomförts tidigare men då med temat nyanlända. Utbildningsdagarna planeras till april 
2020, årets tema är unga och psykisk hälsa.

5.5 Insatskatalog
Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera 
sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och 
ökad livskvalitet. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för 
myndighetspersonal men är även öppen för privatpersoner som själva vill söka efter 
lämpliga insatser och aktiviteter.

Katalogen innefattar olika insatser och verksamheter som drivs av såväl kommuner, 
region, arbetsförmedling som projekt finansierade av samordningsförbund och privata 
aktörer/civilsamhälle. Gemensamt för alla, som riktar sig till olika målgrupper och åldrar, 
är att de drivs av aktörer inom välfärden som sysslar med individinriktade 
arbetsmarknads-, rehabilitering-, inkluderings- och utbildningsåtgärder samt riktar sig 
till personer som står utanför arbetsmarknaden. Basen består av aktiviteter som alla 
syftar till att individen närmar sig, alternativt kommer i, arbete eller studier. Till detta har 
tillkommit övrigt stöd och service som omfattar stöttning inom andra områden som 
påverkar den enskildes livskvalitet och/eller förmåga att närma sig arbete eller studier, 
samt förebyggande åtgärder

5.6 MI-utbildning
Under november - januari 2018/19 genomfördes en utbildning i Motiverande samtal 
(MI) för 16 stycken av förbundsmedlemmarnas personal. En extern utbildare höll i tre 
utbildningsdagar där fokus var Motiverande samtal i arbete med ungdomar. Utbildningen 
riktade sig i första hand till länets KAA-samordnare och utöver dem bjöds 
förbundsmedlemmars personal som arbetar med ungdomar in. Genomförandet av MI- 
utbildningen grundas i mål 1 gällande preventivt arbete och mål 3 gällande 
kompetenshöjande insatser.
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5.7 Samverkansutbildning
Samordningsförbundet har under 2019 erbjudit personal från våra medlemmar en tre
dagars samverkansutbildning. Utbildningen är riktad till de som i sitt arbete möter 
personer som har behov av insatser från två eller flera myndigheter. Värends 
samordningsförbund har varit drivande och ansvarat för utbildning i samverkan med 
Sunnerbo samordningsförbund

5.8 SamSIP
I samband med uppstarten av Sunnerbo Samordningsförbund har samtal förts med 
samtliga parter om deras arbete och behov relaterat till samordningsförbundet. 
Möjligheten att samlas och göra en gemensam planering kring individer lyftes vid flera 
tillfällen samt vikten av rätt representation vid gemensamma möten. 
Samordningsförbunden Värend och Sunnerbo samarbetar nära och har som ambition att 
kunna göra vissa arbetssätt länsövergripande, SamSip är ett sådant sätt.

Under 2019 har förbundets medlemmar skrivit på den lokala överenskommelsen 
gällande SamSIP. Den ska löpa under en tidsbegränsad period på två år från och med 
överenskommet datum. Beslut kring förnyandet av överenskommelsen skall ske tre 
månader innan överenskommelsen löper ut.

Personer som behöver stöd av flera olika myndigheter kan behöva en Samordnad 
Individuell Plan, SIP. Den ger en överblick över livssituationen och ger bättre 
förutsättningar för myndigheter att samverka för att personen skall få rätt insats i rätt tid.

En SIP skall alltid utgå från individens behov och situation. Att upprätta en SIP är ett led i 
att verka för att personen får det stöd och insatser som denne behöver. Det är personens 
plan inte myndighetens.

SamSIP ger Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samma rättigheter och 
skyldigheter i arbetet med SIP.

5.9 Tjänstedesign
Grundkursen i tjänstedesign har vänt sig till de som arbetar i offentlig sektor, samt vill 
lära sig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med 
utgångspunkt i användarens behov. Genom metoden får användaren insikt om 
invånarnas verkliga behov, att arbeta i en kreativ process och samtidigt tillsammans ta 
fram idéer för att sedan testa och se om det fungerar. SKR [Sveriges kommuner och 
regioner] innovationsguiden har tagit fram utbildningen.

Värends samordningsförbund har varit drivande och ansvarat för utbildning av 
tjänstedesign i samverkan med Sunnerbo samordningsförbund.

5.10 SESAM
Samordningsförbundet godkände ansökan av projektet SESAM. Projektet förväntas 
resultera i ett konkret arbetssätt som integreras i respektive medlemskommun för att 
uppmuntra socialt företagande. Det konkreta tillvägagångssättet kan skilja sig åt mellan 
kommunerna men exempelvis kan det vara allt ifrån hur befintlig verksamhet kan övergå
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till socialt företag till att skriva in sociala krav i upphandlingar. Långsiktiga effekter 
innebär fler sociala företag i det geografiska området samt fler individer som sysselsätts 
genom socialt företagande.

6. Mål

Förbundets målsättning var enligt verksamhetsplan för 2019 att:

1: Preventivt arbete inleds, primärt gentemot gruppen unga (med psykisk ohälsa] och 
sekundärt gentemot samordningsförbundets hela primära målgrupp.

2: Förbundets fokala punkt ska vara att hitta och testa nya arbetsmetoder och att driva 
och utveckla samverkansprocesser.

3: En plan för kompetenshöjande insatser för förbundsmedlemmarnas personal tas fram.

4: Kontakter etableras med det lokala näringslivet och arbete med inkluderande 
arbetsmarknadsinsatser1 inleds.

5: Löpande informationsarbete och uppstart av insatser i samtliga tre kommuner.

7. Måluppfyllelse

Förbundets resultatuppfyllelse har påverkats av situationen men har trots detta uppnått 
de huvuddelarna av målen för 2019. Nedan redovisas de verksamheter och insatser som 
är kopplade till respektive mål och måluppfyllelse. Flera av förbundets insatser passar in 
under mer än ett mål.

Målsättningen för förbundet 2019 var att:

Mål 1: Preventivt arbete inleds, primärt gentemot gruppen unga (med psykisk ohälsa] 
och sekundärt gentemot samordningsförbundets hela primära målgrupp.

Uppfyllelse: Förbundets insatser har fokuserat på gruppen unga (med psykisk ohälsa] 
genom projektet UNGSAM samt genom KAA-nätverket, Vidare har förbundet varit med 
och planerat föreläsningsdagarna, "göra små saker med stor kärlek".

Mål 2: Förbundets fokala punkt ska vara att hitta och testa nya arbetsmetoder och att 
driva och utveckla samverkansprocesser.

Uppfyllelse: Förbundet har uppnått målet genom att finansiera projektet UNGSAM och 
FRAMSAM. Projektens mål är att testa nya metoder och arbetssätt för UVAS och 
nyanlända på SFI. De olika kommunerna kommer sprida sina metoder och arbetssätt

1 Inkluderande arbetsmarknadsinsatser avser den sortens verksamheter som kan möjliggöra inträde på 
arbetsmarknaden för de som inte bedöms ha full arbetsförmåga och/eller har en funktionsvariation och/eller andra 
behov. Exempel är ASF, 10P, SE, IPS, i upphandlingar och socioekonomiska investeringsinitiativ.
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under hela projektperioden, arbetet pågår även under 2020. Förbundet har även 
samordnat arbetet med SamSIP i den västra delen av länet vilket är kopplat till att 
utveckla nya samverkansprocesser. Den samverkansutbildning som genomförts 
tillsammans med Värends samordningsförbund har bidragit till att målet är uppfyllt.

Mål 3: En plan för kompetenshöjande insatser för förbundsmedlemmarnas personal tas 
fram.

Uppfyllelse:
Förbundet har utifrån den rådande situationen i förbundet inte upprättat en plan för 
arbetet gällande kompetensförsörjning av medlemmarnas personal. Det arbetet kan med 
fördel ses över i 2020 års verksamhetsplan. Förbundet har medverkat i flertal 
utbildningsinsatser:

Tjänstedesignutbildning
Samverkansutbildning
MI-utbildning
Unga och psykisk hälsa

Mål 4: Kontakter etableras med det lokala näringslivet och arbete med inkluderande 
arbetsmarknadsinsatser inleds.

Uppfyllelse:
Projekten UNGSAM och SESAM har som mål att deltagare ska närma sig 
arbetsmarknaden eller få anställning. Projekten samverkar med de kommunala 
arbetsmarknadsenheterna som har ett samarbete med näringslivet på olika sätt. 
Förbundet har under 2019 beslutat att godkänna projektansökan SESAM. Projektet 
bygger på att understödja arbetet för ASF samt underlätta för samverkan mellan 
kommun för arbetsintegrerade sociala företag.

Mål 5: Löpande informationsarbete och uppstart av insatser i samtliga tre kommuner. 

Uppfyllelse
Sunnerbo samordningsförbund har under 2019 finansierat ovan nämnda projekt i 
samtliga tre kommuner. Informationsarbetet till förbundets medlemmar har delvis skett 
genom beredningsgruppen men har i övrigt varit vilande utifrån förbundets situation.

8. Kommande insatser

8.1 Fokus 2.1
Samordningsförbundet godkände under slutet av 2019 projektansökan Fokus 2.1. 
Målgrupperna för projektet är invånare i Markaryd, Ljungby och Älmhults kommun, som 
är aktuella i minst två av sökande myndigheter, står långt från arbetsmarknaden 
och/eller är långtidsarbetslösa. Personerna skall vara mellan 16 och 64 år och ha ett 
behov av samordning och rehabiliteringsinsatser. Samtliga sökande organisationer kan 
anvisa till projektet.
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Projektet väntas starta under första halvåret 2020. Projektägare är förbundets tre 
kommuner i samverkan med övriga medlemsorganisationer.

9. Nätverk

Kontinuerligt arbete pågår i förbundet att delta i nätverkssammanhang med andra 
förbund. Under 2019 har förbundspersonal varit delaktig i nätverksträffar i nätverket för 
norra Sydsverige Kust till Kust. Förbundet har medverkat i samarbetet i nätverket 
Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg (ASK). Förbundet arbetar aktivt för att stärka 
relationer mellan förbundet och förbundsmedlemmarna emellan.

10. Utvärdering
Extern utvärdering av projektet FOKUS startade 2018 och färdigställdes under 2019. 
Utvärderingen har presenterats som en skriftlig rapport samt föredragits för styrelsen 
och beredningsgruppen. Utifrån resultatet av utvärderingen kommer kunskap och 
erfarenheter föras vidare till framtida projektinsatser.

