
Kallelse 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid Konferensrummet i Ljungby Arena, Fritidsvägen, Ljungby 

måndagen den 27 september 2021, klockan 17.30- 

Vid förhinder kontakta Sofia Olsson som kallar ersättare. Telefon 0372-78 

91 17, sofia.olsson@ljungby.se  

Inledning Ordföranden hälsar välkommen. 

Förslag till justerare: Marcus Walldén och Kerstin Wiréhn, ersättare: 

Håkan Bengtsson 

Justeringen hålls måndagen den 4 oktober 2021 kl.16.00. 

Ärenden 
1. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

2. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

3. Enkla frågor.

4. Inlämnande av motioner och interpellationer.

5. Delårsrapport och budgetuppföljning för kommunkoncernen.

6. Svar på motion kommunala läkare.

7. Svar på motion om att erbjuda tillsvidareanställning till ungdomar som 
omfattas av gymnasielagen och riskerar utvisning.

8. Införande av maxbelopp på taxa för upplåtelse av offentlig plats.

9. Svar på medborgarförslag gällande flaggning på nationella minoriteters 
nationaldagar.

10. Kronobarnsmodellen inom arbetet Barnens bästa gäller.

11. Svar på motion om sammanslagning av miljö- och byggnämnden och 
tekniska nämnden.

12. Svar på motion om samhällsbyggnadskontor.

13. Svar på motion om att bygga i trä.

14. Svar på motion om Röda korsets kolloverksamhet.

15. Svar på motion om fritt wifi.

mailto:sofia.olsson@ljungby.se


15. Årsredovisning för VoB Kronoberg 2020.

16. Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott (S).

17. Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (V).

18. Val av nämndeman (MP).

19. Valärende ledamot i kommunfullmäktige (C).

20. Val av ersättare i valnämnden (C).

21. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.

22. Meddelanden.

Vice ordförande 
Bengt Carlsson (KD) 
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l<OMMUNLEDNINSGFÖRVAL rn!NGEN 

Dnr J·01oG. K I? 

Olle Bolmelind har i många år drivit sommarkoloni för barn vis anhöriga inte har 
haft möjlighet eller ekonomi till att hålla en semester med sitt barn. 

På grund av bristande bidrag till denna verksamhet ser Olle ingen möjlighet för att 
fortsätta denna verksamhet eftersom pengarna inte räcker och vi i ALTERNATIVET 
·:··!:: r därför att kommunen ska gå in och avsätta 200.000 för att han ska få
möjlighet för att fortsätta verksamheten för dessa barnen. Tänk på barnens bästa-

Vi får inte glömma bort att det är en del av våra framtidiga kommuninvånare som 
så väl behöver en semester för att komma ifrån vardagen. 

Roland Johansson och Jonna Nielsen 

ALTERNATIVET 



#
Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om digital tillgänglighet

Den digitala utvecklingen går väldigt snabbt, det har inte minst coronapandemin visat och 
delvis tvingat fram.

Vi vet att många människor inte har möjlighet att ta till sig den kunskap som krävs för att 
hantera en ökad digitalisering. Det gör att många lämnas i digitalt utanförskap. Det kommer i 
framtiden att leda till att människor inte får all den information som kan vara bra att ha, 
boka besök eller andra kontakter som behöver tas med myndigheter och vårdgivare.

Vi socialdemokrater vill ändra på detta. Det är ett värde för kommunen om de som söker 
kunskap också får den. Vi vet att Godsmagasinet haft träffar där man kan då personlig hjälp 
med sina digitala spörsmål. Coronan har säkert satt stopp för den aktiviteten.

Vår ide'är att kommunen utreder frågan om hur en digital handledning till de som behöver 
förbättra sina kunskaper i vår kommun kan se ut. Vi förutsätter att organisationer och 
studieförbund är involverade. Kanske kan kommunen tillsammans med andra organisationer 
erbjuda en utbildningskampanj, kanske både enskilt och i grupper för utbildningstillfällen så 
att fler människor slipper hamna i digitalt utanförskap. Kommunens roll kanske blir den 
informativ i digitaliseringsfrågan, d.v.s att sprida informationen till rätt insats?

Därför yrkar vi:

- Att en utredning görs om hur kommunen tillsammans med andra aktörer kan minska 
det digitala utanförskapet för kommunens invånare.
Att efter utrednings färdigställande redovisa utredningens slutsatser till kommunens 
olika råd, företrädesvis Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Lagan 2021-08-16

Anne Karlsson Emma Johansson Gauffin

(s) (s)
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om att kommunala lokaler bör utrustas 
med fiber/internetuppkoppling

I dagens digitala värld är medborgarna beroende av en fungerande internetuppkoppling.

Inte minst är detta en viktig fråga för föreningar i kommunen som hyr Ljungby kommuns 
lokaler för sin verksamhet.

Bristen på internetuppkopplingar ger en sämre status på kommunens lokaler. Detta vill vi 
socialdemokrater ändra på.

Vi yrkar därför:

En kartläggning görs av lokaler som ägs av Ljungby kommun, som hyrs ut till 
föreningar och sammankomster, som saknar fiber/internetuppkoppling.

- Att kartläggningen tillsammans med beräknad kostnad för eventuella åtgärder för att 
erhålla fiber/internetansiutning redovisas.

- Att ärendet hänförs till kommande budgetberedning för prioritering i nästa års 
budget.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Ljungby 2021-09-13

Anne Karlsson Pia Johansson

(s)
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KOMMUNLEDNINSGFORVALTNINGEN

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om att införa lovprao för årskurs 8
Ljungby kommun behöver, precis som många andra kommuner, rekrytera personal inom en 
mängd olika yrken framöver. Kommunen behöver personal inom vård och omsorg och 
behovet kommer att vara stort i flera år framöver. Socialdemokraternas förslag innebär att
kommunen erbjuder elever som gått ut årskurs 8 någon/några veckors prao i kommunens
vård och omsorgsarbetsplatser, med en handledare på arbetsplatsen. Arbetsplatser för prao 
kan vara äldreomsorg eller barnomsorg. Antalet praoplatser kan förslagsvis vara mellan 50- 
100 platser, fördelat över lämpliga lov som finns i skolans terminssystem. Genom att sprida 
prao över de olika loven så torde inte arbetsbördan bli alltför belastande för ordinarie 
personal. Lovprao kan med fördel införas i hela kommunen. Upplägget kan vara ett vanligt 
ansökningsförfarande för eleven och kommunen kan erbjuda ett begränsat antal platser.

En vinst med lovprao kan vara att valet bli lättare för eleverna att välja rätt 
gymnasieprogram och dessutom fått prova på att få insyn i ett yrke. En andra vinst är att 
flera elever kan erbjudas sysselsättning under något lov.

Kommunens förtjänst är att visa upp olika yrkesgrupper och visa ett gott arbetsgivarskap för 
framtida rekryteringar.

Vi yrkar

- Att en utredning om prao under lämpliga lov för åk 8, med begränsat antal 

platser görs. Utredningen skall innefatta kostnad samt förslag om 

möjligheter/hinder för införande.

- Att resultatet redovisas till kommunstyrelsen för att diskutera utredningens 

innehåll samt besluta om hur man på olika sätt kan och vill arbeta vidare med 
resultatet.

Lagan 2021-09-07

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Anne Karlsson Lotte Åhlander

(s) (s)



Miljöpartiet de Gröna i 
Ljungby kommun

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson angående PFAS i 
kommunalt dricksvatten.

För snart ett år sedan släppte Naturskyddsföreningen en rapport som visade att 19 000 av 
Ljungbys invånare är utsatta för en för hög mängd av gifterna PFAS när de dricker sitt dagliga 
behov av vatten. EUs myndighet för livsmedelssäkerhet har uppdaterat och skärpt 
gränsvärden för fyra olika PFAS (PFOA, PFOS, PFNA och PFHxS) och svenska 
Livsmedelsverket förväntas följa dessa skärpta gränsvärden.
Kommunen har haft ett bra tag på sig att påböija lösningar på detta väldigt angelägna 
problem, därför ställer Miljöpartiet i Ljungby dessa frågor:

• Vad har Ljungby kommun gjort för att minska andelen PFAS i vattnet?
• Vad har styrande partier gjort för att minska andelen PFAS i vattnet?
• När kan Ljungbys invånare som dricker kommunalt vatten vara säkra på att vattnet är 

giftfritt?
• Har kommunen en uppfattning om var gifterna kommer från?

Länk
https://cdn.naturskvddsforeningen.Se/uploads/2021/06/l 1114742/29035 8176d35c501c200.p
df

2021-06-18 

För Miljöpartiet 

Tommy Göransson

https://cdn.naturskvddsforeningen.Se/uploads/2021/06/l_1114742/29035_8176d35c501c200.p


Interpellation till Tekniska 
nämndens ordförande

“Alla kommuner behöver jämföra med regnet i Gävleborg och göra 
beräkningar” Detta menar Thomas Pettersson professor på 
Chalmers i Göteborg.

Enligt VA-Plan från 2013 ska kommunen “underhålla och förnya 
befintliga ledningar i den takt som krävs för att bibehålla deras 
funktion och driftsäkerhet”.

I budget 2022 föreslog Vänsterpartiet och Miljöpartiet ökade 
resurser för ledningsfömyelse, men fick avslag på det.

Vi har haft rejäla skyfall både denna och förra sommar vilket lett 
till översvämningar i många fastigheter

Vi undrar därför:

Hur väl förberedda är vi för skyfall med liknande mängd som i 
Gävleborg?

Varför har vi haft översvämningar och vad ska göras för att det 
inte ska ske igen?

Ljungby den 29 augusti 2021

Kerstin Wiréhn 
Vänsterpartiet



Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation till Barn-och utbildningsnämndens ordförande 
Marcus Wallde'n (m) om psykisk ohälsa bland unga

Den vanligaste dödsorsaken bland unga idag är självmord. I en rapport ifrån "ung idag 2021" 
utgiven av Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor, visar att var tredje ungdom 
besväras av oro, ångest och ängslan. Hälften av dem har psykosomatiska symptom

För några dagar sedan överlämnades en bok "Det här behöver vi för en Better day" utgiven 
av Tim Berglings Foundation, Suicid Zero, Mind och BRIS till statsminister Stefan Lofve'n. 
1000 ungdomar har skrivit ner sina tankar om vad som de behöver för att vård och stöd skall 
fungera i Sverige. Bl.a. säger Klas Bergling, Tim Berglings Foundation, och ungdomen Lucia i 
TV4 morgonprogram att skolorna bör prata om livskunskap. Den psykiska ohälsan har under 
flera år varit hög och har ökat i samband med pandemin.

Frågan om barn och ungas hälsa är en stor och viktig samhällsfråga. Barnen är vår framtid 
och jag undrar hur vi i Ljungby kommun har ämnen i skolan som berör livet, vart man som 
ung kan vända sig och vad det finns för hjälp att få. Mina frågor är:

1. Arbetar kommunens skolor systematiskt i undervisningen med information och 
samtal om viktiga ämnen som rör livet?

2. Vad kan en ung person/elev med psykisk ohälsa i skolan förvänta sig av elevhälsan?
3. Hur ser samverkan med andra myndigheter/vårdgiare ut och fungerar den i 

praktiken?
4. Hur arbetar nämnden för att politiker ska få ökad kunskap inom området ungas 

psykiska ohälsa?
5. Vilken hjälp finns för unga med psykisk ohälsa i Ljungby kommun?
6. Vilken ungdomspolitik driver du som moderat ordförande i nämnden?

Ljungby 2021-09-09

Anne Karlsson

(5)



Källa: Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla I MUCF 

Om initiativet - For A Better Day - Tim Bergling Foundation
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 146 KS2021-0188 

Delårsrapport och budgetuppföljning för 
kommunkoncernen 

Förslag till beslut 

041 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
delårsrapporten för juli 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsrapport per den 31 juli 2021 
för kommunen och kommunkoncernen samt prognos för helåret 2021. 
Delårsrapporten innehåller redovisning av ekonomi, måluppfyllelse och 
personalredovisning. 

Delårsrapporten innehåller redovisning av ekonomi, måluppfyllelse och 
personaldata. 

Ljungby kommun har ett resultat på 129 miljoner kronor efter sju månader. 
Prognosen för helåret visar på ett resultat på 68 miljoner kronor. Det 
budgeterade resultatet ligger på 7 miljoner kronor. 

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

Sjukfrånvaro har minskat under 2021 jämfört med 2020. Medelåldern har stigit 
något. Personalomsättningen har minskat beroende på en försämrad 
arbetsmarknad. Frisknärvaro har förbättrats mycket under 2021 jämfört med 
2020. 

I tjänsteskrivelsen från den 31 augusti 2021 föreslår 
komrnunledningsförvaltningen att delårsrapporten för juli 2021 ska godkännas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-31 
Delårsrapport juli 2021, 2021-09-14 
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Kommunstyrelsen

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.
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Kommunledningsförvaltningen 

Magnus Johansson 
Ekonomichef 

Tel. 0372-78 91 53 
magnus.gjohansson@ljungby.se 

Delårsrapport juli 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-31 

KS202 l-0 188.041 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 
för juli 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsrapport per den 31 juli 2021 för 
kommunen och kommunkoncernen samt prognos för helåret 2021. Delårsrapporten 
innehåller redovisning av ekonomi, måluppfyllelse och personalredovisning. 

Efter juli månads utfall sammanställer ekonomiavdelningen både en prognos och en 
delårsrapport. Ljungby kommun har ett resultat på + 129 mkr efter sju månader. 
Prognosen för helåret visar på ett resultat på +68 mkr. Det budgeterade resultatet ligger på 
+7 mkr. Nämnderna visar totalt sett på en mindre budgetavvikelse, +2 mkr. De största
avvikelserna mot budget gäller skatteintäkter som har ökat kraftigt i år jämfört med budget
samt finansiella intäkter, som ger ett överskott beroende på en god utveckling för
kapitalförvaltningen.

Av de fyra finansiella målen uppnås alla för delåret. För helåret beräknas inte målet om 
självfinansiering av investeringar uppnås. 

I balanskravsresultatet räknas minskat värde för kapitalförvaltningen bort. 
Balanskravsresultatet beräknas ändå hamna på +68 mkr. 

I delårsrapporten ska en bedömning göras om god ekonomisk hushållning uppnås för 
kommunen och kommunkoncernen. Med tanke på att samtliga finansiella mål uppnås och att 
kommunkoncernen visar ett väldigt starkt resultat så bedömer vi att Ljungby kommun har 
haft en god ekonomisk hushållning. 

Ljungby kommuns vision är "I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 
invånare år 2035". Kopplat till visionen finns tre visionsmål. I delårsrapporten har 
bedömningar gjorts av hur visionsmålen har uppfyllts. Visionsmålet "Bästa kommun att växa 
i" bedöms som delvis uppfylltJej uppfyllt med en svagt minskande trend. Visionsmålet 
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”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.

Under rubriken väsentliga personalförhållanden redovisas sjukfrånvaro, medelålder, 
personalomsättning och frisknärvaro. Sjukfrånvaro har minskat under 2021 jämfört med 
2020. Medelåldern har stigit något. Personalomsättningen har minskat beroende på en 
försämrad arbetsmarknad. Frisknärvaro har förbättrats mycket under 2021 jämfört med 2020.

Kopplat till respektive visionsmål presenteras uppdrag från planeringsdirektivet med aktuell 
status.

Beslutsunderlag
Delårsrapport juli 2021 Ljungby kommun

Jennie Vidal Magnus Johansson
Kommundirektör Ekonomichef
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Kommundirektören har ordet
Vi befinner oss fortfarande i en pandemi men genom en hög vaccinationstakt har vi nu äntligen börjat kunna 
öppna upp samhället igen även om det fortfarande gäller att vara noggrann och följa restriktionerna. Corona- 
pandemin har förändrat vår vardag och påverkat oss alla som har fått ställa om både i vårt arbetsliv och 
privatliv och vi kan också se att digitaliseringstakten har ökat och förändrat våra beteendemönster och 
arbetssätt på ett sätt som annars skulle tagit flera år att genomföra.

Att medarbetare trivs på jobbet är en viktig fråga för oss i Ljungby kommun. I årets medarbetarenkät gav 
medarbetarna Ljungby kommun ett mycket gott betyg, bland annat tycker medarbetarna att de utför ett 
meningsfullt arbete och att cheferna i organisationen ger medarbetarna förutsättningar att ta ansvar. Likaså 
trivs man och ser tram mot att gå till jobbet. Vi är glada över den höga svars frekvens en på enkäten som 
skickats ut till kommunens ca 3000 anställda, det visar på en vilja att vara med och påverka och forma 
framtiden tillsammans. Att våra medarbetare trivs, känner sig uppskattade och får möjlighet att utvecklas är 
nyckelfaktorer för hur bra vi lyckas med vårt uppdrag att skapa ett rikt liv för invånarna i Ljungby kommun. 
Organisationen tår också ett bra betyg från medarbetarna när det gäller information och ledning under 
pandemin.

Vi har haft många spännande inslag under 2021 och bland annat så firar vi att demokratin tyller 100 år 
genom att Ljungby kommun undertecknat demokratideklarationen. Ljungbykommun står upp för det 
demokratiska systemet genom att sprida kunskap och medvetenhet samt själva bidra till det demokratiska 
samhället genom sitt arbete. Vi vill också bidra till ett samhällsklimat som är präglat av öppenhet och respekt.

Under året har arbetet med implementeringen av tillitsbaserad styrning och ledning tagit fart. Det är en 
ledningsfilosofi som gynnar våra invånare vilka vi är till för. I korthet handlar det om att öka kvaliteten för 
kommuninvånarna och deras upplevelse och kunskap. Det handlar också om att fler beslut skall fattas 
närmare invånaren. Jag är helt övertygad om att de bästa förbättringsidéerna finns hos de som arbetar 
närmast invånaren och genom att ta tillvara på det engagemanget och dessa goda idéer så blir vi bättre! För 
att ta tillvara på de goda förbättringsidéerna krävs det också att vi i Ljungby kommun har ledare och chefer på 
alla nivåer som är lyhörda och att vi tillsammans arbetar med ett öppet klimat. Tillitsbaserad styrning handlar 
om minskad detaljstyrning i kombination med förtroende, och det är viktigt med en god balans mellan 
kontroll och delaktighet.

2021 har också varit ett år som genomsyrats av vårt spännande utvecklingsprojekt med översiktsplanen som 
har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling och hur 
vi tillsammans formar framtiden mot 35 000 invånare 2035. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och 
övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. 
Runt om i kommunen pågår och planeras flera byggprojekt, ett par exempel är Regnbågens förskola och 
Harbergsområdet och under september månad kommer det nyrenoverade kulturhuset Grand att invigas.

Att som kommun arbeta mer klimatsmart spelar också en avgörande roll i vårt utvecklingsarbete och för våra 
möjligheter att skapa en hållbar framtid. Därför kan jag med stor glädje meddela att Ljungby kommun 
förbättrat sig i rankingen kring Sveriges bästa miljökommun där vi nu är 13:e bästa kommun i 
kommungruppen ”Mindre städer och landsbygdskommuner”. Det är ett kvitto att på att vi faktiskt arbetar 
långsiktigt med miljö- och hållbarhetsfrågorna och att vi tillsammans tar ett gemensamt ansvar.

Yi kan också glädjas åt att fler och fler elever klarar gymnasiet i Ljungby kommun. Tidigare har vi haft en 
något nedåtgående trend som nu är bruten. Skillnaden mellan tjejer och killar är dock stor och här behöver 
vi fortsätta att vidta åtgärder. Yi kan också konstatera att barn och ungdomar i kommunen är aktiva och 
gillar idrott, vilket vi ser kopplingar till idrottsskolan och givetvis även när det gäller aktiva föreningar. Barn 
och ungdomar i Ljungby kommun utövar också mycket musik och kultur och vi är väldigt stolta över att ha 
en kulturskola med brett utbud: dans, berättande och musik. Under våren blev Ljungby kommun också
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nationellt uppmärksammad när alla kommunens verksamheter dansade ”Jerusalema” tillsammans med 
danspedagogen på kulturskolan. Det var ett projekt som visade på vår gemenskap genom dansen.

I Ljungby kommun har vi en stor andel äldre personer och i senaste mätningen från Socialstyrelsen kan vi se 
att personer som bor på särskilt boende eller som har hemtjänst är väldigt nöjda och trivs. Här är vi bland de 
bästa i landet, vilket vi är oerhört stolta över.

Slutligen så kan vi också konstatera att i Ljungby kommun har vi en ordnad ekonomi och att vi lyckas ha en 
ekonomi i balans även under ett år med pandemi skapar goda förutsättningar för framtiden. Det 
prognostiserade resultatet vid delår 2021 visar på +68 mkr vilket är 61 mkr högre än budget. Det starka 
resultatet beror bland annat på ökade skatteintäkter och överskott för finansiella intäkter genom både 
realiserade och orealiserade vinster för kommunens aktiefonder. Det är positivt att vi har en budget som 
prognostiseras att vara i balans men vi behöver ha i åtanke att det delvis beror på ett antal engångseffekter 
som endast har effekt på kort sikt och att utmaningen med att långsiktigt finansiera vår välfärd kvarstår. 
Totalt uppvisar nämnderna ett prognostiserat överskott på 2 mkr där störst avvikelse härrörs från barn- och 
utbildningsförvaltningen, -6 mkr, och tekniska förvaltningen, +7 mkr.

Jennie Vidal Kommundirektör
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Vision och styrmodell
I Ljungby kommun formar ri fram riden tillsammans, 35 000 imd nare dr 2035

Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyming och verksamhetsstyrning. \Isicnsstyrmngen är den 
politiska riktning som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstyrningen är kopplingen som utgör det vi gör i 
våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Vår verksamhet ska 
leda mot visionen. Yisionsstyrningsmodellen 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.

Vision

Visionsmål

Globala mål

I Ljungby kommun formar vi framtiden 
tillsammans, 35 000 invånare år 2035
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Förvaltningsberättelse
Kommunfullmäktiges mål

1. Visionsmålet Bästa kommun att växa i
innebär att vi ska ha ett bra samarbete med näringslivet, 
vara tillgängliga för alla, attrahera tier 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, tamilj, företag och som 
förening.

BÄSTA1
KOR/IMUN ATT

LVÅXA

235. ?8ff- 8

Övergripande bedömning och trend för visionsmålet
Sammanfattning visionsmål: Bedömning:

Bästa kommun att växa i
bedöms som delvis uppfyllt 
med en svagt minskande trend.

delvis

Visionsmålet ska ta oss mot visionen om att bli tier 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 innovative och modiga, och 
uppmuntrande till kreativitet och nyskapande. Särskilt viktiga nyckelord är hälsa, utbildning, infrastruktur 
och hållbarhet.

Den samlade bedömningen av visionsmålet utiirån de indikerande globala målen visar en negativ trend och 
riktning. Detta bör snarare ses som ett resultat av gradvis ökade förväntningar och ambitioner än en väsentlig 
försämring av livskvaliteten hos Ljungby kommuns invånare. Allvaret i utvecklingen bör dock inte 
underskattas. För att en långsiktigt hållbar och växande kommun ska bli verklighet behöver arbetet inom 
detta målområde intensifieras. Högre utbildningsnivå generellt ger bättre möjlighet till innovativt tänkande 
och ett långsiktigt hållbart näringsliv, men samhällen där utbildningsnivån är hög skapar även generellt bättre 
förutsättningar för jämställdhet, kreativitet och god hälsa.

När pandemin så småningom klingar av finns bättre möjlighet till möten och samarbeten i fler miljöer, men 
det gäller även att dra nytta av de möjligheter till omställning som uppstår. Det finns ett stort behov av och 
en stor möjlighet med att ta oss an den gröna omställningen och gå mot en mer cirkulär ekonomi. För att 
lyckas med detta krävs också miljöer som möjliggör och uppmuntrar till kreativitet, samverkan och innovativa 
lösningar. Utbildning är givetvis en viktig nyckel här, men även hur civilsamhället och politiska beslut formar 
samhällsklimatet är centralt.

Ett hållbart samhälle kräver mindre och bättre energianvändning. Möjligheterna att agera mer hållbart inom 
resor och transporter är flera. Om utbildning och arbete på distans underlättas minskar behovet av 
pendlingsresor. Det kommer även att innebära större frihet vid val av bostadsort. Resor för arbete, studier 
och olika aktiviteter kommer fortsatt att vara en del av livet, men infrastrukturen och olika tjänster kan 
anpassas till ett mer hållbart sätt att resa. En växande kommun är beroende av ett brett och expansivt 
näringsliv, och vice versa. Större tillgång på kompetenser lokalt skapar förutsättning för fler etableringar, men 
även samverkan och utbyte med närliggande kommuner och regioner är viktigt. En utökad tjänstesektor kan 
ge en nödvändig skjuts för att öka kommunens attraktivitet, och i förlängningen en större befolkning, 
ytterligare branschbredd och därmed större möjligheter för kommunen och dess invånare att växa.
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Inriktning 2021-2022
Ljungby kommun ska utifrån planeringsdirektivet fokusera sina insatser på inkluderande och innovativa 
arbetsmiljöer samt hållbar infrastruktur och mobilitet för att kommunen ska bli den bästa att växa i.

k.
Tillsammans

Inkluderande och 
innovativa arbetsmiljöer

Hallbar infrastruktur och 
mobilitet

Hur blir vi bästa kommun att växa i.7
• Krafttag för grön innovativ omställning.
• Självklart att samarbeta med offentlig, privat och ideell sektor- skapa tillsammans för bästa effekt.
• Ett aktivt jämställdhetsarbete för en attraktiv kommun med lika förutsättningar i utbildning, arbete, 

arbetsvillkor och lön.

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

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

Ärendet åter för 
beslut i KSAU i 
oktober.

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

Klar.
KF-besli.it 24 maj 2021.

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

Klar

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

Pågående

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

Klar

Tekniska nämnden får i uppdrag att utvärdera möjligheten 
för en återvinnings anläggning i Lidhult. LJtredningen ska vara 
klar senast 31 mars 2021.

Utredning nedprioriterad 
pga nya lagkrav och 
behov inom
fastighetsnära insamling.

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

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

Klar

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

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

Övergripande bedömning och trend för visionsmålet
Sammanfattning visionsmålet: Bedömning

Livslångt lärande för alla
bedöms som delvis uppfyllt

med en minskad trend.
delvis

Visionsmålet ställer krav på möjligheter till utveckling av kompetenser och färdigheter för invånare i alla 
åldrar. Nyckelord för inriktningen inom visionsmålet är utbildning, trygghet, jämlikhet och inkluderande.
För att öka attraktiviteten för Ljungby som hemkommun måste vi tå fler att känna sig trygga och inkluderade 
i samhället.

Utifrån Ljungby kommuns fastställda ambitioner för befolkningsutveckling och inte minst social hållbarhet 
bedöms måluppfyllnaden låg. Utvecklingen går åt tel håll inom flera av de områden som skapar 
förutsättningar för livslångt lärande. Social inkludering och trygghet i olika sammanhang är grundläggande 
för uppkomsten av effektiva lärandemiijöer.

Det finns många och goda förutsättningar för livslångt lärande i Ljungby kommun. Ett brett och livskraftigt 
föreningsliv, en stark kulturskola och relativt låg arbetslöshet är några exempel. Samtidigt ser vi en ökad 
segregering mellan olika grupper i bostadsområden i skolor, dåliga skolresultat för pojkar och en ökad 
otrygghet att röra sig fritt i samhället. En segregerad arbetsmarknad som missgynnar kvinnor. Ojämlikhet 
mellan olika grupper och kön skapar och förstärker klyftor när det gäller hälsa, ekonomi och utbildningsnivå, 
vilket innebär långsiktiga risker.

De utmaningar som finns är komplexa och kräver djupgående och kontinuerlig analys. Det är också viktigt 
att ta tillvara den kunskap som redan finns och inspireras av lyckade exempel från omvärlden, både i Sverige 
och internationellt. Att våga prioritera resurser utifrån de behov som finns är också en central faktor. 
Utbildning är viktigt för att skapa jämlika förutsättningar för framtida lärande givet att alla kan ta del av den. 
Barn har olika förutsättningar, och det är viktigt att kunna och våga agera i tid, i och utanför skolan, för att 
förbättra möjligheterna för alla. I vuxenlivet sker mycket av lärandet efter akademiska studier eller 
yrkesutbildning på arbetsplatser och i föreningslivet. För att lärandet där ska fortgå för alla behövs miljöer där 
alla har möjlighet och känner sig bekväma att delta. Att stimulera närings- och föreningsliv att bidra till 
sådana miljöer är en möjlighet som står till buds.

Trygghet och inkludering skapas även genom delaktighet i samhället i stort och smått. Därför kan utökad 
medborgardialog och andra s a mve rkans tor me r vara positiva och skapa ny kunskap för alla som deltar.
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Inriktning 2021-2022
Ljungby kommun ska utifrån planeringsdirektivet fokusera sina insatser på ökad delaktighet och barns 
trygghet samt likvärdiga och inkluderande lärandemiljöer tör att nå ett livslångt lärande tör alla.
__ _____________________________________ k.

Tillsammans

Ökad delaktighet och 
barns trygghet

Likvärdiga, inkluderande 
lärandemiljöer

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

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

hållbarhet

Uppdrag från kommunfullmäktige
Tabell 2. Uppdrag från Planeringsdirektiv med budget 2021-202O
Uppdrag Status Prognos
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och Delvis klar Beräknas kunna
redovisa möjligheten tör etableringen av en internationell redovisas till KS
skola i Ljungby kommun. under hösten.

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

godkänd av BLTf,

Kommunlednings förvaltningen får i uppdrag att se över Delvis klar. Klart under
möjligheterna till kameraövervakning vid våra skolor. Rapport är i stort sett 

klar. Kostnadsberäkning 
(exempel) återstår.

hösten 2021.

Heltidsarbete är en viktig fråga för hela Sverige. Det är en Aterredovisning av
viktig delstrategi för att möta välfärdens omfattande nämndernas handlings
rekryteringsbehov. Heltidsarbete som norm är också en av de planer samt vidtagna
viktigaste jämställdhetsinsatserna vi kan genomföra lokalt.
1. Inom ramen för beslut om heltid som norm uppdras

åtgärder är genomförd.

samtliga nämnder som har anställda inom Kommunals Beslut på nya uppdrag:
avtalsområde att återredovisa nämndens fastställda Stegl:
handlingsplan samt vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen Förvaltningar kartläggerO oo
senast när årets första budgetuppföljning redovisas för 2021. sin egen personal samt
2. Kommunlednings förvaltningen ges i uppdrag att utreda gör beräkningar för att
möjligheten att centralisera bemanningsenheterna för att klara införandet av heltid
effektivisera resursanvändningen kopplat till heltid som norm som norm. Under året
i hela kommunkoncernen. Återrapportering skall ske till 2021 samt till
kommunstyrelsen senast när årets första budgetuppföljning 
redovisas för 2021.

budgetprocess.

Steg 2:
Fördjupad utredning Prognos:
samt tidsplan införande Utredning klar
av central bemannings
enhet.

Steg 3:

innan 2021-12-31
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Kartläggning av behov av Prognos:
central rekryteringsenhet. Kartläggning klar
Senast 2021-12-31 innan 2021-12-31

Steg 4:
Upprättande av central Prognos: Uppdrag
bemanningshandbok läggs i HR
kopplad till heltid som verks amhetsplan
norm samt kommunals för utförande
avtalsområde. 2022

Steg 3:
Att erbjuda heltids
anställning för personal 
som tidigare varit deltids
anställda, samt att 
erbjuda heltidsanställning

Senast 2023-12-31

vid all nyrekrytering.

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

r 1
/I SKAPA
IT RIKT LR IIV 1

nggwj
O

n MDHJumi
0 iUH’MVHI

r mfuriMKa
U UMTWMUJ

V
13 SSSbmh
O

1J UifCHUlW 
14 BiltfJI

Ä

1C ramma 
ID ,»SKll

tilUflD

Övergripande bedömning och trend för visionsmålet
Sammanfattning visionsmålet: Bedömning

Vi skapar ett rikt liv
bedöms som delvis uppfyllt, 
med en oförändrad trend.

delvis'

För att uppfylla visionsmålet behöver vi levnadsmiljöer som berikar och möjliggör för välmående och 
utveckling. Det handlar om att säkerställa att sådana miljöer finns både idag och i framtiden. Vi är beroende 
av de tjänster som triska och välmående ekosystem ger oss, trisk luft, rent vatten och vår livsmedels
försörjning. Att skapa förutsättningar för och nyttja naturliga system innebär att vi är mer robusta inför 
klimatförändringar. Eftersom förändringar i naturen otta sker långsamt och som del av olika kretslopp är det 
viktigt att vi tänker långsiktigt, cirkulärt och är uthålliga i vårt arbete.

Bedömningen av målet visar på en marginellt bättre måluppfyllelse än övriga visionsmål, huvudsakligen 
beroende på att ett av de globala målen visar hög måluppfyllelse. Det är dock värt att notera att inget globalt 
mål visar en positiv7 trend. Den övergripande bedömningen måste därför bli att trenden är oförändrad, vilket 
innebär att kommunen inte närmar sig visionsmålet.

För att måluppfyllelsen ska bli bättre behövs åtgärder inom en rad områden, och framför allt ett helhetstänk. 
Visionsmålet bygger på antagandet att ett rikt liv7 förutsätter att hälsan är generellt god hos både 
kommuninvånarna och i kommunens naturliga miljöer - att vi till exempel har rent vatten, stabilt klimat och 
välfungerande ekosystem.



Det finns stora utmaningar på klimat- och miljöområdet. För att bekämpa klimatförändringarna behövs 
åtgärder inom transporter och konsumtion. Yi ser även en negativ utveckling kopplat till biologisk mångfald 
och bevarande avviktiga naturmiljöer. Yi har i likhet med andra kommuner ett behov av mer arbete för att 
säkerställa god vattenkvalitet och att skydda våra dricksvattentäkter. I dessa utmaningar ska vi även se 
möjligheter att skapa tryggare och hälsosammare levnadsmiljöer. Kommunens verksamheter måste arbeta 
tillsammans, både med varandra och andra lokala aktörer som föreningar, företag och enskilda invånare för 
att hantera utmaningarna. När det gäller utmaningar gällande människors hälsa är det viktigt att följa hur 
växande ekonomiska och sociala klyftor i samhället bidrar till ojämlikhet mellan olika grupper.

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

Tillsammans

Goda livsmiljöer 
med vatten i fokus God och jämlik hälsa

Hur skapar vi ett rikt liv.7
• Satsa på god och jämlik hälsa - skapa plats och tid för välmående
• Här kan alla hitta trevliga levnadsmiljöer där vi mår bra
• Yi skapar vår hållbara sagobygd med välmående skogar, vatten och landskap
• En mångfald av friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla
• Ett hållbart vattenliv för djur och människor

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

Delvis klar. Hösten 2021.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
kostnad samt ansvar gällande Ljungby som 3verigeledan.de 
vattenproducent av dricksvatten avseende krav och förmåga 
att bibehålla vattentäktens värde och miljömässiga mål och 
hållbarhet över tid.

Inte påbörjad.
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Ekonomisk analys och väsentliga händelser Ljungby kommun

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

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

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

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

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

• Under 2021 är det ett stort fokus på översiktsplanen, som har en central roll i kommunernas arbete att 
formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling och hur vi tillsammans formar framtiden mot 35 
000 invånare 2035.

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

april. Den nya prognosen innebär inga stora förändringar - för Ljungbykommun innebär prognosen en 
förbättring för helåret 2021 med 3 mkr.

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

Förväntad utveckling
Ljungbykommuns ekonomi är fortsatt god. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedömningen att 
kommunernas ekonomiska förutsättningar kommer att bli alltmer ansträngda under flera år framåt på grund 
av att vi framförallt får allt fler äldre och till viss del fler yngre medan den arbetsföra befolkningen inte ökar i 
samma takt. Ljungby delar denna uppfattning även om 2021 ser bra ut.

Ljungbykommun har fyra finansiella mål. I delårsrapporten och prognosen för helår har avstämning mot 
målen gjorts. .Via finansiella mål uppnås för delåret. För helåret beräknas inte målet om självfinansiering av 
investeringar uppnås.
• Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara beräknad inflation multiplicerat 

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

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

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

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

Balanskravsresultat
Kommunallagen anger att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Ett lagkrav för att uppfylla 
detta är att årets totala intäkter ska vara större än de totala kostnaderna och därmed ska kommunen redovisa 
ett resultat större än noll. 1 balanskravsresultatet ska man lägga till orealiserad förlust och vinst för 
kapitalförvaltningen, men räkna bort reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar. Det prognostiserade 
resultatet ligger på + 68 mkr. Balanskravsresultatet beräknas ligga på samma resultat, och beräknas således 
uppnås med god marginal för 2021.

Tabellen nedan risar utfallet, där det är tydligt att det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans uppfylls med 
god marginal.

2020 jul-21 Prognos
2021

Årets resultat enligt resultaträkningen 98 531 129 480 68 029

- Samtliga realisationsvinster -4 048 -371 -371

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter 37 679 0 0

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

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

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 108 041 96 983 67 658

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0

= Balanskravsresultat 108 041 96 9S3 67 658

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden minskar per 2021-07-31 med 20 mkr jämfört med 202042-31. I delårsrapporten som 
gjordes tör ett år sedan minskade semesterlöneskulden med 21 mkr. Skulden minskar eftersom personalen 
har tagit ut fler semesterdagar fram till och med juli än man har tjänat in. Semesterlöneskulden sjunker alltid 
under sommaren tör att därefter öka igen.
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Pensioner
Kostnad för pensioner har beräknats av Skandia. Pensionskostnaden består av följande delar:
• Löpande pensionsutbetalningar till nuvarande pensionärer
• Pensionspremier tör kompletterande ålderspension och efterlevandepension
• Avgiftsbaserad ålderspension, den del av den anställdes lön som avsätts till pension
• Avsättningar lör bland annat garantipension, särskild ålderspension och PA-KL-pensioner
• Särskild löneskatt på 24,26 % av ovanstående
• Förvaltningsavgift till framför allt Skandia.

Pensionskostnaderna inkl löneskatt ligger totalt på 76 mkr under perioden. För helåret beräknas en kostnad 
på 121 mkr, vilket är samma som budgeterat belopp. Utanför balansräkningen, som en ansvarsförbindelse, 
ligger pensioner intjänade fram till och med 1997. Ansvarsförbindelsen för dessa pensioner har ökat till 518 
mkr, att jämföra med 515 mkr vid årsskiftet. I beloppet ingår löneskatt med 24,26 procent. Ökningen beror 
på nya antaganden om ökad livslängd.

Resultaträkning Ljungby kommun
Nämnderna visar totalt sett på ett överskott på 2 mkr, vilket är oförändrat mot tidigare prognos efter mars. 
Störst negativ avvikelse finns på barn- och utbildningsnämnden med ett beräknat underskott på 6 mkr. Även 
socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden redovisar prognostiserade underskott. Detta uppvägs av- 
överskott för miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.

Avskrivningskostnaden för delåret ligger på 5S mkr, vilket är oförändrat jämfört med förra delårsbokslutet.

Totalt sett ligger verksamhetens nettokostnad på 970 mkr för delåret, vilket är en ökning med 3,8 procent 
mot föregående delår. För helåret beräknas en nettokostnad på 1 735 mkr, vilket innebär ett beräknat 
överskott mot budget på 2 mkr.

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

Finansnetto
Finansiella intäkter låg på 65 mkr under januari-juli. Plelårsbudgeten ligger på 17,S mkr. Den nya 
kommunala bokförings- och redovisningslagen har inneburit att pensionsmedelsförvaltningen ska värderas 
efter marknadsvärdet från och med 2020. Av den finansiella intäkten avser 60 mkr kapitalförvaltning. Av 
intäkten beror 32 mkr på värdeökning, övrig del är realiserade vinster. För kapitalförvaltningen budgeteras en 
årlig intäkt på 10 mkr och vi räknar med ett överskott mot budget på 20 mkr. Prognosen är väldigt osäker 
och beror på hur värdet av svenska och utländska aktier utvecklas under hösten. Kapitalförvaltningen 
fördelas per 31 juli med 40 % räntebärande värdepapper, 24 % utländska aktier, 25 % svenska aktier och 11 
% alternativa tillgångar. I övrigt består de finansiella intäkterna framför allt av borgensavgifter och 
utdelningar från kommunala bolag.

De finansiella kostnaderna beräknas ligga på S mkr tör hela året. Det är överskott för räntekostnader på 
lånen men underskott tör kundförluster. Totalt sett ingen budgetavvikelse.
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Tabell 5. Finansnetto, mkr
2021-12 2021-07 2020-12

Finansiella intäkter 36,3 64,5 62,6

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

Finansnetto 29,5 61,6 56,3

Resultat
Resultatet för Ljungby kommun etter juli ligger på +129 mkr. Detta kan jämföras med föregående års 
delårsbokslut som visade ett resultat på +S1 mkr. Ökningen av resultatet mellan åren beror dels på att 
skatteintäkterna har utvecklats betydligt bättre i år med en förbättring på 34 mkr, dels på bättre utfall för 
finansiella intäkter, ökning 54 mkr. I utfallet ligger en minskad semesterlöneskuld med 20 mkr.

Resultatet för helåret ligger på +68 mkr, vilket är lägre än i delårsbokslutet. Det budgeterade resultatet ligger 
bara på +7 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 61 mkr. Semesterlöneskulden beräknas öka 
under resterande del av året. Den positiva budgetavvikelsen gäller framför allt skatteintäkter som har en 
positiv budgetavvikelse på +47,5 mkr. Det finns även beräknat överskott för finansiella intäkter på 18,6 mkr. 
Däremot finns negativa avvikelser mot budgeten för generella statsbidrag och utjämning på 8 mkr.

Tabell 6. Periodens resultat
2021-12 2021-02 2020-12

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

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

Tabell 7. Resultaträkning Ljungby kommun, mkr
Utfall

2021-07
Utfall

2020-07
Badget 

helår 2021
Prognos 

helår 2021
Utfall 

helår 2020
Verksamhetens intäkter 279,7 255,8 418,3 420,3 465,5
Verksamhetens kostnader T 191,4 -1 131,8 '2 050,6 '2 050,6 '2 041,2
Avskrivningar '58,3 -58,2 405,2 405,2 -102,0
Verksamhetens nettokostnader '970,0 934,2 T 737,5 T 735,5 T 677,S
Skatteintäkter 768,9 735,2 1 265,4 1 313,0 1 254,0
Generella statsbidrag o utjämning 268,9 273,7 469,0 461,0 466,0
Verksamhetens resultat 67,9 74,6 '3,0 38,5 42,2
Finansiella intäkter 64,5 10,7 17,8 36,3 62,6
Finansiella kostnader '2,9 G,9 '7,5 '6,8 '6,3
Resultat efter finansiella poster 129,5 SI,4 7,3 68,0 98,5
Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens/årets resultat 129,5 81,4 7,3 68,0 98,5
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Balansräkning Ljungby kommun

Tillgångar
Immateriella tillgångar består av licens- och utvecklingskostnader för IT-system. De materiella 
anläggningstillgångarna, vilka Iramför allt består av fastigheter och anläggningar, ligger på 1 912 mkr. Det 
innebär en ökning från bokslutsvärdet på 1 875 tkr.

Kapitalförvaltningen för pensionsändamål redovisas som kortfristig placering. Från och med 2019 värderas 
kapitalförvaltningen etter marknadsvärdet, tidigare har det varit anskaffningsvärdet. Totalt värde för 
kapitalförvaltningen ligger på 557 mkr. Under året har uttag från kapitalförvaltningen gjorts med 70 mkr. 
Uttag görs när kapitalförvaltningen överstiger värdet för pensionsskulden (avsättning och ansvarsförbindelse).

Likviditeten per den 31 juli uppgick till 270 mkr, att jämföra med 261 mkr vid årsskiftet. Kommunens egen 
likviditet ligger på 243 mkr medan de kommunala bolagen har 27 mkr, framför allt Ljungbybostäder. 
Likviditeten har legat på en hög nivå under hela året. Likviditeten har förstärkts genom uttag från 
kapitalförvaltningen med 70 mkr (10 mkr per månad).

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

Skulder
Ingen nyupplåning har gjorts under året tack vare en god likviditet. Behov av nyupplåning kommer först 
under 2022 eller 2023. De långfristiga skulderna ligger på totalt 722 mkr, varav 674 mkr är långfristiga lån.

De kortfristiga skulderna ligger på 374 mkr, vilket är en minskning från 440 mkr i bokslut 2020. 
Semesterlöneskulden och leverantörsskulden har minskat. De största kortfristiga skulderna är 
leverantörsskuld, semesterlöneskuld, löneskuld, upplupna sociala avgifter och skatt samt pensionsskuld.

Ljungby kommuns soliditet, dvs. eget kapital i förhållande till tillgångar, ligger på 61 procent vilket är en 
uppgång från 58 procent helår 2020. Om man räknar med ansvarsförbindelsen för pensioner på 51S mkr är 
soliditeten 43 procent, vilket är en förbättring med 3 procentenheter sedan årsskiftet.