11. Uppföljning och utvärdering
Förbundets verksamhet följs upp i Försäkringskassans system för resultatuppföljning 
SUS (system för uppföljning av samverkan).
Alla förbundets insatser ska mätas utifrån målen i verksamhetsplanen.
Statistik från projektet FOKUS har presenterats för beredningsgrupp och styrelse vid 
respektive sammanträdestillfällen.
Projektet FOKUS som avslutades 2018-12-31 utvärderades under november 2018 - 
februari 2019 av extern utvärderare.

12. Ekonomi
2019 års anslag från medlemmarna uppgick till totalt 4 184 001 kr varav 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen stod för hälften av medlen. Region Kronoberg 
stod för en fjärdedel och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult stod gemensamt 
för en fjärdedel.

13. God ekonomisk hushållning
För att förbundet ska anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten 
bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Kvalitativa insatser 
ska utföras till en adekvat kostnad. Förutsättningen för att kunna följa upp 
verksamhetens effektivitet är att mätbara mål formuleras. Verksamhetens mål ska stå i 
relation till de ekonomiska resurser som förbundet förfogar över.

14. Balanskrav
Förbundet uppfyller balanskravet för 2019.
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15. Finansiella mål
Förbundets finansiella mål för 2019:

• Förbundets medel ska användas för att uppnå förbundets syfte, att främja samverkan och 
testa nya arbetssätt. Vid långvariga insatser ska medlemsmyndigheterna själva finansiera 
personal och aktiviteter.

• Jämn ekonomisk fördelning mellan individinriktade insatser och strukturutvecklande 
insatser.

• Det övergripande finansiella målet är en budget i balans.
• Möjligheten att söka externa medel ska beaktas och övervägas när nya initiativ initieras 

inom samordningsförbundet.

Uppfyllelse:
De finansiella målen har under 2019 uppnåtts genom att förbundet har främjat 
samverkan och finansierat olika projekt. Under året har förbundet haft en jämn 
ekonomisk fördelning mellan utbildningar och individinriktade-, strukturutvecklande 
insatser.
Det finansiella målet gällande budgeten har uppfyllts, då budgeten under 2019 varit i 
balans.
Förbundet har hjälpt till med att stötta Ljungby kommun och Slussen [ASF] i deras 
ansökan gällande ESF-projektet Tegelbruket, Grön Rehab. Juni 2019 kom beskedet att 
projektet inte tilldelades några medel. Det sista halvåret under 2019 har 
förbundschefstjänsten varit vakant, därav har det heller inte funnits möjlighet att 
ytterligare stödja eventuella ansökningar.

16. Administration och förvaltning
För 2018 tecknades ett avtal mellan förbundet och Markaryds kommun vilket ålägger 
Markaryds kommun att svara för administrativa tjänster rörande förbundet.

17. Årets resultat
Årets resultat visar ett överskott på 1 420 tkr, jämfört med antagen budget för 
verksamhetsår 2019 där överskottet var beräknat till 2 375 tkr. Årets kostnader uppgår 
till 2 760 tkr och intäkterna uppgår till 4181 tkr. Årets ränteintäkter uppgår till 73 
kronor. Sunnerbo samordningsförbunds balanserade resultat uppgick 2019-01-01 till 
3 706 tkr vilket innebär att 5 126 tkr återstår i eget kapital vid årets slut. Ej förbrukade 
medel överförs till förbundets budget för verksamhetsåret 2020.
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18. Budgetawikelse

Sunnerbo Samordningsförbund Utfall Budget Utfall

Budget (tkr) 2018 2019 2019

Verksamhetens intäkter
Ägarnas anslag 4 132 000 4 184 000 6 259 000*

Eget kapital IB 847 724 0 3 705 662

Ränteintäkter 73 0 73

S:a intäkter och eget kapital 4 979 797 4 184 000 9 964 735

Verksamhetens kostnader

Administrativa kostnader 0 135 000** 99 590

Arvode styrelse 73 793 125 000 143 991
Övriga kostnader 0 0 2 577 653***

Lokalkostnader 0 72 000 71177

Verksamhetssamordnare 0 680 000 610 840

Förbundschef 303 149 797 000 569 060

Finansierade insatser
Projektet FOKUS 897 193 0 0

Projektet UNGSAM 0 0 766 000

S:a kostnader 1 274 135 1 809 000 4 838 311

EGET KAPITAL UB 3 705 662 3 200 000 5 126 424

* Inkluderar balanserade intäkter från 2018

** Avser kostnader för administrativt stöd samt revisionskostnader

*** Inkluderar balanserade kostnader från 2018
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19. Resultaträkning

Belopp i kr Bokslut Bokslut
2019 2018

Verksamhetens intäkter not 1 4 181 001 4 132 000

Verksamhetens kostnader 2 760 313 1 274 135

Avskrivningar 0

Verksamhetens nettokostnad 2 760 313 1 274 135

Resultat före finansnetto 1 420 688 2 857 865

Finansiella intäkter not 2 73 73

Finansiella kostnader 0 0

Summa finansnetto 73 73

Resultat före extraordinära poster 1 420 761 2 857 938

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Årets resultat 1 420 761 2 857 938
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20. Balansräkning

Belopp i kr Bokslut Bokslut
2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa 0 0

Omsättningstillgångar

Fordringar not 3 354 391 1101 578
Kassa och bank 5 004 928 2 912 853
Summa 5 359 319 4 014 431

Summa tillgångar 5 359 319 4 014 431

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital -3 705 663 -847 724
Årets resultat -1 420 761 -2 857 938
Eget kapital -5 126 424 -3 705 663

Skulder

Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder -232 895 -308 769

Summa skulder -232 895 -308 769
"i-

Summa skulder och eget kapital -5 359 319 -4 014 431
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21. Kassaflödesanalys

Bokslut Bokslut
2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 1420 761 2 857 938
Justering för av- och nedskrivning 0 0
Justering för gjorda avsättningar 0 0
Justering för ianspråktagna avsättn 0 0

Justering för övr ej likv.påv post 0 0
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapitalet 1 420 761 2 857 938
Ökning/minskning kortfr. fordr. 747 187 -885 514
Ökning/minskning kortfr. skulder -75 874 -113 603

A. Kassaflöde från löpande verksamheten 2 092 074 1858 821

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i inventarier 0 0
Försäljning av inventarier 0 0
Investering i fastigheter 0 0
Försäljning av fastigheter 0 0
Övriga investeringar 0 0

B. Kassaflöde från investeringsvht. 0 0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0 0
Amortering av skuld 0 0
Ökning långfristiga fordringar 0 0
Minskning långfristiga fordringar 0 0

C. Kassaflöde från 
finansieringsverksamhet 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 2 092 074 1 858 821

(A+B+C)
För. likv. medel enl. bokföring 2 092 074 1 858 764

Likvida medel vid årets början 2 912 853 1054 032

Likvida medel vid årets slut 5 004 928 2 912 853
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22. Tillämpade redovisningsprinciper
Årsredovisningen följer kraven på kommunal redovisning som regleras i Kommunallagen kap 8 
samt i Lag om kommunal redovisning. Utöver lagstiftning styrs redovisningen av god 
redovisningssed, praxis och rekommendationer, vilka i första hand utarbetas och tolkas av Rådet 
för kommunal redovisning.

23. Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter
Består av anslagen från ägarna, totalt 4 181 001 kronor.
Insats från Ljungbykommun: 348 667 kr 
Insats från Älmhult kommun: 348 667 kr 
Insats från Markaryds kommun: 348 667 kr 
Insats från Region Kronoberg: 1 046 000 kr 
Insats från Försäkringskassan: 1 046 000 kr 
Insats från Arbetsförmedlingen: 1 046 000 kr

Not 2 Finansiella intäkter
Ränta på förmånskonto i Markaryds Sparbank uppgick till 73 kronor.

Not 3 Fordringar 
Momsfordran: 911 kr
Övriga kortfristiga fordringar: 353 480,13 kr

Hela beloppet under övriga kortfristiga fordringar avser fordran till Markaryds kommun.

Not 4 Skulder
Övriga kortfristiga skulder: 232 894,50 kr

189 894,50 kr avser skuld till Markaryds kommun för administrativa tjänster samt kostnad för 
förbundschef. 43 000 kr avser skuld till KPMG för kostnader kopplade till revision av 
verksamhetsåret 2019.

Not 5 Fländelser efter balansdag
Den snabba spridningen av Covid-19 under mars 2020 har skapat stora osäkerheter i Sverige 
och i världen med negativa effekter på ekonomin i allmänhet. Samordningsförbundet bedöms 
inte i någon väsentlig utsträckning ha påverkats av pandemin.
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Revisionsberättelse

LJUNGBY KOMMUN 
kommunstyrelsen

Ank 2020 05' 2 o
kommunledninsgförvaltninqen
Dnr2DZ^/^2.3) 7öl _

Till styrelsen i Sunnerbo Samordnlngsförbund, org. nr 222000-2147, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och fullmäktige i Region Kronoberg, Ljungby kommun, Markaryds kommun och 
Älmhults kommun.

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sunnerbo Samordningsförbund för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Grund för uttalanden

’ Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare I avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

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

Den auldoriserade revisorns ansvar

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

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och haren professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
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för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentiigheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentiigheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärdersom är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

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

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

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag Identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 
god revisionssed för kommunai verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Sunnerbo Samordningsförbund för år 2019.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Sunnerbo Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 
har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoendej förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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VI anser att de revlsionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revlsionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

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

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

Älmhult den 7 maj 2020

Hmil Andersson, 
Auktoriserad revisor

Berit Nilsson, 
Förtroendevald revisor
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Sunnerbo Samordningsförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

1 Bakgrund
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Sunnerbo Samordningsförbund 
för räkenskapsåret 2019. Granskningen har bedrivits i enlighet med god revisionssed 
för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revisorernas 
bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen.

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät
telsen.

Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och even
tuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revis
ion.

1.1 Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av;

• att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt,

• om räkenskaperna är rättvisande och

• om den interna kontrollen är tillräcklig.

1.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet 
med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

• Lag om finansiell samordning SFS 2003:1210, Kommunallag och lag om kommunal 
bokföring och redovisning

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR

• Interna regelverk och instruktioner

1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Det innebär att vi plane
rat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra 
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

1 Sveriges Kommuner och Regioner
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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Sunnerbo Samordningsförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2019. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Vi har även stämt av balanskravsutred- 
ning mot underlag. Övriga delar har endast granskats utifrån om informationen är för
enlig med de finansiella delarna.