Tabell 8. Kommunens skuldsättning, °0
2021-07 2020-12 2020-07

Total skuldsättningsgrad 39 42 43

Varav avsättningar 3 2 3

Varav kortfristig skuldsättningsgrad 12 15 15

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

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 3,9 3,5

Materiella anläggningstillgångar 1 924,2 1 875,0

Finansiella anläggningstillgångar 32,9 33,0

Summa anläggningstillgångar 1 960,9 1 911,5

Bidrag till infrastruktur 8,9 6,2

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 44,1 50,6

Kortfristiga fordringar 136,3 132,2

Kortfristiga placeringar 336,5 566,7

Kassa och bank 270,5 260,6

Summa omsättningstillgångar 1027,4 1 010,1

SUMMA TILLGÅNGAR 2 997,2 2 927,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 1 821,5 1 692,0

därav periodens/årets resultat 129,5 98,5

Avsättningar
Avsättning tor pensioner 37,7 31,9

Andra avsättningar 41,9 41,9

Summa avsättningar 79,7 73,8

Skulder
Långfristiga skulder 722,0 721,5

Kortfristiga skulder 374,1 440,5

Summa skulder 1096,1 1 162,0

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

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

Budget
2021

Prognos
2021 Differens

Kommunstyrelsen 95 664 93 983 1 682

Miljö- o byggnadsnämnd 11 055 7 128 3 927
Teknisk nämnd 94 957 S3 407 6 550
Barn- o utbildningsnämnd 714 697 720 997 '6 301
Socialnämnd 706 288 709 148 -2 860

Kultur- och Fritidsnämnd 77 455 78 455 4 000
Övriga nämnder S 746 8 69S 48

Summa 1 708 861 1 706 816 2 046

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

Budget 2021 Prognos 2021 Differens
Verksamhetens nettokostnad 4 70S Söl 4 706 816 2 046

Ofördelad lönepott -8 010 -5 000 3 010

Ökning semesterlöneskuld -2 700 4 700 0

Internränta 17 000 15 050 4 950

Pensioner 420 711 420 600 111

Kalkylerade PO-pålägg 86 500 86 500 0

Övrigt 413 4 613 '900

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

Skatteintäkter 1 265 449 1 312 980 47 531

Generella statsbidrag o utjämning 469 022 461 012 -8 010

Verksamhetens resultat -3 025 38 513 41 538

Finansiella intäkter 17 750 36 326 18 576

Finansiella kostnader 4 466 '6 810 656

Årets resultat 7 259 68 029 60 770

Finansiellt mål resultat 2 %

av skatteintäkter och statsbidrag 0.4% 3,8%

B alanskravsj usteringar 0

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

Tabell 12. Finansieringsbild av investeringar och självfinansieringsgrad, mkr
2021-12 2021-07 2020-12

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

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

Upplåning 0 0 55,8

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

Diagram I. Nettoinvesteringar, Ljungby kommun, mkr 

300,0

230,0

200,0

130,0

100,0

50,0

0,0

251,9

2017 2018 2019 2020 Prognos 2021

Investeringsprojekt som färdigställs 2021
Byggnation av Regnbågens förskola är klar. Verksamheten flyttar in i lokalerna i augusti. Det som kvarstår är 
rivning av den tidigare förskolan, installation av konst och en del markarbete.

Den nya gruppbostaden på Holmsborgsområdet med 6 lägenheter i Lagan är klar och färdig för inflyttning i 
augusti. Det återstår byggnation av radhus med sammanlagt 12 anpassade lägenheter för LSS-verksamhet 
samt rivning av befintlig byggnad.

Grand har varit stängt för en omfattande renovering som ska öka möjligheterna för olika föreningar att nyttja 
lokalerna. Ombyggnationen har pågått sedan december 2019 och är nu klar.
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Tabell 13. Prognos investeringar per nämnd, Ljungby kommun, tkr
Budget

2021
Ack Utf
2021-07

Prognos
2021

Budget-
awikelse

Kommunstyrelsen 7 068 1 998 5 700 1 36S
Miljö- o byggnadsnämnd 250 140 250 0
Teknisk nämnd 280 493 98 504 211 456 69 317
Barn- o utbildningsnämnd 19 746 4 416 19 746 0
Socialnämnd 13 644 1424 5 880 7 764
Kultur- och Fritidsnämnd 10 590 1 810 8 821 1 769

Summa 331 791 108 292 251 853 80 218

Ekonomisk analys Ljungby koncern
Delårsbokslut och prognos har även tagits tram för hela kommunkoncernen. Delårsbokslutet visar på ett 
överskott på +145 mkr. I koncernen ingår Ljungby Holding AB, Ljungby Energi .AB, Ljungby Energinät AB, 
.AB Ljungbybostäder och Ljungby Utveckling AB.

Prognosen visar på ett resultat etter tinansnetto på +104 mkr tor hela kommunkoncernen. Resultatet består 
utöver kommunens resultat tramtör allt av resultatet för Ljungby Energi på +33 mkr. Resultatet fram t o m 
juli ligger på + 18 mkr töre skatt tör Ljungby Energi. Det lägre resultatet beror främst på lägre försäljning av 
fjärrvärme på grund av vädret samt de ovanligt låga elpriserna.

Ljungbybostäder AB har ett överskott på 1 mkr t o m juli och en prognos för helåret på +6 mkr före skatt. 
Det planerade underhållet ligger t o m juli under budget, dels på grund av den rådande pandemin men även 
på grund av yttre omständigheter som gjort att projekt och åtgärder har flyttats fram i tid.

Ljungby Holding beräknar ett underskott på 1 mkr som täcks av dotterbolagens koncernbidrag. Ljungby 
Utveckling beräknar ett underskott på -3 mkr, vilket beror på en reaförlust vid en fastighetsförsäljning.

Resultaträkning Ljungby koncern
Tabell 14. Resultaträkning Ljungby koncern, mkr

Utfall
2021-02

Utfall
2020-07

Prognos 
helår 2021

Utfall 
helår 2020

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

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

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

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

Skatteintäkter 763,9 735,2 1 313,0 1 254,0

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

Verksamhetens resultat 8S,2 97,0 81,9 73,0

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

Finansiella kostnader '4,4 ö,S '9,2 -8,1

Resultat efter finansiella poster 145,3 97,7 103,7 122,7
Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 '6,1

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

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

Materiella anläggningstillgångar 2 969,0 2 910,8

Finansiella anläggningstillgångar 24,3 23,5

Summa anläggningstillgångar 2 997,2 2 937,8

Bidrag till infrastruktur 8,9 6,2

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 50,0 57,0

Kortfristiga fordringar 194,2 196,4

Kortfristiga placeringar 556,5 566,7

Kassa och bank 270,5 260,6

Summa omsättningstillgångar 1071,3 1 080,7
SUMMA TILLGÅNGAR 4 077,4 4 024,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 2 037,7 1 SS9,4

därav periodens/arets resultat 145,3 116,7

Avsättningar
Avsättning för pensioner 37,S 31,9

Andra avsättningar 113,5 115,1

Summa avsättningar 151,3 147,0

Skulder
Långfristiga skulder 1 4SS,2 1 499,5

Kortfristiga skulder 400,1 488,8

Summa skulder 1 S8S,4 1 988,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER 4 077,4 4 024,7

Ansvarsförbindelse 1 321,7 1314,1



Väsentliga personalförhållanden
Antal anställda i Ljungby kommun är 2 828 personer. I takt med att befolkningen , och särskilt 
andelen äldre, växer så ökar kraven på välfärdstjänser som skola, vård och omsorg, samtidigt som 
konkurrensen om arbetskraften kommer att vara tuff de kommande åren. Ljungby kommun 
behöver fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Tabell 16. Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid ackumulerat, sjukfrånvaro överstigande o9 dagar 
ackumulerat samt medelvärde av anställdas ålder ____________

Dec 2018 Dec 2019 Dec 2020 Juli 2021
Sjukfrånvaro %, ackumulerat
Ala 7,0% 6,8% 8,2% 8,1%
Kvinna 8,0% 7,6% 9,2% 9,1%
Man 3,2% 3,5% 4,5% 4,4%
Sjukfrånvaro tim > 59 dagar, ackumulerat
Ala 47,3% 46,6% 39,0% 39,7%
Kvinna 4S,8% 48,1% 40,3% 41,8%
Man 33,8% 34,5% 29,7% 24,8%
Medelålder
Ala 44,5 45,0 45,0 45,3
Kvinna 44,5 45,2 45,2 45,5
Man 44,3 44,3 44,2 44,6

Sjukfrånvaron har ökat 2020 och minskat marginellt 2021 oavsett kön, vilket sammantaget kan förklaras av 
utvecklingen av pandemin covid 19. Sjukfrånvaron över 59 dagar visar på en vikande trend 2019 och 2020 
för att sedan öka något under 2021. Ökningen har skett främst bland kvinnliga anställda. Den avtagande 
trenden 2019 och 2020 kan förklaras av att andelen långtidssjuka där rehabiliteringen fullföljts - och återgång 
skett i arbete alternativt avslutad anställning - har ökat. Ökningen under 2021 antas vara en följd av 
pandemin och dess följdkonsekvenser vilket särskilt drabbat yrkeskategorier med kvinnlig dominans som t ex 
inom äldreomsorgen där smittorisken varit och är stor. Sammantaget finns motsvarande trend för 
sjukfrånvaron hos andra kommuner generellt i landet.

Medelåldern bland medarbetarna har ökat under perioden, oavsett kön. Utvecklingen förklaras bl a av att 
andelen medarbetare över 50 år ökar medan andelen medarbetare under 50 år minskar. Som exempel kan 
också nämnas kategorin medarbetare under 29 år respektive medarbetare i ålderskategorin 40 - 49 år, där 
deras andel av personalresursen minskar under hela perioden. Medelåldern stiger och medför på sikt ett 
accelererande kompetensförsörjningsbehov i förhållande till verksamhetens utveckling och effekter av 
genomförd digitalisering.

Tabell 1 /. Personalomsättning; externa avgångar i förhållande till antalet snitt ans tällda, ackumulerat samt 
frisknärvaro; antal friska medarbetare som arbetar i förhållande till antalet anställda medarbetare, ackumulerat

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

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

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

Frisknärvaro
Ala 35,9% 35,6% 25,7% 40,5%

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

Man 50,1% 47,7% 37,9% 53,9%
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Personalomsättningen minskar under perioden. En bidragande faktor är att pandemin covid 19 påverkat 
arbetsmarknaden och medfört ett mindre utbud av vakanser under perioden 2019 - 2020 samt en ökad 
arbetslöshet vilket i sin tur påverkat möjligheten att söka sig till andra arbetsplatser. Motsvarande trend 
uppvisas i andra kommuner. De lägre talen för 2021 förklaras delvis av att redovisade siffrorna för perioden 
2018 - 2020 är ackumulerade årsvis och uppgifterna för 2021 avser endast tiden fram tom 31 juli. Vid 
jämförelse av ackumulerade värden mellan åren under perioden vid samma tidpunkt - juli - kan dock 
konstateras att personalomsättningen är lägre juli 2021 än vid motsvarande tidpunkter under 2018 - 2020. 
Sammantaget finns motsvarande trend hos andra kommuner generellt i landet och i länet. Vidare stiger 
arbetslösheten under perioden generellt hos alla kommuner i landet vilket bidrar till att minska antalet 
avgångar. En stigande arbetslöshet motverkar erfarenhetsmässigt också intresset för att byta arbete. 
Personalomsättningen är högre bland män än kvinnor vilket också sannolikt är en konsekvens av pandemin 
covid 19 då behovet av vårdpersonal i landet varit högt och känslan för samhällsansvar motverkat rörligheten 
inom kvinnodominerade vårdyrken. Vad gäller män och övriga yrkeskategorier har pandemins påverkan på 
arbetsmarknadens utveckling påverkat och medtört en vikande trend tör personalomsättningen.

Frisknärvarande minskar generellt under perioden 2018 - 2020, oavsett kön. Ökningen tör kvinnor under 
2019 kan uppfattas som försumbar. De högre talen för 2021 förklaras delvis av att redovisade siffrorna är 
ackumulerade årsvis och uppgifterna för 2021 avser endast tiden tram t o m 31 juli samt att ettekterna av 
pandemin börjat avta. Vid jämförelse av ackumulerade värden mellan åren under perioden vid samma 
tidpunkt - juli - kan motsvarande trend konstateras.

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

Dec 2018 Dec 2019 Dec 2020 Juli 2021
Sjukfrånvaro %, ackumulerat
Kommuns tyr el? en 4,1% 2,4% 3,8% 3,0%
Miljö' och byggnadsnämnd 3,9% 4,7% 3,1% 2,6%
Teknisk nämnd 3,6% 3,4% 4,3% 4,6%
Barn- och utbildningsnämnd 3,7% 3,8% 7,0% 5,8%
Socialnämnd 9,9% 9,2% 11,2% 10,0%
Kultur- och fritidsnämnd 3,7% 7,1% 8,8% 6,4%
Övriga nämnder 0,8% 1,2% 4,8% 1,4%

Me darb et ar enkät en
Att våra medarbetare trivs på jobbet är en viktig fråga för Ljungby kommun. För att följa upp om det är så 
görs bland annat en medarbetarenkät med jämna mellanrum. Genom att ta reda på hur våra medarbetare 
upplever sitt arbete och oss som arbetsgivare kan vi utveckla det som fungerar bra och se vad det är vi behöver 
arbeta vidare med.
Enkäten som genomfördes i mars/april vände sig till tillsvidareanställda i Ljungby kommun, Ljungbybostäder 
och Ljungby Energi.
I årets medarbetarenkät gav medarbetarna Ljungbykommun ett mycket gott betyg. Bland annat tycker 
medarbetarna att de utför ett meningsfullt arbete och att cheferna i organisationen ger medarbetarna 
förutsättningar att ta ansvar. Dessutom svarar medarbetarna att de trivs och ser fram mot att gå till jobbet.

Enkäten visar även att väldigt många anser att de har en chef som visar förtroende och ger förutsättningar att 
ta ansvar i arbetet. Enkäten används också för att kartlägga om det förekommer diskriminering eller 
kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Här visar resultatet det inte är många som har upplevt sig utsatta 
för detta men att det förekommit.
Organisationen får även ett bra betyg från medarbetarna när de gäller information och ledning under 
pandemin.
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Resultat i korthet från medarbetarenkäten
Ljungby kommun har under året skickat ut en medarbetarenkät till kommunens ca 3000 tillsvidareanställda 
medarbetare och 72 % av de som fatt årets enkät har svarat.

• 93,9 procent tycker deras arbete känns meningsfullt.
• SO,4 procent ser tram emot att gå till arbetet.
• 6S,8 procent kan rekommendera oss som arbetsgivare till sina vänner.
• 89,9 procent är insatta i sin verksamhets mål.
• 93,2 procent vet vad som förväntas av dem i deras arbete.
• 79,6 procent har en chef som visar uppskattning för deras arbetsinsatser.
• 86,3 procent har en chef som visar förtroende för dem.
• 85,5 procent har en chef som ger förutsättningar att ta ansvar i arbetet.
• 78,2 procent har förtroende för sin chef.
• 75,1 procent tycker att det tinns en bra laganda på deras arbetsplats.
• 75,2 procent anger att deras arbetsplats kännetecknas av tillit och ömsesidig respekt.
• 60,8 procent tar del av de hälsofrämjande aktiviteter/den friskvård som erbjuds.
• Aktivitetsbidrag, personalklubben NonStop och massagebidrag är de aktiviteter som flest anger att de 

använder.
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Verksamhetsredovisning
Kommunstyrelsen

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

Nämndens utfall och prognos
Budget Utfall

2021 j an-jul 2021
Prognos

2021
Prognos

avvikelse
Kommunstyrelsen 95 664 50 829 93 983 1 682

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

Miljö- och byggnämnd

Väsentliga händelser
Kommunrevisionen beslutade om en särskild granskning av miljö och byggnämnden under våren 2021. 
Revisionens slutsats är att nämnden har styrning, kontroll och uppföljning över verksamheten. Revisionens 
rekommendationer till utveckling av verksamheten kommer beaktas i verksamhetsplanering för 2022.
I kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv för 2022 har kommunledningsförvaltningen fått i 
uppdrag att utreda möjligheten för etablering aven samhällsbyggnadsenhet. Nämnden och förvaltningen 
kommer under hösten 2021 involveras i arbetet med utredningen.

Plan och byggavdelningen
Granskningen av förslag till den nya kommunövergripande översiktsplanen pågick den 19 januari-5 april 
2021. För den föreslagna serviceorten Agunnaryd har inkomna synpunkter föranlett en extra granskning, 
vilket genomförs 25 juni - 18 augusti. Stort intresse för utveckling och byggnation medför ett ökande behov- 
av att ändra befintliga detaljplaner samt att detaljplanelägga nya områden. Det byggs mycket i kommunen. 
Detta ger en hård press på verksamheten, men även ökade intäkter genom bygglovs- och planavgifter som gör 
att nämnden kan fortsätta utveckla en god service till allmänheten. Hösten 2020 beslutade nämnden om 
extra resurser för att reducera handläggningstider för bygglov, och under våren 2021 har 
handläggningstidema generellt varit betydligt kortare. Beslut under våren om ytterligare resurser ska bland 
annat säkra att verksamhetens telefontider kan utökas.

Nämnden arbetar aktivt med digitalisering. Fokus ligger på åtgärder som bidrar till ytterligare effektivisering 
avbygglovsprocessen, men även att tillgängliggöra information till allmänheten. Som resultat av ett större 
utvecklingsarbete finns numera gällande detaljplaner tillgängliga för allmänheten i ett digitalt kartverktyg.
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Förvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen påbörjat en översyn av samhällsbyggnadsprocessen 
tor att hitta eventuella effektiviseringsmöjligheter. En preliminär slutsats visar bland annat att det bör satsas 
på utbildning av kommunens politiker för att säkra bättre förståelse för lagstyrda processer.

Milj öavdelningen
Fokus ligger generellt på de insatser som ger störst miljönytta, och/eller som är viktiga för människors hälsa. 
Det statliga uppdraget för trängselstillsyn covid-19 utförs av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. 
Myndigheten upplever generellt att det i kommunen är en god efterlevnad av aktuella bestämmelser. 
Tillsynen kommer fortsätta även under hösten, men troligtvis i en mindre omfattning. Ett utsläpp i ån Lagan 
har krävt betydliga delar av myndighetens resurser och handläggning av ärendet kommer att fortsätta under 
hösten. För att säkra en effektiv och ändamålsenlig kalkning av sjöar och vattendrag har nämnden för 2021 
ansökt om ungefär det dubbla bidraget från Havs- och vattenmyndigheten jämfört med tidigare år. Utökat 
bidrag har dock inte beviljats vilket lett till att nämnden har behövt begränsa och prioritera planerade 
insatser. Nämnden har beslutat om extra insatser för skyddsjakt på fåglar inom detaljplanelagt område. 
Skyddsjakten har bedrivits under våren och kommer fortsätta under hösten. Andringar i 
livsmedelslagstiftningen under 2021 innebär tillkommande kontrollobjekt.

Nämndens utfall och prognos
Budget Utfall Prognos Prognos

2021 j an-jul 2021 2021 avvikelse
Miljö- o byggnadsnämnd 11 055 1 174 | 7 128 L 3 927

Prognos för helår visar en förväntad differens på +3 927 tkr, varav 817 tkr är resultatbalanserade medel. 
Myndighetens intäkter via avgifter måste enligt gällande lagstiftning gå till insatser inom respektive 
myndighetsområde och kan därför inte omfördelas.

Större volym än normalt för bygglovsärenden under första halvår medför högre intäkter för bygglovsavgifter 
och planavgifter. Bemanning bygglov ökas vilket medför högre personalkostnader.
Vakanser på miljöavdelningen medför lägre kostnader och lägre intäkter via avgifter.
Statliga bidrag till kalkning är betydligt lägre än budgeterat, vilket även medför nedprioritering av planerade 
åtgärder.

Teknisk nämnd

Väsentliga händelser
Pandemin påverkar fortfarande intäkterna. För fler verksamheter har intäkterna minskat, både de externa 
och de interna. Den nya kostmodellen fungerar inte under pandemin. Kostavdelningen får inte täckning för 
sina fasta kostnader när intäkterna minskar.

En miljöåtgärd i Lagan har påverkat räddningstjänstens kostnader. Avsaknad av upphandlade konsulttjänster 
har inneburit att vissa projekt har försenats och/eller fördyrats. Projekten övertöringsledning och renovering 
av Brunnsgården har försenats på grund av överklagan. Förra årets översvämning påverkar även detta år, till 
exempel kommer ett svackdike att behöva anläggas i Hamneda.

Nämndens utfall och prognos
Budget

2021
Utfall 

jan-jul 2021
Prognos

2021
Prognos

avvikelse
Teknisk nämnd 94 957 47 693 88 407 6 550

Personalvakanser, sjukskrivningar samt föräldraledighet ger plusresultat inom flertalet verksamheter. 1 400 
tkr av nämndens buffert är fördelat till svackdike i Hamneda och 500 tkr föreslås fördelas till vägbidrag, då
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återstår 300 tkr. Försäljning av Haraberget gav +1 000 tkr. Etterbehandling av Ryssby 3:11 resulterade i -3 
mkr.

Underskottet på kostavdelningen beror på att den interna budgetmodellen inte synkroniserar med 
törändringar utitrån pandemin. Till detta kommer även ökade transportkostnader avseende Brunnsgårdens 
renovering. Överskott arbetskraft samt livsmedel bidrar till något mindre underskott.

Aven fastighetsavdelningen har ett underskott som beror på att investeringsprojekt har blivit försenade, vilket 
innebär att interhyrorna inte kommer upp till den nivå som är budgeterat. Personalkostnader för 
projektledare har inte heller kunnat bokas på investeringsprojekten i den mån vi har budgeterat för.

Inom avfallshantering har taxehöjning skett och underskottet är uppbyggt under flera år tidigare. Deponins 
överskott tas för att täcka taxefinansierad renhållning.

Barn- och utbildningsnämnd

Väsentliga händelser
Inom barn- och utbildningsnämnden har arbetet under år 2021 fortsatt med de stora omfattande uppdrag 
som pågår med anledning av statsbidragen Likvärdig Skola och Nyanländas lärande. Statsbidraget för 
Likvärdig Skola har ökat något inför år 2021, Mike t också har gjort det möjligt att utöka antalet aktiviteter 
som genomförs ute i verksamheterna. På grund av en för Ljungby kommun förbättrad skatteprognos kunde 
bam- och utbildningsnämnden erhålla en tillfälligt utökad ram med 13,7 mkr år 2021, och därmed 
beslutades inte de flesta föreslagna besparingsåtgärder politiskt med undantag för 0,5 tjänst specialpedagog. 
Utöver ramutökningen med 13,7 mkr har barn- och utbildningsnämnden erhållit ”Skolmiljarden” 
motsvarande totalt 3,2 mkr ifrån Skolverket.

Prognosen för antalet bam i verksamheterna skrevs på grund av en ny befolkningsprognos ned i början av 
året, \ilket motsvarande 3,S mkr i förskola och 2,6 mkr i grundskola. Skolmiljarden har på grund av ökat 
behov tillfallit grundsärskola och gymnasiesärskola. På grund av den förbättrade skatteprognosen har 
budgeten återigen kunnat utökas med 9,5 mkr för grundskola och 3,0 mkr för förskola för att täcka de 
förväntade underskotten avseende personella resurser, samt bidragsbelopp till fristående enheter. Ökade 
lokalkostnader i form av hyror på grund av nybyggnationer har också bidragit till barn- och 
utbildningsnämndens svårigheter att finansiera den egna verksamheten.

Kostnaden har ökat för obligatorisk lovskola för årskurs 8-9. Fler elever har valt att läsa upp sina betyg, vilket 
har krävt mer resurser i grundskola. Barn- och utbildningsnämnden erhåller inte något statsbidrag år 2021 
för den obligatoriska lovskolan, utan denna bekostas inom egen ram. Även gymnasieskola bedriver lovskola 
under några veckor på sommaren.

Gymnasieskolan har under första delen av år 2021 förberett för övergång mellan Procapita och Tieto 
Education som är det nya systemet för elevregister. Övergången till det nya elevregistret planeras under 
hösten 2021 och implementering har betalats under våren. Aven grundskola och förskola kommer inom kort 
att byta från Procapita till Tieto Education.

Covid-19 har under törsta delen av år 2021 medfört ökade kostnader, men också minskade intäkter. 
Minskade intäkter härrör vårdnadshavares avgifter för förskola på grund av att vårdnadshavare som har haft 
möjlighet att hålla bam hemma ifrån verksamheterna etter politiskt beslutad vädjan fått avgifter för 
motsvarande period krediterad. Kostnaderna för Covid-19 handlar främst om lärarresurser för att kunna 
hantera den distansundervisning som bedrivits för att hålla smittan nere i verksamheterna.

För lokalkostnader väntas ett underskott vid årets slut på grund av framförallt ökade driftkostnader för 
befintliga lokaler.
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Den nybyggda förskola Bergalyckan har olyckligtvis behövt kämpa med ohyra under stor del av året. Flytt 
mellan lokaler och resurser för att hantera dessa flyttar har medfört en betydande merkostnad för enheten.

Sjukskrivningar, nya rekryteringar och omflyttningar av elevgrupper har inneburit en betydande ökad 
kostnad för ledningsresurs under törsta delen av år 2021. Lärarbehörighet fortsätter att vara en stor utmaning 
för barn- och utbildningsnämnden. Det finns många elever som är i särskilt behov av stöd, och med en lägre 
behörighet riskerar dessa elever att inte tå sina behov tillgodosedda om det inte finns tillräckligt med resurs. 
Det finns ett samband mellan en lägre behörighet och högre personaltäthet.

Nämndens utfall och prognos
Budget

2021
Utfall 

jan-jul 2021
Prognos

2021
Prognos

avvikelse
Barn- o utbildningsnämnd 714 697 420 736 720 997 j -6 301

Nämnd och styrelseverksamhet går mot ett underskott på 300 tkr för helåret 2021 på grund av en negativ 
resultatbalansering. Öppen förskola ser ut att hålla budget. Den höga förbrukningen förklaras av felkonterade 
löner som kommer att rättas i augusti.

Fler barn i förskolan under våren, samt en för året nedjusterad prognos gör att kostnaderna ligger högt och 
prognosen pekar på ett underskott om 4 350 tkr för 2021. 1000 tkr i negativ avvikelse på intäkter och 
ledningsresurser, ett underskott om 2500 tkr för personal samt fastighetskostnader som överskrider budget 
med 3 000 tkr är de negativa posterna i prognosen.

För år 2021 har ledningsresurser fördelats mot rätt verksamhet redan i budget och utfall i redovisningen och 
inte på gemensamma poster som tidigare. Tidigare år har ledningsresurser fördelats på verksamheter vid tiden 
för räkenskapssammandraget. Genom den omedelbara fördelningen som genomfördes vid kodplanbytet år 
2021 blir det enklare att följa upp ett eventuellt över/underskott under respektive verksamhet under årets 
gång. De positiva posterna består av ett överskott på elevstödjande verksamhet om 350 tkr samt ett överskott 
på bidragsbelopp och interkommunal ersättning om 1 600 tkr.

Fritidshemmen har mer personal än budgeterat vilket gör att prognosen visar på ett underskott mot budget 
på 3 500 tkr för 2021 för pedagogiska resurser, vilket till stor del härrör den beslutade budgetanpassningen 
från 2020 där verksamheterna ännu inte ligger i tas. Den elevstödjande verksamhet visar även den på för 
mycket personal vilket ger ett underskott på 700 tkr. Lägre intäkter samt en avvikelse på administrativ 
personal ger ett underskott på 1 300 tkr. Även budgeten för bidragsbelopp ser ut att överskridas med S00 tkr 
vilket ger en totalt prognos på - 6 300 tkr för 2021.

Budgeten för pedagogisk personal inom törskoleklass ser inte ut att nyttjas till fullo vilket ger ett överskott 
mot budget om 900 tkr Resurser budgeterade för törskoleklass har sannolikt använts i fritidshem Inte heller 
budget för administration, lokaler och interkommunal ersättning kommer att förbrukas vilket ger överskott 
på 350 tkr. Bidragsbeloppen till fristående verksamheterna ser ut att öka med ungefär 400 mot budget tkr 
vilket ger en prognos på ett överskott om totalt 650 tkr.

Förbrukningen på grundskola ligger högt och totalt prognostiseras ett underskott på 2 800 tkr vid årets slut. 
Underskottet beror till största del på elevstödjande verksamhet. Även budget för fastigheter kommer att 
överskridas. Bidragsbeloppen till fristående verksamheter ser ut att överskrida budget, men täcks av överskott 
avseende budget för pedagogisk personal. Överskott på pedagogisk personal beror på att tillskottet för 
skatteprognosen ligger bokfört där men ska täcka både egen personal och bidragsbelopp.

Grundsärskola visar på överskott på undervisning, skolskjutsar samt elevstödjande verksamhet om totalt 1000 
tkr. Den interkommunala ersättningen ser ut att överskrida budget med 500 tkr för en total prognos för 
grundsärskola om ett överskott på 500 tkr.
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Gymnasiet ser ut att hålla budget. Gymnasiesärskola ligger fortsatt under riktvärdet men eftersom elevantalet 
ökar till höstterminen kommer även kostnaderna öka under andra halvåret. Vuxenutbildningen ser ut att 
hålla budget.

Gemensam administration visar på ett överskott om ungefär 6 500 tkr på grund av positiv 
resulta tbalansering.

Socialnämnd

Väsentliga händelser
Förvaltningen har under större delarna av 2020 men hela 2021 arbetat med Pandemin som påverkar 
ekonomiskt i form av ökade korttidssjukskrivningar. Utmaningen kring korttidsfrånvaro är bemanningen av 
vikarier kopplat till kompetensförsörjning och inbeordring som kostar mer än budgeterat. Kompetensbristen 
börjar synas i form av att vi idag ser en svårighet att rekrytera personal till verkställighet men också till 
sektionschefstjänster inom främst verkställighet i äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Det 
är törsta sommaren som vi gått in med svårigheter att h'lla sommarvikarieplatsema. Utmaningen ligger i 
första hand i att människor väljer att inte arbeta inom yrket. Vi ser också en klar ökning i omhändertagande 
av barn och unga (LVU) som under våren 2021 ökat kraftigt. Ökningen beror i första hand på bristande 
töräldratörmåga. Detta kommer att påverka ekonomin inom socialförvaltningen under lång tid framöver.

Pandemin har även skapat ett arbetsklimat där mycket av arbetet styrs av andra aktörers beslut som Regionen 
och Folkhälsomyndigheten Samtidigt är det kommunala ansvaret och självbestämmandet starkt vilket också 
visat sig när förvaltningen fått ta beslut som överensstämmer med andra myndigheter men också strider mot 
andra myndigheters intentioner. Pandemin har skapat en hög arbetsbelastning kring frågor som vi normalt 
sett inte arbetar med i den omfattning som vi gjort under sista IS månaderna.

En av det stora kvalitetshöjningarna är genomlysningen av vad som görs, hur det görs och vilka styrkor och 
brister som förvaltningen har. Detta har i sin tur lett till en samlad och gemensam bild av både vad som 
behöver göras men också \ilka kravsom socialförvaltningen måste åtgärda. Tillsammans med socialnämnden 
kan förvaltningen därför i större grad skapa en tidsbaserad handlingsplan vilket kommer skapa strukturer 
som håller över tid. Arbetet går under namnet särskilda åtaganden (uppdragslistan). Arbetsmiljöverket har 
gjort inspektion under våren och konstaterat ett antal punkter som inte är uppfyllda. Detta arbete är ett 
strukturarbete som finns med i uppdragslistan och som ligger som en prioritering under hösten 2021.

Förvaltningen har påbörjat en digitalisering av interna kontroller, kvartalsrapportering och särskilda 
åtaganden. Systemen är under uppbyggnad och förväntad implementering är under hösten 2021.

För personal inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har Time Care 
controllermodul införts. Syftet med modulen är en bättre kontroll och analysmöjligheter av schemaläggning 
och personalresurser.

Förvaltningen har under året också fått ett ökat antal ärenden inom LSS som påverkat ekonomin till viss del. 
För att säkerställa ekonomiska flödena håller förvaltningen på att köpa in ett digitalt redovisningssystem för 
redovisning till Försäkringskassan. Syftet är att undvika att missa ekonomiska ersättningar som Ljungby 
kommun har rätt till.

Under våren har förvaltningen också påbörjat utbildningsinsatserna för all omsorgspersonal via E-learning för 
att skapa en gemensam kompetensgrund i förvaltningen. Förvaltningen är även aktiva inom 
äldreomsorgslyftet där bland annat de sektionschefer som inte läst socialrätt kommer göra det under hösten 
2021 Vi har även ett antal personer som går undersköterskeutbildningen. Under våren har förvaltningen 
även påbörjat utbildning i förflyttningsteknik för omsorgspersonalen.
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Förvaltningen har startat upp socialtjänstlotsarna tor att öka tillgängligheten men också i större grad möta 
medborgarna tidigt i olika processer. Det kan vara allt från att hjälpa människor att hitta till föreningslivet till 
att hjälpa människor att hitta före tagstjänster. Detta har gjorts genom att en tjänstekoncession har gjorts med 
lokala företag i bygden. Men det kan också vara att möta människan i dess behov av samtal utifrån svåra 
frågor i livet till människors ensamhet. Utöver detta kommer socialtjänstlotsarna att kunna öka 
tillgängligheten för socialförvaltningen genom att de alltid är anträffbara under de tider som kommunens 
telefonväxel är öppen.

Väsentliga händelser är även Barnens bästa där socialförvaltningen är involverad och där vi nu börjar se 
konkreta samverkansexempel i allt från att skolan tår låna personal med specialkompetens till att 
socialförvaltningen arbetar med elevers skolfrånvaro utan att det kräver utredningar via myndighets- 
avdelningen. Istället ser vi ett allt närmare samarbete vilket förhoppningsvis kan bromsa den utveckling på 
orosanmälningar som vi sett under de sista 5 åren.

Under våren har arbetet med Sunt arbetsliv fortsatt och verktygen används på olika sätt i verksamheten.

Sammantaget har vi under året 2021 kunnat tydliggöra en gemensam bild av uppdraget i socialnämnden 
mellan politiker, fackliga och förvaltningen. Detta arbete kommer intensifieras under hösten 2021 med sikte 
på 2022. Pandemin är en utmaning kring den ovisshet som finns. Vi vet inte vad som händer kring 
smittoläget hösten 2021, det vi vet är att under sommaren 2020 fanns ingen Covid-19 utan den tog fart 
under hösten 2020. Vi vet inte heller hur länge vaccinen hjälper, eller om det blir återkommande 
vaccineringar av människor på årlig basis framöver. Vi vet inte heller om Covid-19 muterar vidare i nya 
varianter. Det vi vet är att pandemin har påverkat oss och väsentligt är att förvaltningens personal är relativt 
slitna. Vi ser också att volymerna bottnat i förvaltningen och att vi nu börjar se ökade volymer i samtliga 
verksamheter kopplat till den prognos som legat sedan tidigare. Detta påverkar förvaltningen ekonomiskt och 
därför har förvaltningen begärt en oberoende ekonomisk prognos för åren 2022-2025 för att få hjälp att lägga 
en långsiktig ekonomisk behovsanalys. Analysen beräknas vara klar under hösten 2021.

Nämndens utfall och prognos
Budget Utfall Prognos Prognos

2021 jan-jul 2021 2021 avvikelse
Socialnämnd 706 288 399 279 709 148 -2 860

Prognosen för socialförvaltningens verksamheter visar en avvikelse mot budget med -2,9 mkr. I prognosen 
finns det inte med eventuella extra statsbidrag kopplat till Covid-19 för merkostnader som är hänförliga till 
2021 De ekonomiska effekterna av covid-19 förekommer fortfarande i olika grad i samtliga verksamheter. 
-22,7 mkr av avvikelsen utgörs av den beräknade driftskostnaden, som inte täcks av socialnämndens 
budgetram och riktade statsbidrag. -22,7 mkr har lagts som en utjämningspost i budgeten.

Aldreomsorgen prognostiseras ett positivt resultat vid årets slut med +2 920 tkr. Periodvis har det varit svårt 
att bemanna verksamheterna på grund av vakanser och sjukskrivningar vilket har medfört dyra lösningar. 
Hemtjänsten beräknas hamna på ett positivt resultat. Antalet hemtjänsttimmar per dag har varit lågt årets 
törsta månader men har under den senaste tiden ökat. Det beror troligen bl.a. på att allt fler har vaccinerats 
och nu vill ha omsorg. Ökningen kan också ha med att det blir fler äldre med mer omfattande behov. För 
helåret förväntas timmarna ligga på en lägre nivå än de budgeterade. Avvikelsen inom särskilt boende och 
korttidsboende består till stor del av hög vårdtyngd och en hög korttidssjukfrånvaro.

Hemsjukvården har en prognos på -*-575 tkr. Det finns än så länge flera vakanser bland sjuksköterskorna 
samtidigt som arbetet med vaccinationerna krävt resurser. Det är bland annat därför som verksamheten 
periodvis, har inhyrd personal. Hemsjukvården erhåller samtidigt ersättning från Region Kronoberg för 
vaccinationerna. För att lösa bemanningen under sommaren kommer extra ersättning utgå till sjuksköterskor 
som går in och arbetar de arbetspass som verksamheten inte hatt möjlighet att bemanna. I takt med att fler
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människor vaccinerar sig ökar troligen efterfrågan på hjälpmedel vilket leder till en ökad belastning för 
kommunrehab. Dock bedöms kommunrehab landa på ett positivt resultat för helåret 2021.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiseras totalt sett ett negativt resultat vid årets slut 
med -8 095 tkr. Personlig assistans har under 2021 ökat med 4 ärenden som inte är budgeterade. Ett av 
ärendena medför en retroaktiv kostnad från 1 mars 2019. De 4 ärendena påverkar prognosen negativt med - 
3 400 tkr. En ny placering inom psykiatrin påverkar prognosen med -900 tkr. Boendena inom OF har ett 
behov av cirka 5,5 årsarbetare utöver budget. En anledning är ökad vårdtyngd och en annan är att de 
placeringar som togs hem till egen regi under 2020, hittills inte uppnått beräknad ekonomisk effekt. Inom 
daglig verksamhet ökar både antal deltagare och antalet komplexa ärenden, vilket lett till ett ökat behov av 
såväl personal som lokaler. Dagverksamheten och boendestödet inom psykiatrin beräknas hamna på ett 
plusresultat. Prognosen har inte tagit hänsyn till eventuella intäkter eller extra kostnader för driften av Äter i 
bruk. Det beräknas heller inte några extra kostnader för flytten från Stora villan till den nya gruppbostaden 
på Holmsborgsområdet.

Individ- och familjeomsorgen prognostiseras en avvikelse på -6 300 tkr vid årets slut. Det största underskottet 
är inom barn och ungdomsvården. Den negativa prognosen beror till stor på av att antalet L\T_T-beslut har 
ökat kraftigt under första kvartalet. Även ekonomiskt bistånd har ökat under året vilket beräknas leda till ett 
underskott vid årets slut. Verksamheterna inom flykting prognostiseras totalt sett ett nollresultat vid årets 
slut.

Kultur- och fritidsnämnd

Väsentliga händelser
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har givetvis påverkats av pandemin. Vår sim- och badanläggning 
har varit stängd januari till och med maj. Vi har följt folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
riktlinjer. Även våra sporthallar har hyrts ut betydligt mindre än normalt. Detta har gjort ett stort tapp på 
intäktssidan. Under sommaren har dock både simhall, äventyrsbad och våra utebadanläggningar 
Kronoskogsbadet och Ringbadet varit öppna. Ringbadet drevs denna sommar av Slussen i Lagan. I övrigt har 
verksamheterna ställt om och anpassat sin verksamhet.

Biblioteket har satsat extra på utkörning av bokpaket och utökad budget för e-böcker. Kulturskolan har haft 
viss undervisning på distans. Arbetet med att starta upp ett IOP-bibliotek i Ryssby har fortskridit och i juni så 
skrevs ett avtal med Ryssby samhällsförening. Under sommaren ordnade man workshops i ämnena bild- och 
form och film. Gatumusikanter under sommaren har varit uppskattat. Kulturstrategen har tyvärr fått ställa in 
eller flytta fram en del arrangemang till hösten 2021. Nationaldagsfirandet filmades och sändes digitalt och 
sommarens arrangemang för barn i serien "Scensommar" har kunnat genomföras med barnteater utomhus på 
olika platser i kommunen. Även "Berättelser och musik i sommarkväll" på Ljungby gamla torg har genomförts 
i samarbete med Sagomuseet. Däremot var det inte möjligt att i år arrangera "Sommar i parken" men istället 
ordnades "popup"-musiker på platser runt om i kommunen.

Aktivi te tsstöden till föreningarna och stöden till studieförbunden har beräknats på 2019 års aktiviteter etter 
beslut från kultur- och fritidsnämnden Därmed har inte dessa stöd påverkats av pandemin. Fritidsgården har 
hatt öppet men också ställt om och ordnat digitala arrangemang. Under sommaren har man arrangerat 
Sunnerboskoj vilket har varit välbesökt. Flest besökare kom till de platser man besökte utanför Ljungby stad. 
Man har även ordnat workshops i samarbete med Teater 16 Turism- och besöksnäringen har släppt två 
broschyrer inför sommaren, "Ljuvliga Ljungby" och en cykla- och vandrabroschyr. De har satsat extra på 
sociala medier, mycket med olika teman nu när det är friluftslivets år. Turistwebben har flyttats in under 
www.liungbv.se.

I prognosen etter juli månad räknar vi med ett underskott på 1 000 tkr på grund av uteblivna intäkter. 
Framförallt är det badintäkter och intäkter för hyra av sporthallar.
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Nämndens utfall och prognos
Budget

2021
Utfall 

jan-jul 2021
Prognos

2021
Prognos

avvikelse
Kultur- och Fritidsnämnd 77 455 43 178]_ 78 755 -1 ooo]

Badet räknar vi med 700 tkr i uteblivna intäkter i och med att det hela törsta halvåret har varit stängt p.g.a. 
pandemin. Sporthallarna räknar vi med 300 tkr i uteblivna intäkter.

Övriga nämnder

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

Nämndens utfall och prognos
Budget Utfall

2021 jan-jul 2021
Prognos

2021
Prognos

avvikelse
Övriga nämnder 8 746 1____ 5 869 j S 698 _______ 43

Under övriga nämnder redovisas budget och utfall för överförmyndamämnd, revision samt familjerätt. 
Överförmyndamämnd redovisar ett överskott på 100 tkr, varav 160 tkr är kopplat till gemensam 
överförmyndamämnd pga lägre kostnader än budgeterat. Familjerätten redovisar ett mindre prognostiserat 
underskott på -51 tkr vid årets slut.
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Kvalitetsredovisning
Uppföljning Fokusområden

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

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

Våra tokusområden och samarbetspartners är:

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

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

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

• Näringsliv
Partner Ljungby business Arena och Företagarna

Nedan finns en sammanställning över alla aktiviteter, uppdrag, projekt eller metoder som har pågått hittills under 
året gällande fokusområdena. En del av aktiviteterna har kopplingar till flera fokusområden och en del av 
aktiviteterna arbetar förvaltningarna tillsammans med. I sammanställningen används förkortningar för de 
respektive nämnderna: KS (Kommunstyrelsen), KFN (Kultur- och fritidsnämnen), TN (Tekniska nämnden), 
MBN(Miljö- och byggnämnden), BL1N (Barn- och utbildningsnämnden), SN (socialnämnden).
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Unga vuxna och lockande levnadsmiljöer
Nämnd Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod Status

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

100%

KFN

Revidering kulturplan Ny plan tas fram och en dialogträff på Lokal 16 där de 
unga kulturintresserade finns har genomförts. Målen i den nya planen 
kommer att hänga samman med visionsstyrnings-modellen för Ljungby 
kommun där fokusområdena finns med.

100%

KFN
Brett utbud •• Biblioteket har ett brett utbud av media. I höst kommer vi börja 
erbjuda strömmad film via bibliotekets xvebb. Lyhörda tör förslag.

50%

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

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

50%

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

100%

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

100%

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

100%

BUN/S
N/KFN/
KS

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

Pågående/ 
kontinuerli 
gt arbete

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

Pågående

BUN Vl-skola- ny verksamhets integrerad lärarutbildning 25%

BUN

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

1009b

BUNT
N Byggnationer - Regnbågens förskola 100%

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

100%

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

Pågående/' 
kontinuerli 
gt arbete

IN GGväg Ljungby - Mjälen - Tannåker 25%

TN Gångstråk vid än Lagan söder om Elverksbron
Projekter in 
g färdig 
med 50%

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

25%

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

25%

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

Pågående
arbete
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TN

Projekt Aspebacken - att skapa en ny och levande stadsdel på det gamla 
industriområdet. (Rivningslov för resterande byggnader på området är 
inlämnad vecka 33). 259b

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

Pågående/ 
kontinuerli 
gt arbete

MBN
Ny översiktsplan Ljungby kommun

75%

MBN/
KN/TN/
KS

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

MBN
Nya detaljplaner för Aspebacken, Sågverket och Ekalund

2500%

MBN/K
S

Medverkan i arbetet med stadstrafik i Ljungby
25%

SN

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

25%

SN

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

Kontinuerl 
igt arbete

SN/BU
N

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

SN/BU
N/KS

Internationella ungdomsdagen kampanj i sociala medier med film från 
demokratiskolan, ungdomsrådet och Lokal 16. 1009b

KS/MB
N/IN/K
FN

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

25%

KS
Ljungby kommun på Framtids mässan - Sveriges största digitala karriärevent 
för offentlig sektor, SCOO studenter deltog på mässan. 1009b

KS/MB
N/TN/
KFN/
BUN

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

1009b

KS SN

ESF projektet ”Fasetten - för arbete och studier” som genom 
individanpassade insatser hjälper unga män och kvinnor i åldern 13-24 år 
som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden att göra medvetna val till etto o O
framtida arbetsliv. Projekt pågår till februari 2023 och genomförandefasen 
har precis påbörjats.

159 b

KS
Demokratiskolan, sommarjobb för 20 gymnasieungdomar där ungdomarna 
bland annat skapat visioner för Ljungbys framtid. 1009b

KS "Leva i Ljungby” instagramkonto 1009b



KS
Ny tjänst med in- och medflyttarservice

100%

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

KS/KFN
Turism och hemesterkampanj under sommaren där vi lyfter fram vattnet, 
berättande och ljuvliga Ljungby. 1009b

Vatten
Nämnd Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod Statns

KFN/
MBN

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

259b

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

1009b

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

509b
(fortsätter i 
höst)

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

1009b

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

509b
(fortsätter i 
höst)

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

259b

KFN Hajk - fritidsgården har haft hajkvid Ljungsjön. 1009b

KFN Smålands sjörike - annonsering med reklamfilmer för Sydsverige samt Jylland 
genom sociala medier. Sker genom föreningen Smålands sjörike.