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll 
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen

• Intervjuer med berörda tjänstemän

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 
underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

• Stickprovsgranskning av attest och utanordning

• Diskussion med processtöd/förbundssamordnare

• Sedvanlig bokslutsgranskning

1.3.1 Risk- och väsentlighetsanalys

1.3.1.1 Redovisningen

• Verksamhetens intäkter

- Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot 
beslut, fakturering och inbetalning.

• Verksamhetens kostnader
- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord

ning samt avklipp.

• Kassa och bank

- Substansgranskas mot externa underlag.

• Kortfristiga skulder
- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord

ning samt avklipp.

• Redovisningsprinciper och upplysningsplikt

1.3.1.2 Intern kontroll

• ”Ordning och reda”

• Bokslutsprocessen

KPMG AB. All rights reserved.
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Sunnerbo Samordningsförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

• Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt 
belopp.

Vid granskningen av förvaltning och interna kontroller noterade vi följande:
- Kostnader som härrör från 2018 har belastat årets resultat med 47 tkr
- Vid granskning av attester och leverantörsfakturor kan vi konstatera att ett flertal 

fakturor inte attesterats enligt gällande attestordning, samt att underlag och del
tagarförteckningar saknats på representationskvitton

2 Resultat av granskningen

2.1 Årsredovisningen
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen 
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att års
redovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning.

2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper" att redovisningen
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid vår granskning har vi granskat förbundets redovisningsprinciper mot RKR:s gäl
lande rekommendationer.
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever 
RKR:s rekommendationer.

2.3 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekono
misk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekono
misk hushållning i sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god eko
nomisk hushållning.
I samordningsförbundets budget för 2019 lämnas inte någon definition av god ekono
misk hushållning kopplat till övergripande mål.

Förbundet har antagit fem målsättningar i verksamhetsplanen:

1. Preventivt arbete inleds, primärt gentemot gruppen unga (med psykisk 
ohälsa) och sekundärt gentemot samordningsförbundets hela primära mål
grupp.

2. Förbundets fokala punkt ska vara att hitta och testa nya arbetsmetoder och 
att driva och utveckla samverkansprocesser.

3. En plan för kompetenshöjande insatser för förbundsmedlemmarnas personal 
tas fram.
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Sunnerbo Samordningsförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

4. Kontakter etableras med det lokala näringslivet och arbete med inkluderande 
arbetsmarknadsinsatser inleds.

5. Löpande informationsarbete och uppstart av insatser i samtliga tre kommu
ner.

I årsredovisningen presenteras på ett överskådligt sätt utförda insatser under året. Det 
är dock svårt att uttala sig om måluppfyllelse eftersom verksamhetsmålen är svåra att 
mäta och följa upp.
Sammantaget framgår av årsredovisningen att förbundets bedömning är att god ekono
misk hushållning har uppnåtts baserat på nivån på årets resultat.

Dag som ovan 

KPMG AB

Emil Andersson

Auktoriserad revisor, 
Certifierad kommunal revisor
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LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Återkoppling till Försäkringskassan gällande revisionsöversyn 
av Sunnerbo samordningsförbund 2019

Försäkringskassans interna revisorer har granskat förbundets räkenskaper och 
reagerat över förbundets överskott av medel. Vi vill därför ge en förklaring på 
förbundets överskott och ekonomiska situation.

Anledningen till överskottet beror på att förbundet befunnit sig i en svår situation 
under 2019. Det har under delar av året saknats personal i förbundet. På grund av 
den rådande situationen har de planerade och budgeterade insatserna släpat efter 
och inte startats upp enligt plan.

Förbundet är nu i balans och har tillsatt en förbundschef på 100% fr.o.m. 20-05-08. 
Samordningsförbundet är i full gång med planering och genomförande av flera 
insatser.

Förbundets styrelse är medvetna om den ekonomiska situationen och eniga om att de 
budgeterade medel kommer tas i anspråk om än med viss tidsförskjutning.

Med vänliga hälsningar 

2020-05-14

Cecilia Storm



LJUNGBY
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 25(44)
2020-09-15

KS § 124 KS2020/0232 701

Revidering av Sunnerbo samordningsförbunds 
förbundsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag 
till revidering av Förbundsordning för Sunnerbo samordnings förbund.

Sammanfattning av ärendet

Sunnerbo samordningsförbund har skickat över ett förslag till revidering av 
förbundsordning till förbundsmedlemmama. Ljungby kommun ska som 
förbundsmedlem ta ställning till ändringsförslagen.

Förändringarna i förbundsordningen avser dels paragraf 19 där ansvaret för 
arkivtillsynen föreslås flyttas från Markaryds kommun till Ljungby kommun och 
dels paragraf 20 i vilken det föreslås att den reviderade förbundsordningen ska 
gälla från och med den 1 juli 2020. Förändringen gällande ansvaret för 
arkivtillsynen är gjord med anledning av att förbundets administration flyttats 
till Ljungby kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 16 juni 2020 att förslag till 
revidering av Förbundsordning för Sunnerbo samordningsförbund godkänns.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-06-16 § 85 
Brev till medlemmarna i Sunnerbo samordningsförbund, 2020-05-20 
Förslag till revidering av Förbundsordning för Sunnerbo samordningsförbund, 
2020-05-20

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



LJUNGBY
KOMMUN

TJANSTESKRIVELSE
2020-06-09

Kommunledningsförvaltningen 
Ekonom iavdelningen 
Charlotte Sc her lin g 
Ekonom
Tel 0372-78 91 52 
Charlotte. scherling@ljungby. se

KS2020/0232.701

Kommunfullmäktige

Sunnerbo samordningsförbund - reviderad förbundsordning

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag om reviderad 
förbundsordning.

Sammanfattning av ärendet
Brev till medlemmarna i Sunnerbo samordningsförbund samt förslag till reviderad 
förbundsordning har skickat från Sunnerbo samordningsförbund till förbundsmedlemmama. 
Sunnerbo samordningsförbund har tagit fram ett förslag till reviderad förbundsordning som 
samordningsförbundet föreslår att medlemmarna godkänner.

Förändring i förbundsordningen avser dels § 19 där ansvaret för arkivtillsynen flyttas från 
Markaryds kommun till Ljungby kommun och dels § 20 där det är tillagt att den reviderade 
förbundsordningen gäller från 2020-07-01. Förändringen gällande ansvaret för arkivtillsynen 
är gjord med anledning av att förbundets administration är flyttad till Ljungby kommun.

Lise-Lotte Bergström
Tf Kommundirektör

Charlotte Scherling
Ekonom

Beslutsunderlag
Brev till medlemmarna i Sunnerbo samordningsförbund, 2020-05-20 
Reviderad förbundsordning, 2020-05-20

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR PLUSGIRO
341 83 Ljungby Olofsgatan 9 0372-78 90 00 vx 212000-0670 302 50-5

E-POST TELEFAX VVEBBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@ljungby.se 0372-78 91 44 www.ljungby.se 156-0879
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Till samordningsförbundets medlemmar
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Datum 2020-05-20

LJUNGBY KUIVilviuIM
KOMMUNSTYRELSEN

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 för Sunnerbo 
samordningsförbund

I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) översändes 
till förbundsmedlemmarna:

Årsredovisning för 2019 

Granskning av årsredovisning 2019 

Revisionsberättelsen för 2019 

Reviderad förbundsordning

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas och 
om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

Godkännande av förslag till reviderad förbundsordning.

När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar samordningsförbundet få 
besked om detta.

För Sunnerbo samordningsförbund 

Med vänlliga hälsningar

Cecilia Storm
Förbundschef Sunnerbo Samordningsförbund
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Sunnerbo Samordningsförbund

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet.

Giltig från 2020-07-01



Förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund
Samordningsförbundet Sunnerbo har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och 
region/landsting.

1 § Förbundets namn
Förbundets namn är Sunnerbo Samordningsförbund. Organisationsnummer 222000-2147

2 § Förbundets säte
Förbundets säte är Ljungby.

3 § Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg samt 
kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult.

4 § Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Markaryd, Ljungby och Älmhults 
kommuner, svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg och kommunerna i syfte att underlätta 
och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade 
bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete.

5 § Förbundsstyrelsen
Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen skall bestå av fyra ledamöter 
och fem ersättare.

Försäkringskassan, Region Kronoberg och Arbetsförmedlingen utser vardera en ledamot och en 
ersättare. Kommunerna representeras av en ordinarie ledamot samt två ersättare.

Alla ledamöter och ersättare kallas till alla styrelsemöten. Ersättare har närvarorätt och förslagsrätt, 
dock ej rösträtt.

Ledamot och ersättare för Region Kronoberg väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året 
efter det år då val av fullmäktige i Regionen har ägt rum.

Ledamöter och ersättare väljs på fyra år men kommunrepresentanterna alternerar med en 2-års 
cykel med start från den 1 januari 2017. Markaryd, Ljungby och Älmhult besätter en post var. 
Markaryd utser ledamot inledningsvis därefter följer Ljungby och Älmhult löpande i denna ordning.

Förbundsstyrelsen utser ordförande och vice ordförande samt firmatecknare, för den tid som 
styrelsen bestämmer.

Valbar till samordningsförbundets styrelse är:
• Ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige
• Anställd vid Försäkringskassan
• Anställd vid Arbetsförmedlingen



6 § Uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Medlemmarna skall samråda innan beslut om budget fattas. Minst ett 
medlemssamråd ska genomföras årligen.

Förbundet härtill uppgift att:

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan samarbetsparterna
-finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
- besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordnings skall användas
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
- de insatser som finansieras ska registreras och följas upp via det för parterna gemensamma 
uppföljningssystemet SUS.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är avsedda för 
enskilda.

7 § Personal
Förbundsstyrelsen skall utse en ansvarig tjänsteman/förbundschef som har att leda arbetet inom 

förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som krävs för att 
utföra administrativa arbetsuppgifter.

8 § Initiativrätt
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Detta ska ske i enlighet med 
respektive huvudmans beslutsordning.

9 § Samråd
Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 

förbundets verksamhet samt om frågor som är av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttrande och upplysningar som behövs för att 
styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

10 § Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella 
anslagstavlan hos kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult samt Region Kronobergs 
anslagstavla. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen följer sina rutiner vid hantering av 
förbundets dokument.