75%

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

1009b

KFN,'KS

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

Påbörjas
under
hösten,
klart med
LONA-
bidrag

KFN
Utveckling av kanotleder - utveckling av kanotleder genom att erbjuda digital 
betalnings lösning Md kanotrastplatserna

75%

B UN/ 
KS/SN

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

1009b

BUN/K
S

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

1009b

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

509b

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

25%

TN/MB
N/KS

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

259ö

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

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

MBN/K
s

Dialog med Länsstyrelsen om effektivisering av arbetet med kalkning 50%

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

25%

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

KS Demoprojekt med Ryssbygymnasiet vattenhänsyn i skogsbruket. 75%

KS

Workshop kring hållbar vattenförsörjning i södra Sverige arrangerad av 
Campus Ljungby, LNU och Ljungby kommun. 100%

Muntligt berättande
Nämnd Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod Status

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

25%

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

50% en
termin

KFN

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

50%
(fortsätter i 
höst)

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

50%

KFN/KS

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

100%

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

100%

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

75%

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

BUN

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

100%

Näringsliv
Nämnd Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod Status

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

75%

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

100%

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

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

100%

BUN

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

100%

IN
Industriområde - Grovplanerande, avstyckning och försäljning av 
industrimark på Ekalund. 25%

TN

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

75%

TN

Dagvattenhantering utmed Helsingborgsvägen - omhändertagande ochO O 3 0 0 O
fördröjning av dagvatten från bland annat gatumiljö - leder till förbättrade 
förutsättningar för industrimark samt minskar risken för översvämning på 
nuvarande industritomter.

25%

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

SN

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

25%

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

25%

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

100%

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

100%

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

Löpande/
pågående

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

100%

KS
Kontinuerliga företagsbesök både digitalt och genom besök.O O O w Löpande/

pågående

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

KS/'
BUN

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

Löpande/
pågående

Alla
nämnder

Samverkan med olika aktörer inom fokusområdet näringsliv. Löpande/
pågående



Kvalitetsundersökningar
Kommunstyrelsen har beslutat om ett urval av kvalitetsundersökningar som ska töljas särskilt i utvecklings- 
och kvalitetsarbetet. Bedömningar av kommunens nyckeltal i dessa undersökningar redovisas i detta avsnitt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabell 19. Likviditet per månad, mkr
Kommunkoncem Ljungby Kommun

Januari 240 20S
Februari 270 237
Mars 265 222
April 317 297
Maj 276 245
Juni 291 256
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

270 243

Diagram 2. Likviditet per månad, mkr

Kommunkoncemen —■—Kommunen
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2. Kapitalförvaltning

Tabell 20. Marknadsvärde kapitalförvaltning år 2021, kr
Sv aktier Uti aktier Räntor Alternativa Totalt

Januari 138 510 430 146 304 727 1 219 686 696 53 677 570 558 179 423
Februari 142 464 931 138 549 351 219 352 265 53 080 789 553 447 336
Mars 140 517 505 148 315 373 216 524 760 52 887 730 558 245 368
April 148 835 435 138 069 418 219 564 127 55 821 215 562 290 195

[Maj 140 568 145 137 300 822 219 539 734 57 391 199 554 799 900
[ Juni 133 197 431 141 213 894 219 660 794 57 001 253 551 073 372
I Juli 140 923 863 134 505 058 220 071 046 61 052 970 556 552 937
| Augusti -

September -

Oktober -

November -

Tabell 2 1. Marknadsvärde 31 juli 2021, kr
Sv Aktier Räntebärande Utland aktier Alternativa Övrigt Total

SEB 512 380 10 710 523 090
Didner Gerge 85 256 335 85 256 335
Handelsbanken 220 071 046 220 071 046
C Worldwide 24 332 678 49 248 723 73 581 401
Cliens 116 591 185 116 591 185
Carnegie 29 422 245 29 422 245
Origo 31 107 635 31 107 635
Summa 140 923 863 220 071 046 134 505 058 61 042 260 10 710 556 552 937

Tabell 11. Marknadsvärde utveckling 202 T0T01 till 2021-07-31, procent

SEB
Didner
Gerge Handelsb

C
World
Wide Cliens Carnegie Origo Index

Svenska aktier 18,8 24,5 31,6
Utländska aktier 12,9 17,1 18,5
Räntebärande
värdepapper

0,3 0

Alternativ 0 30,9 -0,1 2,8
Total 0 12,9 0,3 18 24,5 30,9 -0,1 12,8

Uttag från kapitalförvaltningen har gjorts med 70 mkr under året.
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3. Lån Kommuninvest

Tabell 23. Långfristiga skulder och kortfristiga del av långa lån per 2021-07-31
Kapitalskuld Räntesats Amortering / år Löptid tom

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

Kommuninvest 100 000 000 1,610% 2025-03-01
KI_74669 Fast Ingen amortering

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

Kommuninvest 100 000 000 0,173% 2022-03-23
KI_107730 Stibor3M Ingen amortering

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

Kommuninvest 100 000 000 0,052% 2022-09-15
KI_110723 Stibor 3M Ingen amortering

Kommuninvest 100 000 000 0,290% 2023-06-01
KI_125368 Fast Ingen amortering

Kommuninvest 100 000 000 0,100% 2024-02-16
KL131581 Fast Ingen amortering

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

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

Långfristig del 673 750 000
Kortfristig del 3 000 000

676 750 000
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 119 2021-0095 730 

Svar på motion om kommunala läkare 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet, genom Kerstin Wirehn har inkommit med en motion där det 
föreslås att Ljungby kommun går före och skickar en hemställan till regeringen 
och ansöker om att få bli försökskornmun med egna läkare anställda i 
äldreomsorgen. 

Regeringen beslutade, efter överläggningar med riksdagens partier, den 30 juni 
2020 att tillsätta en kommission med uppdrag att utvärdera regeringens, 
förvaltningsmyndighetemas, regionernas och kommunernas åtgärder för att 
begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och 
spridningens effekter. 

I tjänsteskrivelsen från den 18 maj 2021 skriver socialförvaltningen att i första 
hand ska kravet mot Region Kronoberg tydliggöras så att ett gemensamt avtal 
om läkarmedverkan för alla vårdcentraler kan upprättas, som reglerar 
omfattning av och formerna för läkarmedverkan för alla personer med 
hemsjukvård i länet. Om Region Kronoberg inte lyckas få till ett underskrivet 
avtal i Ljungby kommun som garanterar omfattning och former för 
läkarmedverkan inom överskådlig tid bör Ljungby kommun begära av regionen 
att tillsätta en eller två läkare som helt arbetar gentemot kommunens alla 
hemsjukvårdspatienter som ett pilotprojekt. 

Socialförvaltningen ser att samverkan med Region Kronoberg kan utvecklas 
genom en tydligare reglering av förhållandena mellan Region Kronoberg och 
kommunerna i länet där "God och nära vård" kommer att vara en stor reform 
som i allt högre grad kommer att förändra arbetssättet främst för primärvården i 
regionen. Med den nya reformen "God och nära vård" ser socialförvaltningen 
också ett behov av att hemsjukvårdsavtalet (överenskommelse gällande 
samverkan inom hemsjukvård i Kronobergs län) och strukturerna behöver ses 
över. Nuvarande hemsjukvårdsavtals utgång är 2022-12-31. 

Socialnämnden behandlade ärendet den 23 juni 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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KOMMUN

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Socialnämndens förslag till beslut, 2021-06-23 § 61 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-05-18

Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
socialnämndens förslag till beslut och om någon är emot.

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

Justerandes sign
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Socialnämnden 

SN § 61 

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-23 

Svar på motion om kommunala läkare 

Beslut 

Socialnämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

8(12) 

Vänsterpartiet, genom Kerstin Wirehn har inkommit med en motion där det 
föreslås att Ljungby kommun går före och skickar en hemställan till regeringen 
och ansöker om att få bli försökskommun med egna läkare anställda i 
äldreomsorgen. 

Rege1ingen beslutade, efter överläggningar med riksdagens partier, den 30 juni 
2020 att tillsätta en kommission med uppdrag att utvärdera regeringens, 
förvaltningsmyndighetemas, regionernas och kommunernas åtgärder för att 
begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och 
spridningens effekter. 

Förvaltningens bedömning är att i första hand tydliggöra kravet mot Region 
Kronoberg så att ett gemensamt avtal om läkarmedverkan för alla vårdcentraler 
kan upprättas, som reglerar omfattning av och formerna för läkarmedverkan för 
alla personer med hemsjukvård i länet. Om Region Kronoberg inte lyckas få till 
ett underskrivet avtal i Ljungby kommun som garanterar omfattning och former 
för läkarmedverkan inom överskådlig tid bör Ljungby kommun begära av 
regionen att tillsätta en eller två läkare som helt arbetar gentemot kommunens 
alla hemsjukvårdspatienter som ett pilotprojekt. 

Förvaltningen ser att samverkan med Region Kronoberg kan utvecklas genom 
en tydligare reglering av förhållandena mellan Region Kronoberg och 
kommunerna i länet där "God och nära vård" kommer att vara en stor refonn 
som i allt högre grad kommer att förändra arbetssättet främst för primärvården i 
regionen. Med den nya refonnen "God och nära vård" ser socialförvaltningen 
också ett behov av att hemsjukvårdsavtalet (överenskommelse gällande 
samverkan inom hemsjukvård i Kronobergs län) och strnkturema behöver ses 
över. Nuvarande hemsjukvårdsavtals utgång är 2022-12-31. 

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-06-16, § 60, och 
föreslår socialnämnden att föreslå fullmäktige att avslå motionen. 
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Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning

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

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-18, arbetsutskottets protokoll 
2021-06-16, §60.

Justérandes sign
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Socialförvaltningen 

Stab 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2021-05-18 

Svar på motion om kommunala läkare 

Förvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet, genom Kerstin Wirehn har inkommit med en motion där det föreslås att 
Ljungby kommun går före och skickar en hemställan till regeringen och ansöker om att få bli 
försökskommun med egna läkare anställda i äldreomsorgen. 

1 (3) 

Regeringen beslutade, efter överläggningar med riksdagens partier, den 30 juni 2020 att 
tillsätta en kommission med uppdrag att utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, 
regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar 
sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. 

Bland mycket annat framför kommissionen att: "Det bör vara möjligt for kommuner att 
anställa läkare. Å·ven om kommunerna får denna befogenhet, är det nödvändigt att 
regionerna säkerställer tillgången till de läkarresurser som äldreomsorgen kräver, inom 
ramen for primärvården, genom mobila läkarteam eller på annat sätt. " 

Under samma punkt framför kommissionen att: "Kommunerna måste bli en bättre 
kravställare gentemot regionerna i fråga om tillgången till läkarinsatser i äldreomsorgen 
och regionerna måste bli bättre på att leva upp till sina skyldigheter. " 

Samverkan mellan Region Kronoberg och länets kommuner regleras i "överenskommelse 
gällande samverkan inom hemsjukvård i Kronobergs län 2018-2022" (den senaste utgåvan). 

I överenskommelsen beskrivs läkarmedverkan inom äldreomsorgen på följande sätt: 

"Region Kronoberg ansvarar for läkarmedverkan enligt HSL 16 kap (Hälso- och 
sjukvårds/agen). Lokala avtal på enhetsnivå enligt 16 kap HSL angående läkarmedverkan 
ska finnas mellan Region Kronoberg och kommunerna. Avtalen beskriver på vilket sätt 
Region Kronoberg verkställer ansvaret att avsätta de resurser som behövs för att den 
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enskilde ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård. ..........Fast tid för läkarmedverkan
ska avsättas. Samtliga hemsjukvårdspatienter ska erbjudas ett årligt läkarbesök med kontroll 
av hälsotillståndet och genomgång av läkemedelslistan. Detta behöver inte vara ett 
hembesök utan kan ske på vårdinrättning. ”

I Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 16 kap 1§, under rubrik ”Samverkan mellan 
huvudmännen ” finns redan idag skrivningen: ”Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter 
enligt avtalet att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare 
och få ersättning för sina kostnader för det från regionen ”

Region Kronoberg har, sedan tidigare mobil läkare gått i pension, haft tjänsten utlyst men 
inte kunnat rekrytera på grund av att ingen sökt tjänsten.

I de flesta av länets kommuner finns sen tidigare lokala avtal som reglerar läkares 
medverkan i äldreomsorg, både på särskilt boende och ordinärt boende. Även i Ljungby 
kommun finns det sedan januari 2020 ett underskrivet avtal mellan regionen, både 
regiondrivna och privat drivna vårdcentraler och kommunen.

Socialförvaltningen delar kommissionens bedömning att kravställandet behöver tydliggöras 
och dialogen avseende läkarmedverkan behöver förbättras.

Ett bristfälligt innehåll i det befintliga avtalet om läkarmedverkan, har aktualiserats i 
samband med Coronaepidemin och arbete pågår på en övergripande nivå med att ta fram ett 
gemensamt avtal för alla vårdcentraler i Kronoberg.

Att som kommun lyckas rekrytera läkare, som ensamläkare, medför sannolikt svårigheter 
kopplat till lönestrukturer, fortbildningsmöjligheter och andra förmåner som finns i regionen. 
Brist på kollegial samverkan brukar lyftas som en försvårande faktor när regionerna ska 
rekrytera till små vårdcentraler (jfr Lidhult).

Förvaltningens bedömning och överväganden
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är läkarkompetens och läkarmedverkan ett ansvar som är 
regionens ansvar. Förvaltningens bedömning är därför att i första hand tydliggöra kravet mot 
Region Kronoberg så att ett gemensamt avtal om läkarmedverkan för alla vårdcentraler kan 
upprättas, som reglerar omfattning av och formerna för läkarmedverkan för alla personer 
med hemsjukvård i länet. Om Region Kronoberg inte lyckas fa till ett underskrivet avtal i 
Ljungby kommun som garanterar omfattning och former för läkarmedverkan inom 
överskådlig tid bör Ljungby kommun begära av regionen att tillsätta en eller två läkare som 
helt arbetar gentemot kommunens alla hemsjukvårdspatienter som ett pilotprojekt.

Ljungby kommun har efterhört Region Kronobergs utlåtande och syn på motionens intention 
och fatt följande svar från stabschef Anders L. Allard, Hälso- och sjukvårdens 
ledningssekretariat på uppdrag av Roger O Nilsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör.

”Region Kronoberg är positiva till en fördjupad samverkan med kommunerna kring 
medicinska bedömningar. Steg i denna riktning har redan tagits under pandemin och ligger i 
linje med utvecklingen av den nära vården. Det är Region Kronobergs ambition att, utifrån 
behov, ge ändamålsenligt medicinskt stöd till personal och framförallt patienter inom den
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kommunala hälso- och sjukvården. Ett spår för att framåt öka tillgängligheten till 
konsultationer finns i gemensam utveckling av digitala verktyg. Det fördjupade samarbetet 
mellan kommunerna och regionens olika aktörer i samband med in- och utskrivning från 
sjukhus behöver stärkas i de patientnära verksamheterna. ”

Förvaltningen ser att samverkan med Region Kronoberg kan utvecklas genom en tydligare 
reglering av förhållandena mellan Region Kronoberg och kommunerna i länet där ”God och 
nära vård” kommer att vara en stor reform som i allt högre grad kommer att förändra 
arbetssättet främst för primärvården i regionen. Med den nya reformen ”God och nära vård” 
ser socialförvaltningen också ett behov av att Hemsjukvårdsavtalet (Överenskommelse 
gällande samverkan inom hemsjukvård i Kronobergs län) och strukturerna behöver ses över. 
Nuvarande hemsjukvårdsavtals utgång är 2022-12-31.

Greger Larsson

Socialchef
Harriet Kristensson

Socialt ansvarig samordnare



Motion om kommunala läkare 

.------···-· - -�-----�

LJUNC�oY !·<OW.fv1UN 
l<OMMUNSTYRELSE�! 

,I\'. : ; 2021 -03- 0 8 

l<OMMUNLEDNINSGFÖRVAL fäiNC;�· l 

Dnr /- 9S 7 P 

Under den pågående pandemin har det blivit tydligt att den medicinska 
kompetensen i äldreomsorgen behöver stärkas. Äldreomsorgen behöver en ökad 
sjuksköterskekompetens. Men även läkare behövs inom äldreomsorgen. Den 
pågående pandemin visar att äldreomsorgen har ett behov av egen 
läkarkompetens. 
Regeringens Corona-kommission kom i slutet av 2020 med sin första rapport 
om äldreomsorgen. De konstaterar att ett viktigt steg för att stärka upp 
äldreomsorgen är att kommunerna f'ar möjlighet att anställa egna läkare, något 
som inte är tillåtet idag. Kommissionen skriver: 
"Kommissionen anser att uppdelningen mellan kommun och region i fråga om 
läkaransvar inte ens i en normal situation framstår som en lämplig lösning, och i 
synnerhet inte i en kris där varje beslutsled och gränssnitt innebär en sårbarhet i 
sig." 
I väntan på att en ny lagstiftning förhoppningsvis kommer på plats föreslår 
Vänsterpartiet att 

Ljungby kommun går före och skickar en hemställan till regeringen där vi 
ansöker om att kommunen får bli en försökskommun med egna läkare 
anställda i äldreomsorgen. 

Ljungby den 8 mars 2021 

Kerstin W irehn 
Vänsterpartiet 
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Svar på motion om att erbjuda tillsvidareanställning till 
ungdom som omfattas av gymnasielagen och riskerar 
utvisning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Via Kerstin Wirehn har Vänsterpartiet lämnat in en motion som fördelats till 
Kornmunledningsförvaltningen och Socialförvaltningen för handläggning. 
Socialförvaltningens svar finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

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. 

Med hänsyn till kommunens krav på objektivitet och arbetssätt vid tillsättning 
av tjänster föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås. 

Kommunallagen tydliggör vikten av att en kommun behandlar alla människor 
objektivt och likvärdigt. Rekryteringsarbetet inom Ljungby kommun syftar till 
att i varje rekrytering finna personen med rätt kompetens för den aktuella 
tjänsten, oberoende av vem personen är. För att säkerhetsställa att personer 
behandlas objektivt och likvärdigt och motverka diskriminering används 
avidentifierade namn vid rekryteringsprocessen, enligt Ljungby kommuns 
Policy om strategisk planering. Även Ljungby kommuns handlingsplan för 
likabehandling är tydlig med att rekryteringen ska vara kompetensbaserad och 
utgå från behovsanalys och kravprofil, vilket innebär att kompetensen hos den 
sökande skall vara avgörande vid tillsättning av tjänster. 

Att medvetet ge tillsvidaretjänster till en viss grupp personer och därmed 
undanhålla andra grupper från att ha möjlighet att få dem, ses inte som förenligt 
med kommunens krav på likvärdig behandling samt avidentifiering vid 
rekrytering. Alla är lika välkomna att söka våra lediga tjänster och vi ser det som 
tjänstepersonernas uppgift att låta kompetens vara avgörande vid tillsättning av 
dessa. Personer med rätt kompetens har idag goda möjligheter att få 
tillsvidaretjänster inom äldreomsorgen. 
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Ljungby kommun genomfor redan idag ett stort antal åtgärder och projekt inom 
bland annat arbetsmarknadsenheten och näringslivsavdelningen i syfte att 
motverka arbetslöshet och för att få fler människor att komma in på alternativt 
att närma sig arbetsmarknaden. I denna typ av arbete är det vanligt 
förekommande att åtgärder riktas mot särskilda grupper i samhället, exempelvis 
genom ESF-finansierade projekt.

I tjänsteskrivelsen daterad 21 maj 2021 föreslår kommunledningsförvaltningen 
att motionen ska avslås.

Kommunstyrelsens personalutskott behandlade ärendet den 1 juni 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-06-01 § 27 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-21 

Motionen

Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
Återremissen motiveras med att utredningen behöver se över hur andra 
kommuner har hanterat frågan.

Jan Lorentzson (SD) yrkar avslag till yrkan om återremiss samt avslag av 
motionen.

Beslutsordning 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i ärendet idag.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att återremittera ärendet i enlighet 
med Kerstin Wiréhns yrkande.

Ordförande finner att kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.

Beslutsordning 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut och om någon är emot.

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

Justerandes sign
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Anton Ek 
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Motion om att erbjuda tillsvidareanställning till ungdomar 

som omfattas av gymnsielagen och riskerar utvisning 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Via Kerstin Wirehn har Vänsterpartiet lämnat in en motion som fördelats till 
Kommunledningsförvaltningen och Socialförvaltningen för handläggning. 
Socialförvaltningens svar finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

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. 

Med hänsyn till kommunens krav på objektivitet och arbetssätt vid tillsättning av 
tjänster föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Kommunallagen tydliggör vikten av att en kommun behandlar alla människor 
objektivt och likvärdigt. Rekryteringsarbetet inom Ljungby kommun syftar till att 
i varje rekrytering finna personen med rätt kompetens för den aktuella tjänsten, 
oberoende av vem personen är. För att säkerhetsställa att personer behandlas 
objektivt och likvärdigt och motverka diskriminering används avidentifierade 
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namn vid rekryteringsprocessen, enligt Ljungby kommuns Policy om strategisk 
planering. Även Ljungby kommuns handlingsplan för likabehandling är tydlig 
med att rekryteringen ska vara kompetensbaserad och utgå från behovsanalys 
och kravprofil, vilket innebär att kompetensen hos den sökande skall vara 
avgörande vid tillsättning av tjänster.

Att medvetet ge tillsvidaretjänster till en viss grupp personer och därmed 
undanhålla andra grupper från att ha möjlighet att få dem, ses inte som förenligt 
med kommunens krav på likvärdig behandling samt avidentifiering vid 
rekrytering. Alla är lika välkomna att söka våra lediga tjänster och vi ser det som 
tjänstepersonernas uppgift att låta kompetens vara avgörande vid tillsättning av 
dessa. Personer med rätt kompetens har idag goda möjligheter att få 
tillsvidaretjänster inom äldreomsorgen.
Ljungby kommun genomför redan idag ett stort antal åtgärder och projekt inom 
bland annat arbetsmarknadsenheten och näringslivsavdelningen i syfte att 
motverka arbetslöshet och för att få fler människor att komma in på alternativt att 
närma sig arbetsmarknaden. I denna typ av arbete är det vanligt förekommande 
att åtgärder riktas mot särskilda grupper i samhället, exempelvis genom ESF- 
finansierade projekt.

Förvaltningens beredning
Ärendet har dels beretts av tjänstepersoner vid kommunledningsförvaltningen 
och socialförvaltningen.

Jennie Vidal 
Kommundirektör

Lise-Lotte Bergström 
HR-chef
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Bilaga:

Socialförvaltningens svar på: Motion för trygg anställning av 
ungdomar som omfattas av gymnasielagen och riskerar 
utvisning.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Gymnasielagen är en lag som infördes 1 juli 2018 och berör ca 9000 unga vuxna, 
före detta ensamkommande barn, som kan söka och få uppehållstillstånd om de 
studerar eller har för avsikt att studera. Ansökan om uppehållstillstånd gällde 
personer som ansökte om tillstånd innan 30 september 2018.
Om personen läser gymnasial nivå får man normalt sett uppehållstillstånd som är 
giltigt lika länge som utbildningen pågår och ytterligare sex månader. Om det 
skulle visa sig att man inte klarar slutföra studierna kan man söka om förlängning 
av uppehållstillståndet. Då förlängs uppehållstillståndet under studietiden och 
sedan ytterligare 6 månader.
Ett permanent uppehållstillstånd kan ges om personen får en anställning som 
uppfyller kraven för att kunna försörja sig själv, antingen som anställd eller egen 
företagare.
Socialförvaltningen kan konstatera att Regeringen lade fram ett förslag att 
förenkla reglerna kring försörjningskravet i december månad 2020 men att 
Riksdagen avslog förslaget med rösterna 30-23.
Socialförvaltningen ser samtidigt att ungdomsarbetslösheten steg i Ljungby 
under 2020 jämfört med 2019. Statistik från arbetsförmedlingen visar 
utvecklingen av arbetslösheten för ålderskategorin 18-24 år under 2020, där den 
varje månad under året varit högre än motsvarande månad 2019.
Med anledning av förvaltningens krav på jämställdhet och likabehandling 
belyses statistik över öppet arbetslösa utifrån födelseland kategoriserat på 
Sverige, Europa utom Sverige och utomeuropeiska länder.

Statistiken visar att under januari 2020 var totalt 77st. personer i ålderskategorin 
öppet arbetslösa. Av dessa var 50st. (65%) födda i Sverige, 19st. (25%) födda i 
utomeuropeiska länder och 8st. (10%) födda i Europa utom Sverige.
Under december 2020 var totalt 78st. personer i ålderskategorin öppet 
arbetslösa. Av dessa var 49st. (63%) födda i Sverige, 17st. (22%) födda i 
utomeuropeiska länder och 12st. (15%) födda i Europa utom Sverige. Statistiken
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visar således att arbetslösa i ålderskategorin 18-24 år främst representeras av 
personer födda i Sverige.
Siffrorna visar en generell ökning av ungdomsarbetslösheten 2020 jämfört med 
2019, och att andelen av de arbetssökande som varit födda i Sverige, födda 
utanför Europa eller födda i Europa utom Sverige förblivit oförändrade, och där 
majoriteten av de arbetslösa ungdomarna såväl i starten som slutet av 2020 är 
födda i Sverige.
Socialförvaltningen är införstådd i att det kan finnas en kraftig risk för personer 
med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen att inte nå försörjningskravet vilket 
får till konsekvens att man inte får ett permanent uppehållstillstånd.
Socialförvaltningen anser sig inte ha mandat att ställa grupper mot grupper i 
fråga om att ge tillsvidareanställningar. Förvaltningen har till uppgift att 
behandla alla lika samt att varje tillsvidareanställning skall utannonseras enligt 
de överenskommelser som finns med fackliga parter.
Därför ser socialförvaltningen att detta är en fråga som är politisk och behöver 
besvaras av de politiska partierna.

Greger Larsson 
Socialchef

Otto Solvang 
HR-specialist



Motion för trygg anställning av ungdomar 

som omfattas 

av gy1nnasielagen 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 tilll 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 Wiehn 
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KS § 122 2021-0244 806 

Införande av maxbelopp på taxa för upplåtelse av offentlig 
plats 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar införa ett maxbelopp på 100 000 kronor för taxa 
B 1, Provisoriska byggnader, upplagsplatser, bodar, containers, inhägnade 
områden, byggnadsställningar, liftar m.m. under "Taxa för upplåtelse av 
offentlig plats i Ljungby kommun" antagen av Kommunfullmäktige 2020-12-14, 
gällande från 2021-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen skriver i tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2021 att det 
är just nu många byggnationer på gång i Ljungby, en del av dessa byggnader 
byggs ända ut till fastighetsgränsen och då behövs offentlig plats tas i anspråk 
för att kunna stängsla in arbetsområdet. Då byggnationen ofta tar 1 år eller mer, 
blir det en hög kostnad för hyran av den offentliga platsen, när man beräknas 
den enligt "Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun" punkt B 1, 
Provisoriska byggnader, upplagsplatser, bodar, containers, inhägnade områden, 
byggnadsställningar, liftar m.m. 

Frågan har kommit från entreprenörer, hur taxan för upplåtelse av offentlig plats 
beräknas. För att uppmuntra till byggnation föreslås ett maxbelopp på 100 000 
kronor på byggnation, införas för denna typ av markupplåtelse. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 3 juni 2021 och föreslår att införa ett 
maxbelopp på 100 000 kronor för taxa BI, Provisoriska byggnader, 
upplagsplatser, bodar, containers, inhägnade områden, byggnadsställningar, liftar 
m:m: under ''Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun" antagen 
av Kommunfullmäktige 2020-12-14, gällande från 2021-01-01. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2021-06-03 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-26 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut och om någon är emot. 
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Ordföranden finner att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden .. LTNIN�EN 
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Max-tak för hyra av allmän platsmark 

Beslut 

308 

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att införa ett maxbelopp på 
100 000 kronor för taxa B 1, Provisoriska byggnader, upplagsplatser, bodar, 
containers,inhägnade områden, byggnadsställningar, liftar m:m:-imder'"faxa 
för uppl.åtell?e av offentlig plats i Ljungby kommun" antagen av 
Kommunfullmäktige 2020-12-14, gällande från 2021-01-01; 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen skriver i tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2021 att det 
just {!U är måPga byggnationer på gång i Ljungby, en del av dessa byggnader 
bygg$ @da ut till fastighetsgränsen, och då behövs offentlig plats tas i anspråk 
för att kunna stängsla in arbetsområdet. Då byggnationen ofta iar 1 år eller mer, 
biir det en h9g kostnad för hyran av den offeµtliga pl;itse!1, n.fu" mcm ber�iµ
den enligt "Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun" punkt B 1, 
Proyisonska byggnader, upptagsplatser, bodar, containers� inhägnade områden, 
byggii;idsställningar, liftar m.m. 

. Frågan-har kommit från entreprenörer, hur tax.an för upplå.tels� �y,offe-!ltlig plats 
beräknas. För att uppmuntra till byggnation föreslås ett maxoelöpp på 100 000 
kronor per byggnation, införas för denna typ av markupplåtelse. · · 

Tekniska nämndens arbetsutskott behandlade den 18 maj 2021 frågan som ett 
infonnationsärende och gav förvaltningen i uppdrag att inför tekniska nämndens 
saiwnanträde utarbeta beslutsunderlag med förslag till max-tak. 

Besluts underlag 
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2021. 

Skickas till 
Tekniska förvaltningen 
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Maritha Davidsson 

Projekterings ledare 

Tel. 0372-78 93 53 

Maritha.davidsson@ljungby.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-26 

Kommunfullmäktige 

Införande av maxbelopp på taxa för upplåtelse av offentlig 

plats i Ljungby kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att införa ett maxbelopp på 100 000 
kronor för taxa B 1, Provisoriska byggnader, upplagsp latser, bodar, containers, 
inhägnade områden, byggnadsställningar, liftar m.m. under "Taxa för upplåtelse av 
offentlig plats i Ljungby kommun" antagen av Kommunfullmäktige 2020-12-14, 
gällande från 2021-01-01 

Sammanfattning av ärendet 
Just nu är det många byggnationer på gång i Ljungby, en del av dessa byggnader byggs 
ända ut till fastighetsgränsen, och då behövs offentlig plats tas i anspråk för att kunna 
stängsla in arbetsområdet. Då byggnationen ofta tar 1 år eller mer, blir det en hög 
kostnad för hyran av den offentliga platsen, när man beräknar den enligt "Taxa för 
upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun" punkt Bl, Provisoriska byggnader, 
upplagsplatser, bodar, containers, inhägnade områden, byggnadsställningar, liftar m.m. 
Frågan har kommit från entreprenörer, hur taxan för upplåtelse av offentlig plats 
beräknas. För att uppmuntra till byggnation föreslås ett maxbelopp på 100 000 kronor 
per byggnation, införas för denna typ av markupplåtelse. 

Bilaga 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun gällande från 2021-01-01. 
Beräkningsexempel markhyra för byggnation 

Sonja Eden 
Teknisk chef 
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Beräkningsexempel för markhyra vid byggnation

Arbetsområde 2000 kvadratmeter vara 1000 kvadratmeter på kommunal mark

Markhyra 5 kronor/kvadratmeter och vecka

Byggtid 2021-06-01 till 2022-10-31 vilket innebär 74 veckor

Kostnad för markhyra 1000x5x74=370 000 kronor



Ljungby kommun Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2020-12-14 

KF § 176 KS2020/0391 

TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS I LJUNGBY KOMMUN 

GÄLLER FRÅN 2021-01-01 

A. FÖRSÄUNINGSÄNDAMÅL
Al. Torghandel t.ex. blommor, frukt, grönsaker, fisk, kläder

Fast saluplats om 25 m2 2 400 kr Per kalenderår, 1 gång i 
(motsv. 2 p-platser) veckan 
Fast saluplats om SO m2 4 000 kr Per kalenderår, 1 gång i 
(motsv. 4 p-platser) veckan 
Fast saluplats om 100 m 2 7 500 kr Per kalenderår, 1 gång i 
(motsv. 8 p-platser) veckan 
Tillfällig saluplats om 25 m2 200 kr Per dag 
(motsv. 2 p-platser) 
Per ytterligare påbörjad 25 m2 150 kr Per dag 
(motsv. 2 p-platser) 
Plats för jordgubbs-, frukt- och 300 kr Per vecka 
grönsaksförsäljning 
25 m2 (motsv. 2 p-platser) 
Plats för julgransförsäljning 500 kr Per vecka 
SO m2 (motsv. 4 p-platser) 

A2. Marknadsdagar, 3 gånger per år 

Plats 12,5 m2 300 kr Per dag 
(motsv. 1 p-plats) 
Per ytterligare påbörjad 200 kr Per dag 
12,5 m2 (motsv. 1 p-plats) 

B. ÖVRIGA ÄNDAMÅL

Bl. Provisoriska byggnader, upplagsplatser, bodar, containers, inhägnade områden, 
byggnadsställningar, liftar m.m. 

Offentlig plats t.ex. torg, I 5 kr 
gator, ge-vägar, grönytor Minimiavgift 400 kr 

B2. Cirkus 
Cirkusplats Ljungby tätort 1 000 kr 
Tätorter förutom Ljungby 500 kr 

B3. Tivoli och övrig kommersiell verksamhet 
Avgift upp till 1000 m2 1 000 kr 
Avgift ytterligare yta >1000 m2 2 kr 

Per m2 och påbörjad vecka 

Per dygn 
Per dygn 

Per påbörjat dygn 
Per dygn/10 m2 

B4. Provisoriska anläggningar för cafe, restaurang, kiosk m.fl. 
I Avgift I 20 kr I Per m2 och månad 



B3. Ljuspelare för reklam 
Avgift___________________ 350 kr Per skylt och månad

Följande bestämmelser ska gälla för upplåtelse av offentlig plats

1. Ljungby kommun har rätt att ta ut en avgift för upplåtelser av offentlig plats enligt 
"Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun". För skolklasser och ideella 
föreningar utan vinstdrivande intresse tas ingen avgift ut från Ljungby kommun.

2. För att använda offentlig plats måste du ha tillstånd enligt ordningslagen (och lokala 
föreskrifter). Tillstånd söks hos polismyndigheten.

3. För att du ska få din ansökan prövad hos polisen måste en avgift betalas in innan 
polismyndigheten påbörjar handläggningen. Ansökningsblankett och information 
finns på polisens hemsida, www.polisen.se/service/tillstand. Polisen skickar ansökan 
på remiss till tekniska förvaltningen i Ljungby kommun med en begäran om yttrande 
över upplåtelsen av platsen. Kommunen har rätt att avstyrka ansökan.

4. I de fall upplåtelsen kommer att påverka gång-, cykel och/eller annan fordonstrafik 
ska en trafikanordningsplan, TA-plan, också ansökas om. Ansökan görs hos tekniska 
förvaltningen, Ljungby kommun, www.liungbv.se/sv/foretag-och- 
arbete/tillstandsinformation-for-foretag/allman-platsmark/trafikanordningsplan/.

5. Vid upplåtelser är du skyldig att utföra och bekosta eventuellt återställande av 
marken till det skick den hade före upplåtelsen. Området ska vara städat och 
återställt i ursprungligt skick så snart behovet av att använda platsen upphört och 
senast vid tillståndstidens utgång.

6. Elström, värme, vatten, avlopp eller dylikt ingår inte i taxan.
7. Tekniska chefen äger rätt att i varje enskilt fall sänka eller efterskänka avgift samt 

föreskriva närmare anvisningar för upplåtelse.
8. Denna taxa träder i kraft den 2021-01-01 enligt beslut i fullmäktige § 176 den 14 

december 2020 och samtidigt upphäves taxa för avgifter för upplåtelse av allmän 
platsmark antagen av fullmäktige § 109 den 1 november 2008.

http://www.polisen.se/service/tillstand
http://www.liungbv.se/sv/foretag-och-arbete/tillstandsinformation-for-foretag/allman-platsmark/trafikanordningsplan/
http://www.liungbv.se/sv/foretag-och-arbete/tillstandsinformation-for-foretag/allman-platsmark/trafikanordningsplan/
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 133 KS2020-0186 103 

Svar på medborgarförslag gällande flaggning på 
nationella minoriteters nationaldagar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i kommunstyrelsens förslag till Policy för 
flaggning i Ljungby kommun lägga till nedanstående ordalydelser under 
rubriken Flaggning på kommunens officiella flaggstänger: 

I tredje stycket: Infaller internationellt besök samtidigt som flaggdag för 
nationell minoritet fattar kommundirektören beslut om hur flaggningen ska 
hanteras. 

I femte stycket: Se Rutin för dödsfall av medarbetare och förtroendevalda. 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens förslag till Policy 
för flaggning i Ljungby kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska flagga på de nationella 
minoriteternas nationella flaggdagar. 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
26 juli 2021. I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, 
sverigefinnar och tornedalingar/tomedalsfinnar. Av dessa har alla utom den 
judiska minoriteten en egen flagga och nationaldag. Sedan 2009 finns en lag om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk som bland annat säger att språken ska 
skyddas och främjas samt att grupperna ska kunna behålla och utveckla sin 
kultur. Som ett led i detta har flera kommuner infört flaggning på de nationella 
minoriteternas nationaldagar. 

Ljungby kommun har idag inte någon policy för när flaggning ska ske. Som en 
följd av medborgarförslaget har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett 
förslag till policy som anger när, var och hur Ljungby kommun ska flagga. 
Policyn omfattar både kommunens officiella flaggstänger vid kommunhuset och 
flaggning vid kommunala anläggningar och bolag. Genom att flagga på 
nationella minoriteters nationaldagar visar kommunen att alla människor har lika 
värde och att kommunen står bakom mångfald, frihet och rättigheter. 

Den 31 augusti 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och föreslår att 
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Kommunstyrelsen

kommunfullmäktige beslutar att fastställa Policy för flaggning i Ljungby 
kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 §110 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-07-26 
Förslag till policy för flaggning i Ljungby kommun, 2021-08-31 
Medborgarförslag om flaggning på nationella minoriteters nationaldagar, 2020- 
05-04
Bilagor till medborgarförslag om flaggning på nationella minoriteters 
nationaldagar, 2020-05-04

Yrkanden

Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ändra förslaget till 
policy så att förslaget enbart innefattar bestämmelser om flaggning av nationers 
flaggor inklusive nationella minoriteters flaggor. Därmed ska förslag till 
bestämmelser där andra flaggor inkluderas, som inte anknyter till en nation, tas 
bort från förslaget till policy. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Kerstin Wiréhn (V), Anne Karlsson (S), Rut Björkström (KD), Matilda 
Petersson (C) och Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att i kommunstyrelsens förslag till Policy för flaggning i Ljungby kommun lägga 
till nedanstående ordalydelser under rubriken Flaggning på kommunens 
officiella flaggstänger:

I tredje stycket: Infaller internationellt besök samtidigt som flaggdag för 
nationell minoritet fattar kommundirektören beslut om hur flaggningen ska 
hanteras.

I femte stycket: Se Rutin för dödsfall av medarbetare och förtroendevalda.

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens förslag till Policy 
för flaggning i Ljungby kommun.

Roland Johansson (ALT) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin 
Wiréhns med fleras yrkande.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan 
Lorentzsons yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin 
Wiréhns med fleras yrkande.

Omröstning begärs.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin 
Wiréhns med fleras yrkande.

Omröstningsresultat

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Kerstin Wiréhns med fleras yrkande och om att rösta NEJ för att 
besluta i enlighet med Jan Lorentzsons yrkande.
LEDAMOT JA NEJ
Gunnarsson Magnus, Ordförande M X
Thomas Jeppsson, tjänstgörande ersättare
M

X

Sahlin Jan, Ledamot M X
Tilda Ragnarsson, tjänstgörande ersättare 

. M
X

Jenny Anderberg, tjänstgörande ersättare C X

Petersson Matilda, Ledamot C X

Björkström Rut, Ledamot KD X IMS
! Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S X

Kowalski Paul, Ledamot S X .vP-i
Tommy Göransson, tjänstgörande ersättare 

; MP
X

Bengtsson Håkan, Ledamot S X mm
Wiréhn Kerstin, Ledamot V X

Lorentzson Jan, Ledamot SD x

Salomonsson Krister, Ledamot SD ' X

Johansson Roland, Ledamot ALT X J
Omröstningen har utfallit med tolv JA-röster och tre NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Kerstin 
Wiréhns med fleras yrkande.

Skickas till

Förslagsställaren

Justerandes sign
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Svar på medborgarförslag om flaggning på 
de nationella minoriteternas nationaldagar 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar for medborgarförslaget och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att fastställa Policy for flaggning i Ljungby 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarförslag till Ljungby kommun föreslås att kommunen 
flaggar på de nationella minoriteternas nationella tlaggdagar med 
respektive minoritets flagga. 

I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, 
sverigefinnar och tornedalingar/tomedalsfinnar. Av dessa har alla utom 
den judiska m.inoriteten en egen flagga och nationaldag. 

Sedan 2009 finns en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 1 

som bland annat säger att språken ska s1..-yddas och främjas samt att 
grupperna ska hmna behålla och utveckla sin kultur. Sedan 2019 har 
kommunen dessutom en skyldighet anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. 

Som. ett led i detta arbete har flera kommuner infört tlaggning på de 
natione ila minoriteternas nationaldagar. 

Ljungby kommun har idag inte någon policy för när flaggning ska ske. 
För att tydliggöra när, var och hur Ljungby kommun ska flagga har som 
en följd av medborgarforslaget ett förslag till policy tagits fram. 

Policyn omfattar både kommunens officiella flaggstänger vid 
kommunhuset och flaggning vid kommLmala anläggningar och bolag. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Ljungby kommun har två officiella flaggstänger där kommunen flaggar 
med svenska flaggan på allmänna flaggdagar samt då anställd eller 
förtroendevald avlidit. I sa1nband med att medborgarförslaget utreddes 
framkom att kommunen saknar en policy for när, var och hur 
kommunen ska flagga vid kommunhuset och vid andra anläggningar och 
bolag. 

1 Lagen (2009: 724) om nationella minoriteters och minoritecsspråk 

mailto:carina.karlund@ljungby.se
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Flertalet kommuner har idag riktlinjer tör flaggning där det förutom 
allmänna flaggdagar ingår flaggning tör att uppmärksamma nationella 
minoriteter, Internationella kvinnodagen och Internationella HBTQ- 
dagen.

Genom att flagga på kommunens officiella flaggstänger dessa dagar visar 
kommunen att alla människor har lika värde och att kommunen står 
bakom mångfald, frihet och lika rättigheter.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnaden tör inköp av nya flaggor till de officiella flaggstängerna 
bekostar kommunledningsförvaltningens budget.

Förvaltningens beredning
Beredning har skett med utgångspunkt från underlag från tidigare 
kommunjurist. I samband med beredningen har kontakt skett med 
räddningschefen eftersom räddningstjänsten hanterar flaggningen vid 
kommunhuset.

Jennie Vidal Carina Karlund
Kommundirektör Tf Kansli- och säkerhetschef

Beslutsunderlag
Förslag till Policy för flaggning i Ljungby kommun
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Inledning
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. I vårt land och i 
internationellt samarbete är flaggan vår främsta symbol för Sverige och därmed för de 
demokratiska värden som förenar oss; fred, frihet och respekt för mänskliga rättigheter.

Syftet med policyn är att fastställa vilka dagar som Ljungby kommun ska flagga. Till Policy för 
flaggning i Ljungby kommun finns Rutin för flaggning i Ljungby kommun som talar om hur flaggningen 
ska hanteras.

Flaggning på kommunens officiella flaggstänger
Ljungby kommuns officiella flaggstänger är placerade vid kommunhuset. På allmänna flaggdagar 
ska flaggning alltid ske med svenska flaggan på båda flaggstängerna. Se bilaga 1.

Flaggning ska även ske vid de nationella minoriteternas dagar. Då gäller flaggning med en svensk 
flagga samt en från aktuell minoritet; samisk, svenskfinsk, romsk eller tornedalsk flagga. Se bilaga 
2. Den judiska minoriteten saknar etablerad dag och flagga och uppmärksammas därför inte på 
detta sätt.

När Ljungby kommun tar emot gäster vid internationella besök ska den svenska flaggan hissas 
tillsammans med det gästande landets flagga.

Flaggning med svensk flagga på en flaggstång sker även på Internationella kvinnodagen den 8 mars 
och på Internationella HBTQ-dagen den 17 maj hissas regnbågsflaggan jämte Ljungby kommuns 
flagga.

Då ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd avlider sker 
flaggning på halv stång vid kommunhuset. Motsvarande gäller anställd. Flaggning kan 
även ske vid sorgetillfällen som berör hela kommunen eller nationen efter 
beslut av kommundirektören.

Bolags- eller föreningsflagga, eller flagga som representerar viss intressepart, får inte 
hissas på Ljungby kommuns officiella flaggstänger.

Ljungby kommuns flagga ska vara hissad alla dagar då det inte är allmän flaggdag eller av 
kommunen beslutad flaggdag.

Flaggning vid kommunala anläggningar och bolag
Flaggan ska vid olika tillfällen även hissas på de kommunala anläggningar och bolag som finns 
inom Ljungby kommun. Det gäller till exempel allmänna flaggdagar*, vid dödfall och begravning.

Den som ansvarar för verksamheten tillser att flaggning sker.

Flaggning vid andra situationer
Skulle det uppkomma situation där det finns anledning att flagga utöver allmänna flaggdagar och 
nu beslutade dagar har kommundirektören delegation att besluta om flaggning.