11 § Andelar av tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad 
man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna skall täcka de kostnader för förbundets 
verksamhet som inte täcks på annat sätt.



Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region 
Kronoberg med en fjärdedel samt kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult gemensamt med en 
fjärdedel.

Kommunernas finansiering beräknas på varje kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder (16-64 
år) per den 1 november, året innan aktuellt budgetår.

12 § Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 

ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen i samband med 
bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.

Förbundet får inte ingå i borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter för 
verksamheten.

13 § Budget
Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
kommande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten skall också åtföljas av mål 
för verksamheten. Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för 
nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med 
förbundsmedlemmarna om budgeten.

14 § Revisorer och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av revisorer 

för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult samt 
Region Kronoberg skall utse en gemensam revisor och en ersättare. Revisorerna utses i övrigt i 
enlighet med bestämmelserna i 25 § i FINSAM lagstiftningen.

Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i 
region och kommuner ägt rum. Mandatperioden för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid 
revision tillämpas bestämmelsen i 26 § i Finsamlagstiftningen.

15 § Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är två år 

från och med 1 januari nästkommande år, efter att uppsägningen inkommit.

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösningen ske endast om det beslutas enligt 16 
§•

16 § Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.



När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen 
svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den lämna en slutredovisning för sin 
förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin 
helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av tillgångar därefter. 
Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna.

17 § Tvister
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige.

18 § Ersättning till ledamöter, revisorer och revisorsersättare
Ersättning för sammanträdesarvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, 
styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region Kronobergs arvodesreglemente och 
betalas av samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i 
särskild ordning. Fast månadsarvode för ordföranden utgår med 4 % och för vice ordförande 2 % av 
grundarvodet i Region Kronobergs arvodesreglemente. Arvoden till samtliga revisorer ska, enligt 
huvudregeln i bestämmelsen 25 § i finsamlagstiftningen, betalas av samordningsförbundet.

19 § Arkivtillsyn
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

20 § Förbundets bildande
Förbundet anses bildat den 1 juli 2017. Förbundsordningen gäller från och med 2020-07-01 under 
förutsättning att samtliga medlemmar godkänner denna.



Noréi^Holgersson^EvaJVjarie

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Wiesel Joakim  
den 11 augusti 2020 15:01 
Norén Holgersson Eva-Marie 
Joakim Wiesel avsäger sig uppdrag

Hej Eva Marie.

Jag Joakim Wiesel vill härmed avsäga sig samtliga politiska uppdrag.
De uppdrag jag har är som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i Ljungbybostäder. 
Anledningen till mitt beslut är tidsbrist.

Tack på förhand/ Joakim Wiesel
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Norér^olcjerssoi^v^Vjarie

Från: Lucas Modig 
Skickat: den 19 augusti 2020 15:44
Till: Norén Holgersson Eva-Marie
Ämne: Ersättare i socialnämnden

Hej,
P.g.a. av studier på annan ort, vill jag avgå från mitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.

Hälsningar,

Lucas Modig 
Liberalerna Ljungby 
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Norén Holgersson Eva-Marie

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Mahot Katarina 
den 4 september 2020 09:00 
Norén Holgersson Eva-Marie 
VB: BUN

Ank 2020 -09- o Ii
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr ^£>^&/03S3, /Os

Med vänliga hälsningar

Katarina Mahot
Förvaltningssekreterare 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontor 
Ljungby kommun 
Tel. 0372-78 94 00 
Webbplats: www.liunqbv.se

Från: Hagfoss Jan
Skickat: den 28 april 2020 15:02
Till: Walldén Marcus cmarcus.wallden@ljungby.se>
Kopia: Mahot Katarina <katarina.mahot@ljungby.se>; Soiling Lars <lars.solling@ljungby.se> 
Ämne: BUN

Hej,

Med hänvisning till det arbete som min arbetsgivare har inlett under senvintern/våren med att bygga upp 
verksamheten har det med den arbetsbelastning detta innebär efter hand stått klart för mig att det är 
orimligt att kombinera mitt nuvarande arbete med uppdraget inom barn- och utbildningsnämnden.

Jag måste därför avsäga mig detta uppdrag (innan det knappt har kommit igång). Den personliga 
livssituationen måste komma i första hand.

Jag ber om ursäkt för det besvär detta orsakar Er.

Vänligen

Jan Hagfoss

1
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Byrskog Bruce

Från: Margareta Baecklund 
Skickat: den 8 september 2020 15:53
Till: Byrskog Bruce
Ämne: Hej

Hej
Jag avsäger mig härmed min ersättarplats i kultur och fritidsnämnden,
Med vänlig hälsning Margareta Baecklund

LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 -09- 0 8
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
DnrT&Utol.lQZ
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LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2019-09-30

34(35)

Kommunfullmäktige

KP § 129 Ks2019/0344 102

Valärende - A Svensson (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Alma Svenssons (M) avsägelse och 
utser Magnus Johansson (M) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Länsstyrelsen ombeds att utse ny ledamot i kommunfullmäktige för 
Moderaterna.

Sammanfattning av ärendet

Alma Svensson (M) avsäger sig den 11 september 2019 samtliga uppdrag i 
Ljungby kommun vilka inkluderar:

1. ledamot i kommunfullmäktige
2. ersättare i barn- och utbildningsnämnden
3. ersättare i demokratiberedningen.

Beredning

Valberedningen föreslår att beslutar att godkänna Alma Svenssons (M) 
avsägelse och utser Magnus Johansson (M) till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag och 
finner att de gör så.

Beslutsunderlag

A Svenssons (M) avsägelse 2019-09-11 

Valberedningens förslag till beslut 2019-09-17 § 14

Justerandes sign

Skickas till

Länsstyrelsen



Noren Holgersson Eva-Marie

Från: 

Skickat: 

Till: 

Hej Eva-Marie. 

Petra Ruzsa-Pal 

den 16 september 2020 14:02 

Noren Holgersson Eva-Marie 

Jag avsäger mig samtliga politiska uppdrag i Ljungby kommun. 

Jag har även avsagt mig uppdraget som Nämndeman på Växjö tingsrätt. 

Hälsningar, Petra. 

Skickades från E-post för Windows 10 LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
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LJUNGBY
KOMMUN

KOMMUNIKATION
2020-09-18

Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen Kommunfullmäktige
Eva-Marie Norén Holgersson
0372-789116
eva-marie.noren-holgersson@ljungby.se

Valärende P Ruzsa-Pal (S)
Petra Ruzsa-Pals uppdrag innevarande mandatperiod inkluderar:

f Nämndeman Nämndemän S ^

2019-r Ersättare Ungdomsrådet S q^.q-^

__ . r 2019-I Ersättare Kommunstyrelsen 8 q^ q^

2019-t' Ersättare Demokratiberedningen S q-^

2019-r Ersättare Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott S

2019-T Ledamot Barn- och utbildningsnämnd S ni ni

F Ledamot Kom m u n fu Ilmäktige

POSTADRESS
341 83 Ljungby

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

ORG NR
212000-0670

E-POST
kommuns tyr elsen@ljungby. se

WEBBPLATS BANKGIRO
www.ljungby.se 156-0879

2023-
12-31

2022-

12-31

2022-

12-31

2022-

12-31

2022-

12-31

2022-

12-31

mailto:eva-marie.noren-holgersson@ljungby.se
http://www.ljungby.se


M E D D E L A N D E
2020-09-28 

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen Kommunfullmäktige 

POSTADRESS 

341 83  LJUNGBY 
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 9, Ljungby 
TELEFON 

0372-78 90 00 vx 
ORG NR 
212000-0670 

PLUSGIRO 

302 50-5 
E-POST

kommunstyrelsen@ljungby.se
FAX 

0372-78 91 44
WEBBPLATS 

www.ljungby.se
BANKGIRO 

156-0879

Meddelanden till kommunfullmäktige 2020-05-25 

1. Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut inom 3 månader enligt SoL

och LSS rapporteringsperiod 31 augusti 2020.

2. Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

inkommet 2020-06-16.

3. Länsstyrelsen har utsett Maj-Britt Claesson (V) till ny ersättare i

kommunfullmäktige efter Margareta Lundblad (V).

4. Demokratiberedningen informerar om förtroendevaldas kanaler för förslag

och påverkan i kommunen.

5. Protokoll från krisledningsnämnden 2020-05-28

6. Protokoll från krisledningsnämnden 2020-06-11

7. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-15 § 115 om att avaktivera

krisledningsnämnden.



    
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

 
 
 

 

  
 

 
 



2020-09-10
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS rapporterinqsperiod 31 augusti 2020
Lagom räde Kön Typ av bistånd eller insats Skäl att beslutet ej verkställts Datum för

gynnande
beslut

Datum för
avbrott

Datum för
verkställighet/
avslut

SoL K Särskilt boende Den enskilde har tackat nej till erbjudandet 2020-02-13
SoL K Särskilt boende Den enskilde har tackat nej till erbjudandet 2020-03-02
Sol K Särskilt boende Den enskilde har tackat nej till erbjudandet 2020-02-04
SoL K Särskilt boende Den enskilde har tackat nej till erbjudandet 2020-01-28
SoL K Särskilt boende Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2020-03-05
SoL M Särskilt boende Den enskilde har tackat nej till erbjudandet och återtagit 

ansökan.
2019-10-03 2020-06-22

SoL K Särskilt boende Den enskilde har tackat nej till erbjudandet och återtagit 
ansökan.

2019-10 21 2020-05-14

SoL K Särskilt boende Den enskilde har tackat nej till erbjudandet och återtagit 
ansökan.

2019-07-23 2020-04-28

SoL M Särskilt boende Verkställt. 2020-02-06 2020-08-10
SoL M Särskilt boende Verkställt. 2019-12-19 2020-07 08
SoL K Särskilt boende Verkställt. 2019-12-19 2020-07-08
SoL K Särskilt boende Verkställt. 2020-02-06 2020-08-10
SoL K Särskilt boende Verkställt. 2019-12-09 2020 06-03
SoL K Särskilt boende Avliden 2019-11-29 2020-06-04
SoL M Dagverksamhet Avbröt i verkställighet, beslutet har inte kunnat verkställas 

på grund av p g a besöksförbud på kommunala boenden.
2020 03 30

SoL M Dagverksamhet Avbröt i verkställighet, beslutet har inte kunnat verkställas 
på grund av p g a besöksförbud på kommunala boenden.

2020-03-30

SoL M Dag verksam het Avbröt i verkställighet, beslutet har inte kunnat verkställas 
på grund av p g a besöksförbud på kommunala boenden.

2020-03-30

SoL M Dag verksam het Avbröt i verkställighet, beslutet har inte kunnat verkställas 
pä grund av p g a besöksförbud på kommunala boenden.

2020-03-30

LJUNGBYKC MMUN
rMJIvllviUnb 1 Y H bLhb N
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SoL K Dagverksamhet Avbröt i verkställighet, beslutet har inte kunnat verkställas 
pä grund av p g a besöksförbud på kommunala boenden.

2020-03-30

SoL K Dog verksam het Avbröt i verkställighet, beslutet har inte kunnat verkställas 
pä grund av p g a besöksförbud på kommunala boenden.

2020-03-30

SoL K Dagverksamhet Avbröt i verkställighet,, beslutet har inte kunnat verkställas 
pä grund av pga besöksförbud på kommunala boenden.

2020-03 30

SoL K Dag verksam het Avbröt i verkställighet, beslutet har inte kunnat verkställas 
pä grund av p g a besöksförbud på kommunala boenden.

2020-03-30

SoL K Dagverksamhet Avbröt i verkställighet, beslutet har inte kunnat verkställas 
pä grund av p g a besöksförbud pä kommunala boenden.

2020-03-30

LSS M Kontaktperson LSS Resursbrist, saknar lämpliq personat/uppdraqstaqare 2019-09-30
LSS K Kontaktperson LSS Resursbrist, saknar lämpliq personal/uppdraqstaqare 2019-12 13
LSS K Bostad med särskild service LSS Resursbrist, saknar lämpliq bostad, 2019 08-07
LSS K Bostad med särskild service LSS Resursbrist, saknar lämpliq bostad. 2020-03-18
LSS M Bostad med särskild service LSS Verkställt. 2019-02-18 2020-09-01
LSS M Bostad med särskild service LSS Verkställt 2020-05-01 2020-05 01
LSS K Personlig assistans Annat skäl. 2019-10-21
LSS M Korttidsvistelse Resursbrist, saknar lämpliq bostad. 2020-01-01
LSS M Ledsaqarservice Resursbrist saknar lämpliq personal/uppdraqstaqare 2020-03-12
LSS K Ledsaqarservice Resursbrist, saknar lämpliq personal/uppdraqstaqare 2020-02-04
LSS K Ledsaqarservice Resursbrist, saknar lämpliq personal/uppdraqstaqare 2020-02-03



MEDDELANDE HD
Länsstyrelsen
Skåne Dnr 203-14739-2020

Kontaktperson Kommunfullmäktige
Förvaltningsjuridiska enheten Ljungby kommun
Anna-Britt D. Adell
010-224 12 03 (9.00-12.00) 341 83 Ljungby
skane @lansstyrelsen .se

Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av 
protokoll över inspektionen översänds härmed till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst 
ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och 
ska inspektera Överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen 
granska om Överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och 
förmynderskapsförordningen (1995:379) och att handläggningen även i övrigt sker 
på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
Överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska 
upprätta protokoll över inspektionen.

Anna-Britt D. Adell 
Länsassessor

LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 -06" 1 6
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr /jD

Så här hanterar vi personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på wwvv.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

mailto:skane@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane


BILAGA 2 1(2)

Länsstyrelsen
Skåne Dnr 203-14739-2020

Kommentar till synpunkter från gemensamma 
överförmyndarnämnden för Ljungby, Älmhult och 
Markaryd

Länsstyrelsen lämnar följande kommentarer till de synpunkter 
överförmyndarnämnden framfört i samband med Länsstyrelsens inspektion av 
myndigheten.

Behov av mer vägledning från länsstyrelsen
Statskontoret har i utredningen En förbättrad samordning av tillsynen och 
tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet (Statskontoret 2019:8) lagt 
förslag om förbättringar på aktuellt område. LItredningen ligger på regeringens 
bord.

Behov av ny lagstiftning

Länsstyrelserna har senast i april 2019, i samband med överlämnande av redovisning 
till regeringen av regeringsuppdraget om att ta fram riktlinjer för överförmyndare 
och ställföreträdare, framfört behoven av ny lagstiftning inom området.

Socialstyrelsens blanketter för läkarintyg är felaktigt utformade 
Länsstyrelsen kan instämma i att socialstyrelsens blanketter för läkarintyg vid 
anordnande av ställföreträdarskap kanske inte är optimalt utformade. Sveriges 
kommuner och regioner (SKR), som företräder såväl kommuner som regioner, har 
kanske möjlighet att lyfta frågan hos Socialstyrelsen?

Otydliga roller mellan läkare, överförmyndarhandläggare och domstol 
Länsstyrelsen kan inte instämma i att rollerna är otydliga. Ett förbättringsområde 
kan dock vara tingsrätternas processledning genom de uppdrag som ges 
överförmyndarna med stöd av 11 kap 17 a § föräldrabalken, att inhämta yttranden 
och utredning. Dessa kan preciseras betydligt och på så sätt göra överförmyndarens 
uppdrag tydligare. Överförmyndarnämnden skull t.ex. kunna begära förtydligande 
från tingsrätten om vad de avser med ”utredning”.

Barns skuldsättning
Överförmyndaren har i uppdrag att utöva tillsyn över föräldrarnas förvaltning av 
barns tillgångar. Det är alltså föräldrarnas förvaltning av barnets tillgångar, inte vad 
barnet företar sig självt, som överförmyndaren har tillsyn över. Vad gäller 
skuldsättning, får föräldrar som huvudregel endast med överförmyndarens samtycke

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

mailto:skane@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane
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Länsstyrelsen
Skåne Fel! Hittar inte Dnr 203-14739-2020

företa rättshandling som innebär att barnet skuldsätts (se 13 kap 12 § 
föräldrabalken). I syfte att uppmärksamma överförmyndaren på att föräldrar kan ha 
skuldsatt sitt barn ska Kronofogdemyndigheten informera överförmyndaren om att 
barn blivit registrerade hos myndigheten då det finns obetalda skulder (se 2 kap 9 § 
utsökningsförordningen [1981:981] och 8 a § förordning [1991:1339] om 
betalningsföreläggande och handräckning). Det är då lämpligt att överförmyndaren 
utreder grunden till skuldsättningen - om det är föräldrarna eller barnet självt som 
förorsakat skuldsättningen. Om skuldsättningen uppkommit med anledning av 
transaktioner som föräldrarna gjort med barnets tillgångar, är det något 
överförmyndaren ska uppmärksamma. Överförmyndaren kan till exempel kontakta 
föräldrarna och begära att de ska betala skulden. Om så inte sker finns möjligheten 
att förordna en god man (11 kap 2 § föräldrabalken) som får i uppdrag att företräda 
barnet och kräva att föräldrarna betalar skulden. (Lästips: ”Barnets egendom” av Eva 
von Scheele, Författaren och Norstedts Juridik 2018.)



PROTOKOLL 1(4)

Länsstyrelsen
Skåne 2020-06-10 Dnr 203-14739-2020

Kontaktperson Gemensamma överförmyndarnämnden för
Förvaltningsjuridiska enheten Ljiingby, Älmhult och Markaryd
Anna-Britt D. Adell 
010-224 12 03 (9.00-12.00)
skane@lansstyrelsen. se

Protokoll över inspektion av Gemensam 
överförmyndarnämnd för Ljungby, Älmhult och 
Markaryd

Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Vid inspektionen ska 
länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. (Se 21 § 
förmynderskapsförordningen [ 1995:379].)

Inspektionen har genomförts genom att överförmyndarnämnden anmodats att 
besvara frågor om verksamheten (se bilaga 1). Överförmyndarnämnden har 
uppmanats att till vissa frågor bifoga myndighetens skriftliga rutiner eller 
checklistor. Överförmyndarnämnden har till svarsformuläret bifogat utdrag från 
sammanträdesprotokoll som visar beslut om entledigande och val av 
ledamot/ersättare i nämnden, Rutin för omprövning av förvaltarskap, dokument 
om rekryteringsåtgärder som vidtagits 2019 och planeras för 2020 (rekrytering av 
ställföreträdare), dokument om ”samverkansåtgärder” (extern 
information/utbildning/samverkan) för 2019 och 2020 samt Rutin för 
lämplighetskontroll. Kompletterande upplysningar till frågeformuläret har 
inkommit den 10 juni 2020. Av de kompletteringen framgår bland annat att 
överförmyndarnämnden inte genomför den särskilda granskning av förvaltarskap 
som ska genomföras årligen (5 § 2 st förmynderskapsförordningen) för det fall 
frågan varit föremål för prövning av domstol under året. Nämnden hänvisar härvid 
till och gör en jämförelse med beslut enligt socialtjänstlagen. Länsstyrelsen noterar 
att överförmyndarnämnden har att tillämpa bestämmelserna i föräldrabalken och 
förmynderskapsförordningen i sin tillsyn över ställföreträdare.

Överförmyndarnämnden har under rubriken Övrigt i frågeformuläret framfört en 
rad synpunkter till Länsstyrelsen. Dessa kommenteras i bilaga 2.

Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 1110 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane
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Länsstyrelsen
Skåne

PROTOKOLL 2(4)

2020-06-10 Dnr 203-14739-2020

Granskade akter

Godmanskap för ensamkommande barn: Akt nr 1311 
Förmynderskap: Akt nr 317S, 2S74, 3211 och 1250 
Godmanskap: Akt nr 1211, 1335,2603,2508, 1339,865 och 3576 
Förvaltarskap: Akt nr 2400 och 882

Generella synpunkter
Det är generellt god ordning i akterna, de är överskådliga och välskötta. Varje akt är 
försedd med aktbeteckning. Handlingarna är sorterade i kronologisk ordning eller 
på annat lämpligt sätt, i förekommande fall ankomststämplade, försedda med 
aktbilage- och aktbeteckning samt diarieförda på dagboksblad. Noteringarna på 
dagboksbladet bedöms uppfylla kraven i 5 kap 2 § offentlighets och sekretesslagen. 
Ankomst av årsräkning, granskning av densamma och beslut om arvode behandlas 
som tre separata händelser.