*Gäller då verksamheten har personal i tjänst.
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Bilaga 1: Allmänna flaggdagar
Nyårsdagen 1 januari

Konungens namnsdag 28 januari

Kronprinsessans namnsdag 12 mars

Påskdagen*

Konungens födelsedag 30 april

Första maj 1 maj

Veterandagen 29 maj

Pingstdagen*

Sveriges Nationaldag 6 juni

Midsommardagen*

Kronprinsessans födelsedag 14 juli

Drottningens namnsdag 8 augusti

Dag för val till riksdagen*

FN-dagen 24 oktober

Gustaf Adolfsdagen 6 november

Nobeldagen 10 december

Drottningens födelsedag 23 december

Juldagen 25 december

Varierande datum
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Bilaga 2: Nationella minoriteters dagar
Samernas dag 6 februari

Sverigefinnarnas dag 24 februari

Romernas dag 8 april

Tornedalingarnas dag 15 juli



Medborgarförslag, maj 2020 

LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

. ,..._ ,, 

An k 2020 -05- 0 4 

l<OMMUNLEDNINSGFÖHVALTNINGEN 
Dnr I G. lo� 

Jag vill föreslå att Ljungby kommun flaggar med de fem natlone a 

minoritetenrns respektive flagga när aktuell minoritet firar sin "nationaldag". 

I Sverige finns det fem nationella minoriteter med tillhörande minoritetsspråk. 

Dessa är judar (jiddisch), romer (romani chib ), samer (samiska), 

sverigefinnar (finska) och tornedalingar/tornedalsfinnar (meänkieli). De 

nämnda grupperna utgör sedan lång tid tillbaka en levande del av det svenska 

samhället samt är en självklar del av det svenska kulturarvet. Det finns 

minoriteter i vårt land som har funnits här i århundraden. 

I början av år 2000 anslöt sig Sverige till Europarådets ramkonvention och 

skydd för nationella minoriteter och den Europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk. l dessa konstateras bland annat att vissa minoritetsspråk 

riskerar att gå förlorade och att skydd av nationella minoriteter är nödvändigt för 

stabilitet, demokratisk säkerhet och fred. Sveriges anslutning innebar att ovan 

nämnda grupper och språk erkändes som nationella minoriteter och 

minoritetsspråk av Sveriges riksdag. 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk säger bland 

annat att språken ska skyddas och främjas samt att grupperna ska kunna behålla 

och utveckla sin kultur. Observeras bör att lagen stärktes från och med den 

1 januari 2019 och kom nu att innebära att kommuner och regioner ålades att 

anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 

Det finns kommuner som redan innan nyss nämnda lagförstärkning antagit 

regler för flaggning, där man bland annat beskriver att kommunen flaggar med 

de nationella minoriteternas respektive flagga när de firar sina "nationaldagar". 

Växjö är ett exempel men även Höganäs och Sundsvall, för att bara nämna ett 

fåtal kommuner. Det finns även kommuner som helt nyligen har beslutat om 

regler för kommunal flaggning. 

Jag ser ovanstående förslag som ett enkelt och samtidigt utmärkt sätt för 

Ljungby kommun att genom att införa flaggdagar för ovan nämnda grupper visa 

ökad medvetenhet för de fem nationella minoriteterna, som ju är fastställda och 

antagna av Sveriges riksdag. 



Noteras bör att den nationella minoriteten judar inte har någon officiellt antagen 
”nationaldag”, varför det således inte är aktuellt med någon flaggdag.

Aktuella ”nationaldagar”: 

romer - 8 april 

samer - 6 februari 

sverigefinnar - 24 mars 

tornedalingar - 15 juli

En stolt andragenerationens sverigefinne, 
förväntansfull förslagslämnare samt
vice ordf. i Ljungbys sverigefinska förening (bildad under hösten 2019)

Bilagor
1) Urklipp ur Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun, 2020-02-04
2) Urklipp ur Flaggpolicy för Höganäs kommun, 2016-09-29
3) Urklipp ur Regler för kommunal flaggning, Sundsvalls kommun, 2018-10-24

Kontaktuppgifter:

Vinkelgatan 18 
341 36 Ljungby 
070-524 30 39 
annekmoil@gmail.com

mailto:annekmoil@gmail.com


Styrande dokument 
Senast ändrad 2020-02-04 MfiSun

Flaggning på dag för Europaparlamentsvalet i Sverige
Val till Europaparlamentet äger rum vart femte år. 1 EU-iänderna sker 

detta val inom en tredagarsperiod och på den dag val sker i Sverige 

flaggas utanför kommunhus med tre svenska flaggor, en EU-flagga och 

en kommunflagga på flaggstångsrad mot Västra Esplanaden.

Flaggning på de av Sveriges riksdag erkända nationella 

minoriteters nationaldag

I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar 

som nationella minoriteter och flaggning utanför kommunhuset sker på 

deras respektive nationaldag enligt följande:

• 6 februari - samernas nationaldag

• 24 februari - sverigeflnnars nationaldag

• 8 april - romernas nationaldag

• 15 juli - tornedalingarnas nationaldag

Enligt den judiska församlingen i Stockholm finns varken fastställd 

nationaldag för den judiska minoriteten i Sverige eller egen flagga, 

varför flaggning för denna grupp tills vidare ej sker. Om egen 

minoritetsflagga finns flaggas med den och kommunflagga i rad mot 

Västra Esplanaden, ingen utfyllnad med svenska flaggor på resterande 

stänger på raden. Om egen minoritetsflagga ej finns flaggas med fyra 

svenska flaggor och en kommunflagga på samma rad. inga 

internationella flaggor hissas vid besök som sammanfaller med ovan 

nämnda minoritetsdagar.



HÖGANÄS
KOMMUN

Skolavslutning
På skolavslutningsdagen ska svenska flaggor liissas på kommunens flaggstänger vid 
stadshuset.

Minoriteters nationaldag
I samband med de nationella minoriteternas nationaldagar ska Höganäs kommun flagga 
med den aktuella flaggan tillsammans med den svenska flaggan pä kommunens flaggstänger 
vid kommunhuset.

Same mas nationaldag. 6 februari 
Sverigefmnarnas dag, 24 febr//ari 
Kon/ernas dag, S april 
Torneda/ingarnas dag. 15 juli

4(5)

Officiella besök
Vid officiella besök hos kommunen hissas svenska flaggor och gästens nntionalitetsflagga på 
kommunens flaggstänger vid kommunhuset.



Sundsvalls
kommun 2018-10-24

Svenska flaggan hissas pä samtliga fyra flaggstänger. På FN-dagen den 24 oktober- 
hissas svenska flaggan på den heraldiskt högra av de två mittstängerna, FN- 
flaggan pä den heraldiskt vänstra och svenska flaggor i Övrigt.

2.2 Europadagen 9 maj
På Europadagen den 9 maj flaggas med svensk flagga på den heraldiskt högra av 
de två mittre stängerna, EU-flaggan på den heraldiskt vänstra och svenska flaggor 
i övrigt.

2.3 Nationella minoriteters nationaldagar
I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som 
nationella minoriteter och flaggning sker på deras respektive nationaldag enligt 
följande:

- 6 februari: samernas nationaldag
- 24 februari: sverigefinnars nationaldag
- 8 april: romernas nationaldag

15 juli: tornedalingarnas nationaldag

Den judiska minoriteten har ingen fastställd nationaldag eller egen flagga. Därför 
sker ingen flaggning för denna grupp tills vidare. Inga internationella flaggor 
hissas vid besök som sammanfaller med dessa dagar.

2.4 Internationella besök
Se allmänna flaggregler för internationella besök 1.1.2 ovan.
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 135 KS2021-0272 600 

Kronobarnsmodellen inom arbetet Barnens bästa gäller 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 
Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i 
Kronobergs län och därigenom säkerställer barnkonventionens krav på 
respektive verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Kronoberg och polisen har sedan 2018 arbetat med att ta fram en 
arbetsmodell för Barnens bästa gäller. Arbetsmodellen kallas 
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga 
möjligheter till en god uppväxt. Enligt ett länsgemensamt förslag ska 
Kronobarnsmodellen antas i respektive kommun som deltar i arbetet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från 
den 26 juni 2021. Alla barns likvärdiga möjlighet till en god uppväxt ska 
säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande, gå tidigt in i 
skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och genom att alla aktörer runt 
barnet samverkar enligt en länsgemensam samverkansstruktur. 
Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra 
arbetet. 

I tjänsteskrivelsen från den 26 juni 2021 föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen att beslut fattas om att anta Kronobarnsmodellen som 
ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom 
säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade den 23 juni 2021 att ställa sig bakom barn- och 
utbildningsförvaltningens skrivelse. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2021-06-23 § 109 
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-06-26 
Länsgemensamt underlag för Kronobarnsmodellen, 2021-06-26 

Yrkanden 

Matilda Petersson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att anta Krono barnsmodellen som ett gemensamt 

,�ivdj 
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arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer 
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Matilda 
Peterssons yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Matilda 
Peterssons yrkande.

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden 

Justcrandes sign 

Bu§ 109 2021/0191 600 

Beslut kring antagande av Kronobarnsmodellen i Barnens 
bästa gäller i Kronoberg 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stå bakom barn- och 
utbildningsförvaltningens skrivelse att föreslå fullmäktige att ta beslut om att 
Ljungby kommun antar Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i 
frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer 
barnkonventionens krav på respektive verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet, 
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en 
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas 
Kronobamsrnodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska fa likvärdiga 
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta 
främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda 
uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam 
samverkansstruktur. Kronobamsmodellen innehåller flera verktyg för att 
underlätta och tydliggöra arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana 
verktyg. Praxismodellen hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar 
samt håller fokus på barnets behov i enighet med barnkonventionen. Barnets 
plan är det samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i 
samverkan med vårdnadshavare och barnet. Främjande och förebyggande 
arbete, tidiga insatser tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både för 
det enskilda barnet och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i länet och 
Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av Linneuniversitetet. 

Bakgrund 
Kronobarnsmodellen är den arbetsmodell kring barn som sedan 2018 tagits fram 
i länet genom processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. Modellen har hämtat 
inspiration från Skottlands arbete med Getting it Right for Every Child 
(GIRFEC) men anpassas utifrån förutsättningarna i Kronoberg och Sverige. 
Grundprincipen är att arbetet ska utgå från barnkonventionen och ge barn, 
vårdnadshavare och professionella bästa möjliga förutsättningar att sätta barnets 
behov i centrum när barnet är i behov av hjälp och stöd från samhället. 
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Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kronobamsmodellen är länsövergripande och tas fram tillsammans med länets 
alla åtta kommuner och Region Kronoberg, vilket gör arbetet unikt i landet. 
Även polismyndighet och idéburen sektor deltar i utvecklingsarbetet.

Arbetet följeforskas också av Linnéuniversitetet. Genom att involvera så många 
parter byggs en hållbar och robust modell som ligger väl i linje med 
verksamheters och huvudmäns uppdrag.

Kronobamsmodellen bygger på tillit och samtycke, både mellan verksamheter 
och med bam och vårdnadshavare. Kronobamsmodellen bygger på främjande 
och förebyggande insatser, tidiga insatser tidigt och en tydlig struktur för hur 
samverkan mellan aktörerna ska gå till. Dessa delar ska underlätta för 
verksamheterna att ge bam bästa möjliga förutsättningar till en god uppväxt och 
använda rätt resurser i ett tidigt skede när barnet behöver hjälp eller stöd. Till 
hjälp finns verktyg som praxismodellen och barnets plan.

Förvaltningens beredning
Bam- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Kultur och 
Fritidsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen tagit del av information kring 
processarbetet Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Styrgruppen för Barnens bästa gäller - Allas bam - har ställt sig bakom 
skrivelsen.

Presidierna i Bam- och utbildnings-, Social- och Kultur- och fritidsförvaltningen 
har ställt sig bakom skrivelsen.

Barnperspektivet
Hänsyn har tagits till bamperspektivet.

Beslutsunderlag

• Nämnden utgår i sitt beslut från - ”Underlag för politiska beslut gällande 
Barnens bästa gäller! - i Kronoberg, Kronobamsmodellen”.

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-26.

Justerandes sign

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Barn- och utbildningskontoret 

Nils-Göran Jonasson 

Tel: 0372-78 94 OJ 
nils-goranjonasson@ijungby.se 

TJÄNSTESKR IVELSE 
2021-06-26 

Kommunfullmäktige i Ljungby 

Beslut kring antagande av Kronobarnsmodellen i 
Barnens bästa gäller! - i Kronoberg 

Förslag till beslut 

Att föreslå fullmäktige att ta beslut om att Ljungby kommun antar Kronobarnsmodellen 
som ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom 
säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet, Region 
Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en arbetsmodell för arbetet med 
barn i länet. Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i 
Kronoberg ska :få likvärdiga möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att 
arbeta främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda 
uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam 
samverkansstruktur. Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och 
tydliggöra arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen 
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets behov i 
enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument som tas fram av de 
aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och barnet. F rämjande och 
förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både 
för det enskilda barnet och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i 
stort. Arbetet följeforskas av Linneuniversitetet. 

Bakgrund 

Krono barnsmodellen är den arbetsmodell kring barn som sedan 2018 tagits fram i länet 
genom processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. Modellen har hämtat inspiration från 
Skottlands arbete med Getting it Right for Every Child (GIRFEC) men anpassas utifrån 
förutsättningarna i Kronoberg och Sverige. Grundprincipen är att arbetet ska utgå från 
barnkonventionen och ge barn, vårdnadshavare och professionella bästa möjliga 
förutsättningar att sätta barnets behov i centrum när barnet är i behov av hjälp och stöd från 
samhället. 
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kommunstyrelsen@ljungby.se 
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Kronobamsmodellen är länsövergripande och tas fram tillsammans med länets alla åtta 
kommuner och Region Kronoberg, vilket gör arbetet unikt i landet. Även 
polismyndighet och idéburen sektor deltar i utvecklingsarbetet.

Arbetet följeforskas också av Linnéuniversitetet. Genom att involvera så många parter 
byggs en hållbar och robust modell som ligger väl i linje med verksamheters och 
huvudmäns uppdrag.

Kronobamsmodellen bygger på tillit och samtycke, både mellan verksamheter och med 
bam och vårdnadshavare. Kronobamsmodellen bygger på främjande och förebyggande 
insatser, tidiga insatser tidigt och en tydlig struktur för hur samverkan mellan aktörerna 
ska gå till. Dessa delar ska underlätta för verksamheterna att ge bam bästa möjliga 
förutsättningar till en god uppväxt och använda rätt resurser i ett tidigt skede när barnet 
behöver hjälp eller stöd. Till hjälp finns verktyg som praxismodellen och barnets plan.

Förvaltningens beredning
Bam- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Kultur och Fritidsförvaltningen 
har vid ett flertal tillfällen tagit del av information kring processarbetet Barnens bästa gäller! 
i Kronoberg.

Styrgruppen för Barnens bästa gäller - Allas bam - har ställt sig bakom skrivelsen.

Presidierna i Bam- och utbildnings-, Social- och Kultur- och fritidsförvaltningen har ställt 
sig bakom skrivelsen.

Beslutsunderlag
Utgår i sitt beslut från - ”Underlag för politiska beslut gällande 
Barnens bästa gäller! - i Kronoberg, Kronobamsmodellen”.

Barn perspektivet
Hänsyn har tagits till barnperspektivet.
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Underlag för politiska beslut gällande 
Barnens bästa gäller! - i Kronoberg, 
Kronobarnsmodellen 

Förslag till beslut: 
Att nämnd/ styrelse/ fullmäktige tar beslut om att anta Krono barnsmodellen som 
ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom 
säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet. 

Att under hösten 2021 färdigställa Kronobarosmodellen med tillhörande 
dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta sker 
genom uppförandet av en aktivitets plan där bland annat beskrivning av nyckeltal, 
kommunikationsstöd (invånare/ medarbetare) finns med. Det ska också innehålla 
ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten 
2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan. 

Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser inom 
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken .takt införandet 
ska ske. 

Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan 
som alla parter kan nå 

Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till 
nämnd/ styrelse/ fullmäktige 

Sammanfattning 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet, 
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en 
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas 
Kronobarosmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga 
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande 
och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och 
att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam samverkansstruktur. 
Kronobarosmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra 
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen 
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets 
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument 
som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och 
barnet. Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god 
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strukturerad samverkan ger vinster både för det enskilda barnet och barnets 
vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort. Arbetet 
följeforskas av Linnéuniversitetet.

Bakgrund
Kronobarnsmodellen är den arbetsmodell kring barn som sedan 2018 tagits fram i 
länet genom processen barnens bästa gäller! i Kronoberg. Modellen har hämtat 
inspiration från Skottlands arbete med Getting it Right for Every Child 
(GIRFEC) men anpassas utifrån förutsättningarna i Kronoberg och Sverige. 
Grundprincipen är att arbetet ska utgå från barnkonventionen och ge barn, 
vårdnads havare och professionella bästa möjliga förutsättningar att sätta barnets 
behov i centrum när barnet är i behov av hjälp och stöd från samhället.

Kronobarnsmodellen är läns övergrip ande och tas fram tillsammans med länets 
alla åtta kommuner och Region Kronoberg, vilket gör arbetet unikt i landet. Även 
polismyndighet och idéburen sektor deltar i utvecklingsarbetet. Arbetet 
följeforskas också av Linnéuniversitetet. Genom att involvera så många parter 
byggs en hållbar och robust modell som ligger väl i linje med verksamheters och 
huvudmäns uppdrag.

Kronobarnsmodellen
Kronobarnsmodellen bygger på tillit och samtycke, både mellan verksamheter och 
med barn och vårdnadshavare. Kronobarnsmodellen bygger på främjande och 
förebyggande insatser, tidiga insatser tidigt och en tydlig struktur för hur 
samverkan mellan aktörerna ska gå till. Dessa delar ska underlätta för 
verksamheterna att ge barn bästa möjliga förutsättningar till en god uppväxt och 
använda rätt resurser i ett tidigt skede när barnet behöver hjälp eller stöd. Till 
hjälp finns verktyg som praxis modellen och barnets plan.

Det främjande och förebyggande arbetet har som främsta syfte att ge barn i 
Kronoberg så goda förutsättningar till en god uppväxt som möjligt så att de aldrig 
ska behöva något utökat stöd eller hjälp från samhället. Det ger en direkt vinst för 
såväl barn, vårdnadshavare och verksamhet som samhället i stort, om än 
svårberäknat i kronor och ören. När barnet får rätt hjälp tidigt kan större problem 
längs vägen minskas eller i bästa fall helt förebyggas. Sådana insatser är alltid mer 
kostnadseffektiva än omfattande insatser.

Genom en länsgemensam struktur för samverkan och samverkansmöten blir det 
tydligt för alla parter vem som gör vad och vad som förväntas av dem. Risken för 
att saker faller mellan stolarna minskar därmed och gör även barnet och 
vårdnadshavarna till tydliga parter i samverkan med verksamheterna. 
Samverkansmöten påminner till viss del om SIP-möten (Samordnad Individuell 
Plan). I korthet är skillnaderna att samverkansmötet sker tidigare än vid en SIP, 
att barnet och vårdnads havarna är med i mötet och att fler aktörer än idag kan 
involveras. Om skillnaderna går det att läsa om mer utförligt i en av 
följeforskarnas, Mats Anderbergs, artikel på hemsidan för barnens bästa gäller.

Praxismodell
För att stötta arbetet i Kronobarnsmodellen har ett länsgemensamt material som 
praxismodellen (se bild) och barnets plan tagits fram. Praxismodellen hjälper den 
enskilda som möter barn att uppmärksamma och sätta ord på barnets situation 
och eventuell oro. Den hjälper verksamheten att titta närmare på barnets situation
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och ställa frågor kring vad som gjorts, vad som kan göras i den egna 
verksamheten och/eller om det behövs samverkan med andra och ett eventuellt

BARNENS!
BÄSTA GALLERI i KPC.rvMjfc.PO-

i
. UPPMÄRKSAMMA BEOÖMNINGAV . PLAN FÖR BARNETS

1

l► BARNETS SITUATION BARNETS SITUATION

A
F VÄLBEFINNANDE

A
Observation. Infosmaiioatumling. dokumentation Kompleterandc informations sam ling, analys Planering, samverkan, genom fö rant le, utvärdering

A
ALLA SOM MOTER BARN OCH 
UNGA I KRONOBERG BARNENSB ASTA-ANSVARIG

m

upprättande av en barnets plan.

I praxismodellen finns barnensbästa ansvarig, vilken är den funktion/person som 
har till uppgift att utföra informationsinsamling kring ett barn när någon 
misstänker att det kan finnas behov av stöd eller hjälp. Utgångspunkten för 
funktionen är den ska vara likvärdig för alla barn men att utförandet ligger i den 
verksamhet som passar det enskilda barnet bäst. Uppdraget blir mödravårdens 
före barnets födsel, barnhälsovårdens fram till dess att barnet börjar i 
förskoleklass, skolan/rektor tills dess att barnet fyller 18 år samt, i det fall 
barnet/den unge inte börjar gymnasiet, så är det KKA (kommunens 
aktivitetsansvar) i barnets/den unges hemkommun. Informationsinsamlingen ska 
göras i den verksamhet där barnet befinner sig mest för att garantera likvärdighet. 
Som exempel; i Kronoberg går idag cirka 85 procent av 1-5-åringar i förskola, 
ytterligare 17 procent av dessa går i pedagogisk omsorg (det som tidigare kallades 
dagmamma) eller i föräldrakooperativ eller dylikt. Det är inte ovanligt att barn 
som går i förskola och får ett nytt syskon stannar hemma i ytterligare 
period/perioder. För att säkerställa likvärdighet och kontinuitet, och fånga upp de 
barn som aldrig börjar i förskola, ligger det initiala barnensbästa-ansvaret på 
barnhälsovården men lämnas över till förskolan om barnet finns där. Detta är ett 
ytterligare exempel på den förstärkta samverkan mellan olika verksamheter i länet, 
även utanför de mer konventionella samverkansmötena.

När samverkan mellan olika verksamheter behövs ska den initieras tidigt. 
Barnensbästa-ansvarig kallar till samverkansmöte där även vårdnadshavare och 
barn är med. Under mötet diskuteras situationen, framgångsfaktorer och 
utmaningar, och en barnets plan upprättas. Planen är barnets och 
vårdnadshavarnas där de olika aktörernas/verksamheternas ansvar och insatser 
tydliggörs. Planen är barnets och vårdnadshavarnas men synliggör även för 
verksamheterna vem som gör vad. Detta minimerar risken att aktörerna ger
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motstridiga råd, ger samma insats från flera håll eller att barnet faller mellan 
verksamhets stolar. Möjliga digitala lösningar för att göra barnets plan tillgänglig 
och enkel att arbeta, undersöks för närvarande.

Kronobergs arbete röner stort intresse även från nationellt håll. Oavsett verksamhet 
och huvudman behöver de flesta verksamheter i landet ställa om för att möta 
framtidens krav och förutsättningar. Målet är inte nått än, arbetssättet ska fungera i 
ett stort antal olika verksamheter med olika förutsättningar, vilket kräver uthållighet 
och utrymme för att skruva på modellen. Men genom tester och utvecklingsarbete i 
hela länet är Kronoberg på god väg att skapa en arbetsmodell kring barn där 
kvaliteten på arbetet, både nu och i framtiden, säkerställs.