Kritik
Akt 1311. God man har enligt notering i dagboken förordnats under våren 2018. I 
akten finns inget dokument med formellt beslut om anordnande av godmanskap och 
det framgår inte heller av diarium (dagbok) att sådan handling har funnits, eller 
borde ha funnits i akten. Överförmyndarens beslut om att förordna god man är 
enligt Länsstyrelsens uppfattning av sådan art och vikt att det ska dokumenteras 
skriftligen och motiveras i enlighet med vad som föreskrivs i 31 och 32 §§ 
förvaltningslagen (2017:900). Av handlingarna i akten framgår att god man 
regelbundet lämnar redogörelse för uppdraget till överförmyndarnämnden. 
Årsräkningar för verksamhetsåren 2018 och 2019 saknas i akten och det finns inga 
noteringar i dagboken om att årsräkningar inkommit till överförmyndarnämnden. 
Det finns inget beslut om att god man befriats från skyldigheten att lämna 
årsräkning/redovisa i förenklad form i akten eller noterat i dagboken. Det finns inga 
påminnelser om att inkomma med årsräkningar för de aktuella perioderna. (Se 12 § 
lag [2005:429] om god man för ensamkommande barn jfr med 14 kap 15 och 19 §§ 
föräldrabalken.) Överförmyndarnämnden får kritik för bristerna i handläggningen 
av ställföreträdarskapet. Överförmyndarnämnden åläggs att senast den 15 
september 2020 underrätta Länsstyrelsen om de rutiner som myndigheten har vid 
förordnande och tillsyn av ställföreträdarskap av aktuell typ.

Övriga påpekanden
Akt 865. Av god mans redogörelse avseende verksamhetsåret 2015 och del av 2016 
framgår att god man fört över medel från huvudmannens konto till konto i sitt eget 
namn i syfte att försäkra att det funnits medel till bestridande av huvudmannens 
räkningar. En ställföreträdare ska se till att huvudmannens egendom inte 
sammanblandas med ställföreträdarens egen. Det innebär till exempel att alla 
bankkonton ska vara i huvudmannens namn och att räkningar ska betalas från dessa 
konton. (Se 1 2 kap 6 § föräldrabalken.) Sammanblandning av medel utgör generellt 
sett en risk för skada för huvudmannen. Av handlingarna i akten framgår att god
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Länsstyrelsen
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man har varit medveten om att förfarandet inte var lämpligt. Såvitt framgår av 
handlingarna i akten och diarium (dagbok) har dåvarande överförmyndarnämnden 
inte påtalat det olämpliga i den sammanblandning som skett. Länsstyrelsen 
förutsätter att gemensamma överförmyndarnämnden har rutiner för att 
sammanblandning av medel uppmärksammas och påtalas.

Akt 1339. Av handlingarna i akten framgår att dåvarande överförmyndarnämnden 
inte noterat att huvudmannen flyttat från kommunen i slutet av år 2015. Först under 
mitten av 2017 uppmärksammas detta. Länsstyrelsen vill uppmärksamma 
överförmyndarnämnden på de rekommendationer som länsstyrelserna framför i 
Nationella riktlinjer för överförmyndare — för ordnade ställföreträdares redovisning, 
avsnitt 4.2 Kontroll av formell behörighet för myndigheten och granskaren. 
Länsstyrelsen förutsätter att gemensamma överförmyndaren har rutiner som 
säkerställer att myndighetens behörighet kontrolleras regelbundet.

Akt 2574. Av handlingarna i akten framgår att anmodan om saldobesked skickades 
till vårdnadshavare i september 2018 i anslutning till att ärendet registrerades i 
registret för överförmyndaren i Markaryds kommun. Påminnelse om att inge 
saldobesked skickades först i januari 2019, vilket visar att
överförmyndaren/överförmyndarnämnden inte har haft bevakning på att begärd 
handling ges in. Begärda uppgifter ges in till överförmyndaren senare i januari 2019.

Av handlingarna i flera akter där byte av ställföreträdare skett (akt 865, 1339, 2400 
och 2508) framgår inte om överlämnande av redovisningshandlingar till behörig 
mottagare — i dessa fall en ny ställföreträdare — skett enligt bestämmelserna i 16 kap 
8 § föräldrabalken. Överförmyndarnämnden har tidigare fått kritik för bristen, 
senast i samband med Länsstyrelsens inspektion den 9 maj 2019 (se protokoll dnr 
203-1 1458-19, sid 4 f). Länsstyrelsen förutsätter att överförmyndarnämnden 
därefter har vidtagit åtgärder för att försäkra sig om att de rutiner som tagits fram på 
området följs.

I flera akter förekommer det att överförmyndarnämnden i samband med granskning 
av årsräkningar gjort relativt stora justeringar i den inlämnade räkningen. I de flesta 
fall har räkningen noterats som granskad utan anmärkning, i något fall med vidtagen 
korrigering. Såvitt framgår av handlingarna i akterna och noteringar i diarium 
(dagbok) har ställföreträdarna inte kontaktats med anledning av justeringarna, innan 
granskningen avslutats. Länsstyrelsen vill uppmärksamma överförmyndarnämnden 
på de rekommendationer som länsstyrelserna framför i Nationella riktlinjer för 
överförmyndare — förordnade ställföreträdares redovisning, avsnitt 4.10 samt i 
Nationella riktlinjer för överförmyndare — legala förmyndares redovisning, avsnitt 
4.8.
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Överförmyndarverksamhet

Frågor inför inspektionsbesök 2020

Det är viktigt att frågorna besvaras med tydliga och utförliga svar 
eftersom de utgör underlag för det inledande samtalet vid 
inspektionsbesöket. Rutorna ”växer” efter hand som de fylls i.

Ange myndighetens namn:
Gemensamma överförmyndarnämnden Ljungby, Markaryd och Almhult

1. Myndighetens organisation

1.1 Nämnd: Om det skett förändringar i nämndens sammansättning sedan 
Länsstyrelsens inspektion 2019, ange avgående och nya ledamöters/suppleanters 
namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande och nyval om det inte 
skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap S § 5 st föräldrabalken.)
Se bilaga f^

1.2 Ange hur ofta nämnden sammanträder: 
Sex gånger per år -2019 
Fyra gånger per år - 2020

1.3 Överförmyndare och överförmyndarens ersättare: Om det skett 
förändringar på posterna sedan Länsstyrelsens inspektion 2019, ange ny 
överförmyndares/ersättares namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande 
och nyval om det inte skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap S § 5 st 
föräldrabalken.)
Ej relevant

1.4 Ange överförmyndarens tjänstgöringsgrad:

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post v/vav

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-22410 00 vx 010-224 1100 102-2912 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

mailto:skane@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane


Länsstyrelsen
Skåne

2(11)

Dnr 203-14739-2020

Ej relevant

1.5 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har slutat sin anställning efter 
Länsstyrelsens inspektion 2019 ange namn och datum för sista arbetsdagen. 
Ingrid Egonsson, Avslutade sin anställning 30 oktober 2019

1.6 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har börjat efter Länsstyrelsens inspektion 
2019 ange namn, utbildning/bakgrund/erfarenhet och anställningsdatum.
Gulnara Hovelius. Började 1 september 2019,
Juridisk utbildning, 180 p. Arbetsförmedlingen, särskilt inriktad mot nyanlända och 
personer med nedsatt arbetsförmåga. Särskilda språkkunskaper; slaviska språk.

1.7 Tjänstemän: Ange namn, tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter 
avseende samtliga tjänstemän inom överförmyndarverksamheten.
Katrin Nilsson — på pappret 20 %.
Gulnara Hovelius — 100 %
Eva Andersson — 100 %
Mari Gustavsson — 100 %
Per Månsson — 100 %

1.8 Tjänstemän: Ange vilken organisatorisk enhet inom kommunen som 
tjänstemännen är anställda vid och vem som är närmaste chef. 
Overförmyndarenheten/Gemensamma överförmyndarnämnden Ljungby, 
Markaryd, Älmhult/Katrin Nilsson

1.9 Ange det totala antalet årsarbetskrafter: 
4,20

1.10 Extra personal: Om ytterligare personal anlitats under t.ex. arbetstoppar 
sedan Länsstyrelsens inspektion 2019, ange namn, tjänstgöringsperiod,
tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter:________________________
Ingen ersättare, all granskning skedde då av ordinarie personal. Under 2020 har vi 
extra personal som granskar årsräkningar och årsredovisningar för 2019. 
Administrativ tjänst inom socialtjänstverksamhet och även erfarenhet som god man. 
Granskar inte egna ärenden.
2020-02-01—ff

1.11 Vem sköter verksamheten vid ledighet/sjukdom etc. för ordinarie 
överförmyndare/ tjänsteman?
Handläggarna täcker upp för varandra. Chef stöttar upp vid behov.



Länsstyrelsen
Skåne

3(11)

Dnr 203-14739-2020

1.12 Nätverk: Förekommer nätverk med andra överförmyndare/ 
överförmyndarnämnder, i så fall vilka?
Sporadiskt nätverk med Överförmyndarna i Östra Kronoberg. En sammankomst 
hösten 2019.

1.13 Samorganisation och annan samverkan
a) Förekommer samorganisation, t.ex. gemensam kansliorganisation, med andra 
överförmyndare/överförmyndarnämnder, i så fall vilka?
Nej

b) Om ni svarat nej på fråga a): Förekommer diskussioner om/planer på 
samorganisation, t.ex. gemensam kansliorganisation eller andra typer av samverkan, 
med andra överförmyndare/överförmyndarnämnder, i så fall vilka?
Nej

2. Överförmyndarens ut- och fortbildning

2.1 Redogör för vilka utbildningar/fortbildningar som nämndsledamöterna/ 
överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen har deltagit i sedan Länsstyrelsens 
inspektion 2019:
Nämndsledamöter:
Överförmyndamyheter i Nässjö, Jan Wallgren
Fortlöpande mindre utbildningsavsnitt vid sammanträden. Under 2019 var det 6 
sammanträden.

Tjänstemän:
Samtliga handläggare inkl extraresurs (ej Per Månsson):
SKR:s utbildning om arvode, feb 2020
Vid samverkan med Överförmyndare Kronoberg Östra bjöds länsstyrelsen in för att 
diskutera och förstå nya granskningsföreskrifter, hösten 2019.

Ny handläggare:
Överförmyndamyheter, januari 2020 
Introduktionsutbildning Wallgren, mars 2020

Chef:
Överförmyndamyheter, januari 2020

2.2 Om personerna inom verksamheten inte deltagit i någon ut-/fortbildning sedan 
Länsstyrelsens inspektion 2019, ange anledningen till detta.
Anledning till frånvaro från kurs arvode - sjukdom
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2.3 Redogör för vilka utbildningar/fortbildningar som planeras framöver för 
nämndsledamöterna/ överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen: 
Nämndsledamöter:
O verförmyndarnyheter
Utbildningsavsnitt som ges av förvaltningschef/kommunjurist i samband med 
sammanträden.
Tjänstemän:
Alla handläggare och chef är anmälda till fortsättningskurs i bouppteckning och 
arvodesskifte hösten 2020 i SKR:s regi.

3. Mottagnings-, besöks- och telefontider m.m.

3.1 Besök
a) Ange överförmyndarens /överförmyndarnämndens mottagningstider. 
Möjlighet att boka besök när så önskas
Handläggarna som riktar sig mot Almhult och Markaryd tillhandahåller service 
genom att det är möjligt att boka besök på plats i respektive kommun.

Det är också möjligt att vända sig till myndigheten via mail och dessa besvaras 
snarast, samma dag eller senast påföljande dag.

b) Ar överförmyndarens/överförmyndarnämndens lokaler för besök och möten 
tillgängliga för rörelsehindrade?
Ja. Finns besöksrum i entré i samtliga kommuner.

3.2 Ange överförmyndarens/överförmyndarnämndens telefontider. 
Telefontider:
Måndag, onsdag, fredag 10-12 
Tisdag och torsdag 13-15
Möjlighet att tala in meddelande och svar ges så snart som möjligt och senast 
efterföljande dag.

3.3 Webb ochmejl
a) Har överförmyndaren/överförmyndarnämnden information på kommunens 
webbplats?
Ja
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b) Har överförmyndaren/ överförmyndarnämnden en mejladress till myndigheten?
Ja

c) Finns möjlighet till säker elektronisk överföring av känsliga personuppgifter till 
och från överförmyndaren/överförmyndarnämnden?
Nej
Vid kommunikation med domstol sker överföring i krypterad form.
Myndigheten använder huvudsakligen brev i kontakt med enskilda och 
ställföreträdare om fråga är om information som omfattas av sekretess

4. Verksamhetens omfattning

Om ni rapporterat överförmyndarstatistik avseende verksamhetsåret 
2019 till länsstyrelsen senast samma dag som denna enkät ska ges in till 
Länsstyrelsen, behöver ni inte besvara frågorna under denna punkt.

4.1 Ange antalet kommuninvånare:

4.2 Hur många godmanskap var aktuella den 31 december 2019?

4.3 Hur många förvaltarskap var aktuella den 31 december 2019?

4.4 Hur många förmynderskap var aktuella den 31 december 2019?

4.5 Hur många ärenden har påbörjats och avslutats under 2019:

5. Granskning

5.11 hur många ställföreträdarskap ska/skulle årsräkning avseende år 2019 ges in? 
508 ärenden

5.2
a) Hur många årsräkningar hade inte inkommit per den 1 mars vid senaste 
inlämningstillfället?
65

b) För hur inånga av dessa hade anstånd beviljats? 
38

c) Hur många ställföreträdare blev föremål för vitesföreläggande på grund av att de 
inte inkommit med årsräkning i rätt tid?
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Ser ut att bli 11. Ej klart ännu.

5.3
a) Rutiner för granskning av års- och sluträkningar.
Bifoga överförmyndarens/överförmyndarnämndens rutiner eller checklistor för 
granskning av års- och sluträkningar.

b) Beskriv särskilt hur överförmyndaren/-nämnden följer upp redovisade skulder i 
förteckning och årsräkning.
Kontroll gällande att de inte ökat onaturligt i förhållande till tidigare år. 
Ställföreträdarna brukar ge förklaringar. I annat fall inhämtas förklaringar vid behov. 
I de fall ökning skett påtalas möjlighet till budget och skuldrådgivning och 
skuldsanering.
Ökning av skuld ses även i vissa fall som en impuls för att överväga förvaltarskap. Ev 
initieras utredning gällande detta då anledning till detta finns.

c) Hur görs urval till ev. djupare granskning?
Utifrån förutbestämda födelsedatum
Extra ärenden har även uttagits vad gäller professionella gode män 
För de som är fler ärenden än 5 kontrolleras även något av deras ärenden 
(Innan ordinarie granskning av årsräkningar startar)

d) Hur säkerställer myndigheten att samtliga ställföreträdarskap där årsräkning ska 
ges in, över tid blir föremål för djupare granskning än s.k. rimlighetsgranskning? 
Nytt för 2019 och som inleddes sommaren 2019: Fortlöpande djupgranskning då vi 
ser anledning till detta. I de fall så skett gör vi anteckning i journal märkt 
Djupgranskning för att de ska vara sökbara. Detta har gjorts som ett led i att öka 
mängden djupgranskade ärenden och för att på så sätt granska fler ärenden än de 
som görs vid års granskning.

e) Hur stor andel av årsräkningarna blir föremål för djupare granskning under ett år? 
35 st. 2018 var det 24. Till det kommer de övriga granskade som inte hör till 
årsräkning med 7 stycken (se d)

5.4 När var flertalet av årsräkningarna avseende inkomståret 2018 (och i 
förekommande fall 2019) granskade?
2018: Merparten var granskade före midsommar 2019. En andel togs efter 
sommaren och slutligen var några klara intill 1 oktober 2019.
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2019: I dagsläget är 217 granskade av 508.
Merparten hoppas vi ska vara g'anskade före sommaren 2020.

5.5 När var granskningen av årsräkningarna helt avslutad? 

För inkomståret 2018: 1 oktober 2019

För inkomståret 2019 (i förekommande fall): -

5.6 Hur lång är handläggningstiden i genomsnitt för att granska ingivna 
sluträkningar? (Från inkommen sluträkning till granskad sluträkning) 
Senast inom 5 dagar

5.7 Bifoga eller beskriv myndighetens rutiner för överlämnande av 
redovisningshandlingar m.m. enligt 16 kap 8 § föräldrabalken, till behörig 
mottagare.
När någon avlider:
Inväntar bouppteckning
Tar ut original på förteckningar, årsräkning och sluträkning för samtliga 
Skriver in vilken person vi adresserat handlingarna till 
Skickar med rekommenderat brev

Vid upphörande av godmanskap/förvaltarskap efter tingsrättens beslut:
Skickar förteckningar, årsräkning och sluträkning med rekommenderat brev till
huvudmannen själv
Skickar med rekommenderat brev

Förmynderskap:
Skickar ut de handlingar som inkommit med följebrev.
Skickar med rekommenderat brev

5.8 Bifoga rutin/checklistor eller redogör för hur myndigheten granskar hur 
uppdragen att bevaka rätt och sörja för person genomförs (se 12 kap 2, 5 och 9 §§ 
föräldrabalken).
Dels utifrån redogörelsen som god man/förvaltare lämnar in. Indirekt kontroll sker 
i samband med att handläggning av ärenden sker fortlöpande. Då ser vi till att vi har 
tillräcklig information att tillgå. Även uppföljning då vi får impulser/klagomål t ex 
från chef för särskilt boende.
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5.9 Beskriv eller bifoga rutin/checklista och bifoga i förekommande fall 
frågeformulär till förvaltare avseende myndighetens årliga särskilda granskning av 
förvaltarskap (se 5 § 2 st förmynderskapsförordningen).
G O FN skickar ut blanketten omprövning av förvaltarskap under hösten och där 
förvaltaren får redogöra för hur det fungerar och om de anser att förvaltarskap et ska 
upphöra eller fortsätta.
Ev anmodas om komplettering.
Om ärendet varit i tingsrätten görs ingen vidare omprövning utan då ses ärendet 
omprövat av TR:n. Då görs en tjänsteanteckning gällande detta. Genomgång görs av 
samtliga. En bedömning görs av inkommet material och där ärendet bereds för 
beslut i TR:n eller så gör nämnden en omprövning av beslutet längst ned på 
blanketten.

6. Ställföreträdare

6.1 Bedöms antalet ställföreträdare vara tillräckligt stort?
Nej för området Ljungby
För områdena Markaryd och Almhult finns idag ställföreträdare på kö för ärenden 
som är lämpliga för lekmän. I något fall har ställföreträdare där kunnat omfördelas 
till Ljungby. Svåra ärenden har kunnat fördelas till professionella gode män utifrån 
det behov som faktiskt funnits.
Behovet stort och ständigt ökande för de som behöver professionella gode män och 
ffa i Ljungby.

6.2
a) Hur rekryteras ställföreträdare?
Generell rekrytering (för att säkra allmänt inflöde):
Se bifogad lista
I vissa ärenden kan kontakt tas med befintliga ställföreträdare, som vi vet skulle 
kunna passa för att fråga dem specifikt i vissa ärenden.
Vi haffar även ställföreträdare vars uppdrag upphör då någon flyttar eller avlider. 
Under år 2019 har vi sett en markant ökning i tillflödet av ställföreträdare jämfört 
med tidigare år på grund av rekryteringsinsatserna.
Ekonomienheten har även anställt fler professionella gode män. Idag är de 4,25 
anställda jämfört med tidigare år då de var 3,0.Ärenden slussas över till dem i den 
takt de mäktar med. Finns utrymme motsvarande 12 ärenden till. Inför nästa 
budgetår 2021 har vi äskat medel till ytterligare en professionell god man.

b) Vilka aktiviteter har gjorts för att rekrytera lämpliga ställföreträdare, t.ex. till 
mer komplicerade ärenden, sedan Länsstyrelsens inspektion 2019?
Enheten för professionella gode män har utökat sin bemanning med ytterligare 1,25
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6.4 Bifoga eller redogör för myndighetens rutiner för återkommande kontroller av 
ställföreträdares lämplighet. JO har i beslut den 14 december 2009 (Dnr 2195- 
2008) påtalat att återkommande registerkontroll bör genomföras, även av 
ställföreträdare som inte får ett nytt uppdrag.
Sker vart annat år för samtliga.

++< c/:.'/
0

6.5 Hur många uppdrag som god man eller förvaltare har den ställföreträdare som 
har flest uppdrag?
8 (lekmän)
20 (prof gode män, som är kommunalt anställda)

6.6
a) Anlitas personer som är kopplade till företag/organisation/kommunal 
förvaltarenhet som tillhandahåller ställföreträdare, som god man eller förvaltare?
Ja (kommunal enhet för professionella gode män)
Ett ärende på gång där vi ev kommer anlita företag. Handlar om ärende med mycket 
tung problematik kopplad till kriminalitet mm. Övertag av ärende från annan 
kommun.

b) I hur många ärenden i så fall?
Prof: 20+20+14+14+1, totalt idagsläget 69 ärenden (maxgräns 
20+20+20+20+5)

6.7 Vilken utbildning erbjuds en ny ställföreträdare? Ange särskilt i vems regi 
utbildningen ges och om den anordnas i samarbete med andra överförmyndar- 
verksamheter.
Personlig introduktion (ställföreträdarens handläggare)
Utbildning inför årsgranskning
Planerad utbildning under våren 2020 fick ställas in på grund av Corona.
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6.8 Vilken fortbildning har ställföreträdarna erbjudits sedan Länsstyrelsens 
inspektion 2019? Ange särskilt i vems regi utbildningen ges och om den anordnas i 
samarbete med andra överförmyndar-verksamheter.
Kommunalt i egen regi. Annars inga utbildningar.

6.9 Ange om, och i så fall vilken, fortbildning ställföreträdarna kommer att erbjudas 
under det kommande året.
Grundutbildning i kommunal regi under hösten, förutsatt att Corona inte lägger 
hinder för detta.

6.10 Har något entledigande skett av ställföreträdare med anledning av att denne 
inte skött sitt uppdrag - sedan Länsstyrelsens inspektion 201971 förekommande fall, 
uppge grunden för entledigande och antal uppdrag:
Inte under 2019.
Några kan vara aktuella för år 2020.

7. Övrigt

7.1 Ange om det är några specifika frågor ni vill ta upp med Länsstyrelsen i samband 
med inspektionen.
-Behövs mer vägledningar från Länsstyrelsen på motsvarande sätt som 
Socialstyrelsen gör för Socialtjänstverksamhet. Knapphändig vägledning finns inom 
området. Utgör en belastning för kommunerna.
-Tack och lov har SKR förbättrat sin rådgivning genom Kalle Larsson. Men SKR kan 
endast ge råd och det behövs mer vägledande handböcker och allmängiltiga 
publikationer för hur handläggning ska gå till.
-Skriande behov av ny lagstiftning. Otillräckligt med det utredningsuppdrag som 
pågår. Den rättsosäkerhet som finns i handläggningen idag med otydliga roller 
mellan läkare, överförmyndarhandläggare och domstol skapar problem för 
ställföreträdarna.
-”Felaktigt” utformade mallar för läkarintyg hos Socialstyrelsen utgör ett allvarligt 
hot mot rättssäkerheten i tillämpningen och drar resurser i hanteringen hos såväl 
hälso- och sjukvården som hos överförmyndamämnderna. Finns behov av att 
Länsstyrelsen också driver sådana förändringsfrågor. Hade mallarna haft annorlunda 
utformning skulle arbetsbelastning varit betydligt lägre för 
överförmyndarhandläggarna.
- Oklart hur man ska följa upp skulder på barn.

7.2 Har det sedan förra inspektionstillfället skett något i övrigt som Länsstyrelsen 
som tillsynsmyndighet bör känna till?
-Möjlighet att ta del av fler blanketter på hemsidan (nu fler blanketter än tidigare). 
Ständig utveckling pågår. Likaså pågår ett ständigt utvecklingsarbete vad gäller 
informationen på hemsidan.
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- Barnkonventionen har implementerats i nämndens arbete (ffa vad gäller i 
förmynderskapsärenden har detta tillämpats)
- Nämnden har äskat medel för fler prof gode män och för verksamhetssystem som 
innebär att vi kan övergå till mer digital handläggning
- Omfattande arbete har lagts på att förbättra informationsmaterial till anmälare, för 
att råda bot på rollfördelningsproblematik. Även annat informationsmaterial har 
uppdaterats på hemsidan.
- Samverkan med socialtjänsterna har fördjupats för att informera mer om vad 
rollfördelning vilket vi tänker ska innebära att inte fel förväntningar på vad ett 
ställföreträdarskap ska innebära uppstår hos våra samverkanspartners. Skonar även 
lekmännen då de inte heller får orimliga förväntningar i sina uppdrag.

Namn, telefonnummer och e-postadress till den som fyllt i uppgifterna: 
Katrin Nilsson 0372-789194

6

Länsstyrelsen
Skåne

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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DB §20

Påverkans- och förslagsmetoder

Beslut
Demokratiberedningen godkänner redovisningen av påverkans- och 
förslagsmetoder samt sammanställningen ska skickas till kommunfullmäktige 
och publiceras på Ljungby kommuns extranät.

Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen beslutade den 19 maj 2020 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en tabell med information 
om de olika påverkans- och förslagsmetodema som förtroendevalda kan 
använda sig utav i sina olika uppdrag. Uppdraget ska redovisas för 
demokratiberedningen i augusti.

Beslutsunderlag
Sammanställning av förtroendevaldas kanaler för förslag och påverkan i 
kommunen.

Yrkande
Baserat på diskussionen föreslår ordförande att sammanställningen ska skickas 
till kommunfullmäktige samt att den ska publiceras på Ljungby kommuns 
extranät.

Beslutsordning
Ordförande frågor om demokratiberedningen kan godkänna redovisningen samt 
att besluta i enlighet med yrkandet och finner att de gör så.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN 2020-08-19

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Eva-Marie Norén Holgersson 
0372-789116

eva-marie. noren-holgersson@ljungby. se

Sammanställning av förtroendevaldas kanaler för 
förslag och påverkan i kommunen

Kanal Beskrivning Vad gäller?
Motion Ett förslag som lämnas till 

kommunfullmäktige av 
ledamot i fullmäktige eller 
tjänstgörande ersättare

Varje motion ska vara skriftlig och 
gälla en fråga eller ett ämne.
Motioner bereds av 
kommunstyrelsen och ska 
besvaras av fullmäktige inom ett 
år.

Nämndinitiativ Ett förslag som 
lämnas till 
kommunstyrelsen 
eller en nämnd av 
ledamot i 
nämnden/ks.

Det finns en rutin med allmänna 
riktlinjer.
Varje nämnd fastställer egna 
riktlinjer för hur dessa initiativ ska 
hanteras.

Interpellation Ledamöter och 
tjänstgörande ersättare i 
fullmäktige får lämna in 
frågor som debatteras 
nästkommande 
sammanträde.

Interpellationen och svaret på den 
ska vara skriftliga.
Alla ledamöter och tjänstgörande 
ersättare i fullmäktige får delta i 
debatten. Debatten genomförs 
utan begränsat antal inlägg och 
tidsgräns.
En interpellation får enbart ställas 
till ordföranden eller vice 
ordföranden i nämnder, styrelser 
och bolag.

Enkel fråga En enkel fråga ska 
kunna besvaras av 
den tillfrågade utan att 
några utredningar 
görs av berörd 
förvaltning, under

En enkel fråga ska vara skriftlig, 
men svaret behöver inte vara 
skriftligt.
Enbart den ledamot som har ställt 
frågan och den som besvarar frågan 
får delta i debatten.

POSTADRESS
34] 83 Ljungby

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

ORG NR
212000-0670

E-POST
kommunstyrelsen@ljungby.se

WEBBPLATS BANKGIRO
www.ljungby.se 156-0879

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


samma sammanträde Debatten genomförs utan begränsat 
som den ställs. antal inlägg och tidsgräns. 

En enkel fråga får enbart ställas 
till ordföranden eller vice 
ordföranden i nämnder, styrelser 
och bolag. 

Frågestund i Ledamot i fullmäktige Den frågande och den svarande 
fullmäktige kan ställa korta frågor får två minuter att ställa / besvara 

till ordföranden i frågan, samt ytterligare en minut 
nämnderna och var till ev replik. 
styrelserna. 

Allmänpolitisk Fullmäktiges Alla ledamöter och tjänstgörande 
debatt i presidium kan besluta ersättare i fullmäktige får delta i 
fullmäktige att allmän debatten. 

kommunalpolitisk Fullmäktiges presidium 
debatt ska hållas vid bestämmer formerna för debatten 
fullmäktiges och meddelar dessa i god tid före 
sammanträde. sammanträdet. 

Förtroendevalda arbetar tillsammans med sina partikollegor fram förslag och yttranden i 
kommunala organisationer. 
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Beslut om att avaktivera krisledningsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen avaktiverar krisledningsnämnden. Krisledningsnämndens 
verksamhet upphör därmed.

Sammanfattning av ärendet
Under våren 2020 aktiverades krisledningsnämnden i Ljungby kommun. 
Krisledningsnämndens främsta uppgift har varit att agera som ett övergripande 
och samordnande beslutsorgan under den smittspridningen av coronaviruset. 
Under sommaren har smittspridningen minskat och i augusti fattades beslut om 
att avveckla den centrala krisledningsorganisationen och återgå till att hantera 
pandemin inom ordinarie verksamhet och strukturer.

I tjänsteskrivelsen från den 27 augusti 2020 skriver 
kommunledningsforvaltningen om ärendet. Krisledningsnämndens uppdrag 
regleras i Lag om kommuner och regioners åtgärder infor och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. I lagen framgår när och hur nämnden 
kan aktiveras men även när och hur den kan avaktiveras. Med anledning av att 
smittspridningen har minskat föreligger det inte längre någon extraordinär 
händelse och därmed ska krisledningsnämnden inte längre vara aktiverad enligt 
lagen.

Beslut om att avaktivera krisledningsnämnden kan tas av kommunstyrelsen. 
Detta framgår av lagen men också av kommunens reglemente för 
krisledningsnämnden. I tjänsteskrivelsen från den 27 augusti 2020 föreslår 
kommunledningsforvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att avveckla 
krisledningsnämnden eftersom det inte längre föreligger någon extra ordinär 
händelse. Beslutet innebär att krisledningsnämndens verksamhet upphör och att 
eventuellt övertagande av beslutsmandat återlämnas till ordinarie nämnder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsforvaltningen, 2020-08-27 
Reglemente för krisledningsnämnden i Ljungby kommun, 2014-04-29

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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