Sida 4 av 4
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 136 KS2021-0128 001 

Svar på motion om sammanslagning av miljö- och 
byggnämnden och tekniska nämnden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 
besvarad i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 29 mars 2021 yrkar Krister Salomonsson (SO) att 
kommunen ska utreda om det går att hitta synergier och effektiviseringar med en 
sammanslagning av tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden och 
skapandet av en ny så kallad samhällsbyggnadsnämnd. Krister Salomonsson 
(SD) yrkar även att kommunen ska utreda om det finns avdelningar inom 
ovanstående nämnders ansvarsområden som eventuellt hade passat bättre i 
någon annan nämnd. Vid ett positivt ställningstagande utifrån ovanstående 
utredningar ska kommunen införa en samhällsbyggnadsnämnd efter valet 2022. 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 
4 juni 2021. Enligt kommunledningsförvaltningens möter motionen juridiska 
svårigheter eftersom miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar för flera av de 
områden där tekniska nämnden utgör driftsnämnd. Att direkt slå samman 
nämnderna skulle följaktligen komma i konflikt med förbudet i kommunallagen 
mot att en nämnd utövar författningsstadgad tillsyn över samma slags 
verksamhet som den bedriver. Dessutom har kommunfullmäktige den 21 juni 
2021 genom beslut om budget för år 2022 beslutat att tilldela kommunstyrelsen 
ett mer omfattande uppdrag som tangerar det som yrkas i motionen. 

Den 31 augusti 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att motionen ska 
anses som besvarad i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 § 120 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-04 
Motion om sammanslagning av tekniska nämnden och miljö- och 
byggnämnden,2021-03-16 

Yrkanden 

Krister Salomonsson (SO) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 



LJUNGBY
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-09-14

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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1(2) 

Komrnunledningsförvaltningen 
David Hedendahl 
Kommunjurist 
0372 789 194 
david.hedendahl@ljungby.se 

Motion om att utreda en sammanslagning 

av tekniska nämnden och miljö- och 

byggnämnden till en 

samhällsbyggnadsnämnd 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 
motionen besvarad i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Krister Salomonsson (SD) har den 29 mars 2021 väckt en motion om att 
kommunen ska: 

1. utreda om det går att hitta synergier och effektiviseringar med en
sammanslagning av tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden
och skapa en ny så kallad samhällsbyggnadsnämnd,

2. utreda om det finns avdelningar inom dessa nämnders
ansvarsområden som eventuellt hade passat bättre i någon annan
nämnd, och

3. vid ett positivt ställningstagande till 1) och 2) införa en
samhällsbyggnadsnämnd efter valet 2022.

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning möter motionen 
juridiska svårigheter, detta med anledning av miljö- och byggnämndens 
tillsynsansvar för flera av de områden där tekniska nämnden utgör 
driftsnämnd. Att direkt slå samman nämnderna skulle följaktligen 
komma i konflikt med förbudet i kommunallagen mot att en nämnd 
utövar författningsstadgad tillsyn över samma slags verksamhet som den 
bedriver. Dessutom har kommunfullmäktige den 21 juni 2021 beslutat 
att ge kommunledningsförvaltningen ett mer omfattande uppdrag som 
tangerar det som yrkas i motionen. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Miljö- och byggnämnden ansvarar i dagsläget för tillsyn på ett antal av de 
områden där tekniska nämnden bedriver verksamhet. Några exempel är 
renhållning och byggnation samt brandskydd kontra 
fastighetsförvaltning. En direkt sammanslagning av nämnderna skulle 
därmed strida mot förbudet i 6 kap. 7 § andra stycket kommunallagen 

mailto:david.hedendahl@ljungby.se
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mot att en nämnd utövar i lag eller annan författning föreskriven tillsyn 
över sådan verksamhet som den samtidigt bedriver. I princip innebär 
detta ett behov av två nämnder (verksamhetsnämnd och tillsynsnämnd) i 
alla frågor där ett krav på tillsyn föreligger. Förvaltningen uppfattar att 
detta är något berörda politiker bar uttryckt förståelse för.

Vidare har kommunfullmäktige, genom beslut den 21 juni 2021 om 
planeringsdirektiv och budget för 2022-2026, gett 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda samordning av 
samhällsbyggnadsfrågor och förutsättningar för en 
samhällsbyggnadsenhet. Utredningen ska vara klar juni 2022.

Inom ramen för aktuellt uppdrag har dialog förts med bl.a. den 
motionsväckande politikern. Även om kommunfullmäktiges uppdrag till 
förvaltningen inte är helt likalydande med vad som yrkas i motionen 
tangerar de varandra. Det redan beslutade utredningsuppdraget är mer 
omfattande och de moment som framgår av motionen kommer sannolikt 
att beröras i den kommande utredningen. I samband med, och inom 
ramen för, det uppdraget kommer samtliga nämnders och partiers 
synpunkter därtill att beaktas. Det kommer, som framgår ovan, dock inte 
vara möjligt att i en nämnd utöva både tillsyn och drift inom ett och 
samma verksamhetsområde.

Förvaltningen anser mot bakgrund av det ovanstående att motionen bör 
anses besvarad.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningens beredning
Samråd med förvaltningscheferna för kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och miljö- och byggnämnden samt kommunjurist.

Muntlig dialog med Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD)

Jennie Vidal David Fledendahl
Kommundirektör Kommunjurist

Beslutsunderlag
1. Planeringsdirektiv med budget 2022-2026 (21 juni 2021)

2. Motion om sammanslagning av tekniska nämnden och miljö- och 
byggnämnden (29 mars 2021)

3. Reglemente för tekniska nämnden i Ljungby kommun (senast 
reviderat 2020-03-30)

4. Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun (senast 
reviderat 2020-03-30)



Motion utred en sammanslagning av tekniska nämnden och miljö&bygg nämnden. 

Ljungby kommun befinner sig ur ett historiskt perspektiv mycket expansivt skede med mycket 

byggnationer och infrastruktur som är pågående eller i planeringsstadiet, något som ställer höga krav 

på att vår administration och handläggning är effektiv. 

Från vårt håll har vi sett att en del processer går i olika nämnder och därmed ibland tappar fart och 

fokus. Mycket av de arbeten som görs i tekniska nämnden och i miljö och bygg nämnden är likartade 

och bör kunna samköras för att uppnå effektivare handläggning etc. 

Vi i SD Ljungby yrkar därför att: 

1: Utreda om det går att hitta synergier och effektiviseringar med en sammanslagning av dessa 

nämnder och skapandet av en ny så kallad samhällsbyggnadsnämnd. 

2: Utred även om det finns avdelningar inom dessa nämnders ansvarsområden som eventuellt hade 

passat bättre i någon annan nämnd. 

3: Vid ett positivt ställningstagande av utredningarna ovan införa en samhällsbyggnadsnämnd efter 

valet 2022. 

För sverigedemokraterna Ljungby Krister Salomonsson 2021-03-16 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 137 KS2021-0202 001 

Svar på motion om samhällsbyggnadskontor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 
besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 11 maj 2021 yrkar Anne Karlsson (S) och Caroline 
Holmqvist Henrysson (S) att kommunen ska utreda frågan om bildandet av ett 
samhällsbyggnadskontor. 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 
24 juni 2021. Genom fullmäktiges beslut den 21 juni 2021 om 
planeringsdirektiv med budget för 2022-2026 inryms denna fråga numera i ett 
uppdrag som tilldelats kommunledningsförvaltningen. 

Den 31 augusti 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att motionen ska 
anses som besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 §121 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-24 
Motion om utredning av samhällsbyggnadskontor, 2021-05-11 

Beslutsord ning 

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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2021-06-24 
Diarienummer KS 2021-0202.001 

1(2) 

Kornmunledningsförvaltningen 
David Hedendahl 
Kommunjurist 
0372 789 194 
david.hedendahl@ljungby.se 

Motion om utredning om bildande av ett 

samhällsbyggnadskontor 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 
motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Anne Karlsson (S) och Caroline Holmqvist Henrysson (S) har väckt en 
motion om att kommunfullmäktige beslutar att frågan om bildandet av 
ett samhällsbyggnadskontor utreds. Genom fullmäktiges beslut den 21 
juni 2021 om planeringsdirektiv med budget för 2022-2026 inryms 
denna fråga numera i ett uppdrag som getts 
kommunledningsförvaltningen. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Enligt kommunstyrelsens förslag till planeringsdirektiv med budget för 
2022-2026, som kommunfullmäktige den 21 juni 2021 beslutade att 
bifalla, ges kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
samordning av samhällsbyggnadsfrågor och förutsättningar för en 
samhällsbyggnadsenhet. Utredningen ska vara klar juni 2022. 

Inom ramen för aktuellt uppdrag har dialog förts med en av de 
motionsväckande politikerna. Förvaltningen bedömer att begreppen 
samhällsbyggnadskontor och samhällsbyggnadsenhet syftar till i huvudsak 
samma sorts organisationsform. Det i motionen yrkade uppdraget får 
därmed anses inrymmas i kornmunledningsförvaltningens gällande 
utredningsuppdrag. I samband med, och inom ramen för, det uppdraget 
kommer samtliga nämnders och partiers synpunkter att beaktas. Mot 
denna bakgrund anser förvaltningen att motionen ska anses besvarad. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Förvaltningens beredning 

Samråd med förvaltningscheferna för kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och miljö- och byggnämnden samt kommunjurist. 

Muntlig dialog med Anne Karlsson (S). 

mailto:david.hedendahl@ljungby.se
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Jennie Vidal David Hedendahl
Kommundirektör Kommunjurist

Beslutsunderlag
1. Planeringsdirektiv med budget 2022-2026 (21 juni 2021)
2. Motion om utredning om bildande av ett samhällsbyggnadskontor (7 

maj 2021)
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Motion om utredning om bildande av ett 

samhällsbyggnadskontor 

Ljungby kommun har en vision om att bli 35.000 invånare år 2035. 

För att komma dit krävs flera strategiska ställningstaganden. Ett av dem kan vara att bilda ett 

samhällsbyggnadskontor. Det skulle ge fördelar med en mer sammanhållen organisation vad gäller 

styrning och ledning avseende bl.a. fysisk planering för att utveckla Ljungby kommun. 

Vi socialdemokrater yrkar att: 

- Frågan om bildandet av ett samhällsbyggnadskontor utreds

Ljungby 2021-05-07 

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Anne Karlsson Caroline Holmqvist Henrysson 

(s) (s) 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 140 KS2020-0302 220

Svar på motion om att bygga i trä 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 27 augusti 2020 yrkar Kerstin Wirebn (V) att Ljungby
kommun ska besluta att i framtida byggnationer i första hand bygga i trä eller trä
kombinerat med betong. Detta innebär att även Ljungbybostäder inkluderas i 
detta direktiv. I motionen skriver Kerstin Wirebn (V) att det finns flera fördelar
med träbyggnation, bland annat att träbyggnation ger 40% lägre 
koldioxidutsläpp jämfört med betonghus. 
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den
17 augusti 2021. Motionens formulering att i första hand bygga i trä eller trä 
kombinerat med betong bedöms vara alltför otydlig för att i sig själv kunna ge 
vägledning om hur framtida byggnation ska se ut eller hur prioriteringar och
avvägande ska göras. Formuleringen riskerar också att låsa in oss i en viss 
teknik som inte alltid är den mest lämpliga. 
För att få till en utveckling i riktning mot mer klimateffektiva nybyggnationer
eller träbyggnationer bör det finnas en tydlighet i vad ambitionsnivån är och hur
uppföljning och utvärdering ska kunna göras. Under de senaste åren har det 
byggts flera nya byggnader för kommunal verksamhet och bostäder. I takt med
kommunens utveckling väntas ytterligare nybyggnationer och renovering 
kommande år. Detta ger utrymme för att påverka hur utvecklingen i Ljungby
kommun ska se ut. För att få ett genomslag för hållbar byggnation bör en samlad
strategi för hållbart byggande som belyser flera angelägna perspektiv och 
ståndpunkter tas fram. 
Den 31 augusti 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att motionen ska
bifallas. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 § 124
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-17 
Motion träbyggnation - Bilaga, 2021-08-17 
Motion om att bygga i trä, 2020-08-27 
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Kommunstyrelsen

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), Jenny Anderberg (C), Anne Karlsson (S), Matilda 
Petersson (C) och Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin 
Wiréhns med fleras yrkande.

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

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

Omröstning begärs.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin 
Wiréhns med fleras yrkande.

Omröstningsresultat

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Magnus Gunnarssons yrkande och om att rösta NEJ för att besluta 
i enlighet med Kerstin Wiréhns med fleras yrkande. *
nTrrcn^Mril^Tiiari1 — ntnri
Gunnarsson Magnus, Ordförande M X
Thomas Jeppsson, tjänstgörande ersättare
M

X

Sahlin Jan, Ledamot M X
Tilda Ragnarsson, tjänstgörande ersättare
M

X

Jenny Anderberg, tjänstgörande ersättare 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
Tommy Göransson, tjänstgörande ersättare 
MP X
Bengtsson Håkan, Ledamot S X

Wiréhn Kerstin, Ledamot V i X
Lorentzson Jan, Ledamot SD X

Salomonsson Krister, Ledamot SD i X

Johansson Roland, Ledamot ALT X

Justerandes sign
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Omröstningen har utfallit med sex JA-röster och nio NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Kerstin 
Wiréhns med fleras yrkande.

Justerandes sign
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Ljungby 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Hanna Svahnström 

Miljöstrateg 

Tel. 0372-78 92 93 

Hanna.svahnstrom@ljungby.se 

Motion trähusbyggnation 

Förvaltningens förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-17 

Ks 2020/0302.220 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om träbyggnation och yrkat att Ljungby kommun ska besluta 
att i framtida byggnationer i första hand bygga i trä eller trä kombinerat med betong. Detta innebär att 
även Ljungbybostäder inkluderas i detta direktiv. Motionen har lämnats till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Anförandet i motionen är att fördelar med träbyggnation är att de ger 40% lägre koldioxidutsläpp 
jämfört med betonghus, ger en snabbare byggprocess, billigare, skapar fler jobb på landsbygden, 
materialet är förnybart, det är ett lätt material och att det minskar transporterna med 60-70% jämfört 
med betong. 

I motionen anges att 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. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Det finns flera perspektiv gällande träbyggnation som har undersökts i beredningen av motionen. En 
del av dessa perspektiv utvecklas i bifogad bilaga men sammanfattas enligt nedanstående. 

POSTADRESS 

Klimat och klimatkrav 

o De stora utsläppen i en byggnads livscykel uppstår vid byggnation och under driftperioden.

Utsläppen vid byggnation beror på vilka material som används. Sedan tidigare finns

reglering och stort fokus på att minska utsläpp kopplat till driftsfasen genom

energieffektivisering. Från 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklarationer, vilket är ett

första steg för att synliggöra dessa utsläpp och kunna styra mot att minska klimatpåverkan

från material vid nybyggnation.

Näringsliv 

o I flera kommuner har träbyggnadsstrategier arbetats fram med syfte att stödja lokala

träindustriföretag, främja kunskap och innovation och utveckla träindustrin.
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o Näringslivsavdelningen bedömer att det inte finns hinder i form av att begränsa
konkurrensen eller gynnar/missgynnar någon specifik byggare/näring. Det bedöms inte 
vara en betydande lokal näringslivsfråga.

Byggnadsteknik
o Ett av de huvudsakliga hinder mot träbyggnation är kunskapsbrist om träbyggande, då 

befintlig kunskap inte är spridd inom byggsektorn. Traditionella byggmaterial, såsom stål 
och betong, har länge dominerat bostadsbyggandet vilket skapat en kunskapsbrist hos 
många aktörer om träbyggandet. I den nationella strategin lyfts att kunskaps-behovet är 
stort i flera delar av byggandets värdekedja, från flera delar av beställar- och byggledet till 
akademin och utbildningsväsendet. Samtidigt har utveckling skett av prefabricerade 
moduler och byggnadssystem baserat på kors-limmat trä och resultat visat att industriella 
träbyggnadslösningar är konkurrenskraftiga alternativ. Inom ramen för 
innovationsprogrammet Bioinnovation1 bedöms att Sverige kan stå på tröskeln till en 
boom för industriellt trähusbyggande, även för höga hus.

o Från konstruktörssida/projektledare kan akustik/ljudmiljö, anpassningsbehov för
installationsstråk för ventilationskanaler, VS-rör samt el tillsammans med negativ påverkan 
på invändig yta lyftas som nackdelar med träbyggnation.

Ekonomi
o I vissa fall framhävs träbyggnation som ett mer ekonomiskt alternativ och i andra fall som 

ett mer kostsamt alternativ. Utifrån att det kan krävas mer tid och kunskap för att ställa 
om mot mer träbyggnation kan det dock konstateras att det i ett initialt skede kan krävas 
mer resurser i form av tid och kompetens i uppstartsskedet och inför en upphandling.

Underhåll
o Från fastighetsförvaltning lyfts underhållsbehov och tillhörande kostnader som en nackdel 

med träbyggnation, framförallt då det handlar om fasad.
Identitet/Visuellt/Estetik

o Träbyggnation kan bidra till att förstärka viktiga attribut som associeras med vår kommun.
o Träbyggnation behöver inte alltid innebära att träfasad används.
o Bedömning om vilka kvalitéer eller vilken karaktär som ska bevaras eller säkras i olika 

områden görs i viss utsträckning genom planläggning men kan också styras mer aktivt och 
detaljerat genom markanvisningsavtal.

Innovation
o Nationellt framhålls att forskning och innovation inom trä- och byggindustrin behövs för 

att vidare kunna utveckla det industriella träbyggandet. Det anges också finnas potential 
för att utvecklas som exportområde.

Länsperspektiv
o I länet har Växjö kommun en tydlig strategi och ambitionsnivå för träbyggnation samt 

samverkan med näringsliv och akademi. Genom en satsning på träbyggnation bör finnas

1 Biolnnovation är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och 
Formas
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möjlighet till synergieffekter och potential för en starkare lokal utveckling av att ha en 
närliggande kommun med liknande satsning.

Ärendet är relevant för kommunvisionen och flertalet av nationella och globala mål. Visionen 
handlar om att vi ska forma framtiden tillsammans och att vi ska bli fler. Det innebär bland annat 
ett behov av nybyggnation och renovering av både verksamhetslokaler och bostäder. Att tydliggöra 
en ambition eller ett ställningstagande kring hur nybyggnation och eller renovering ska göras är 
ett sätt att proaktivt forma hur framtiden ska se ut.

Nuvarande viljeinriktning som antogs 2016 kan inte anses fått något genomslag i form av ökning 
av träbyggnation i den nybyggnation som skett sedan viljeinriktningen beslutades. Förvaltningen 
bedömer utifrån den erfarenheten och analysen av andra kommuner som uttalat satsat på en ökad 
träbyggnation att det krävs en tydlig strategi med uttalad målsättning för att uppnå resultat.

Motionens formulering att i första hand bygga i trä eller trä kombinerat med betong bedöms vara 
alltför otydlig för att i sig själv kunna ge vägledning om hur framtida byggnation ska se ut eller hur 
prioriteringar och avvägande ska göras i jämförelse med vad nu gällande viljeinriktning från 
tekniska nämnden innebär. Formuleringen riskerar också att låsa in oss i en viss teknik som inte 
alltid är den mest lämpliga.

För att få till en utveckling i riktning mot mer klimateffektiva nybyggnationer eller 
träbyggnationer bör det finnas en tydlighet i vad ambitionsnivån är och hur uppföljning och 
utvärdering ska kunna göras. Under de senaste åren har det byggts flera nya byggnader för 
kommunal verksamhet och bostäder. I takt med kommunens utveckling väntas ytterligare 
nybyggnationer och renovering kommande år. Detta ger utrymme för påverka hur den 
utvecklingen i Ljungby kommun ska se ut. För att få ett genomslag för hållbar byggnation bör en 
samlad strategi/ställningstagande för hållbart byggande som belyser flera angelägna perspektiv och 
ståndpunkter ge tydlig vägledning. Dessa ställningstaganden bör lämpligen tas med i samband 
med genomförande av åtgärd 5.4 i åtgärdsplan för klimat och energi att fram och implementera 
kriterier/rutin för hur livscykelanalyser kan användas i nybyggnation och renoveringar. Med 
fördel integreras eller refereras dessa också till i relevanta styrdokument såsom verksamhetsplan 
för lokalförsörjning.

Hänsyn till gällande styrdokument
I nuläget finns vägledning framförallt i riktlinjerna i kommunens verksamhetsplan för 
lokalförsörjning. Riktlinjerna anger att livscykelkostnader och driftkostnader ska hållas låga samt 
att energieffektivitet ska vara hög. Livscykelkostnad handlar om kostnad över hela livscykeln, dvs 
både investeringskostnad, driftkostnad, hänsyn till livslängd, och eventuell kostnad vid 
avetablering. Att hålla en låg driftskostnad’och hög energieffektivitet har fokus på driftperioden 
och går ofta hand i hand även om energieffektivitet kan innebära en högre investeringskostnad. 
Att utgå ifrån livscykelkostnad är inte samma sak som Livscykelanalys ur ett miljöperspektiv som 
istället handlar om miljöpåverkan alternativt klimatpåverkan för hela livscykeln. Det kan alltså 
finnas målkonflikter om både hänsyn ska tas till nuvarande riktlinjer för livscykelkostnad och
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driftkostnad och till livscykelperspektiv ur klimatsynpunkt. Då bör det tydliggöras hur prioritering 
ska göras.

Utifrån klimatperspektivet gällande materialval för nybyggnation framgår att trä generellt sett är 
ett material som genererar lägre klimatpåverkan i samband med byggnation. Med ambitionen att 
driva utvecklingen mot nybyggnation med låg klimatpåverkan kan fokus med fördel läggas på 
byggnadens klimatdeklaration tillsammans med krav på energieffektiv drift. Ställningstaganden 
för prioritering och avvägning behöver dock klargöras. Ett exempel på hur det kan göras är att 
utgå ifrån kostnaden för utsläppsrätter används för att jämföra olika alternativ. Det skulle kunna 
innebära att vid jämförelse/utvärdering av en byggnad som medför större klimatpåverkan utifrån 
klimatdeklarationen men som offereras till en lägre kostnad och en byggnad som medför en lägre 
klimatpåverkan men med en högre investeringskostnad ges ett avdrag motsvarande kostnaden för 
utsläppsrätter för mellanskillnaden i klimatutsläpp för de båda byggnaderna. Resultatet av en 
sådan prioritering kan utifrån det resultera i att träbyggnation indirekt blir vanligare. Då kan en 
särskild ambitionen med träbyggnation snarare i så fall kopplas utifrån ett estetiskt perspektiv, 
eller en ambition att gynna utvecklingen av träbyggnation generellt. Förhållningssätt liknande 
Skellefteå och Växjö att pröva nybyggnation för träbyggnad kan vara ett alternativ.

Beslutet att nästkommande förskola ska byggas för att klara svanen-märkningen är ytterligare ett 
sätt att arbeta med flera hållbarhetsperspektiv och en möjlighet att samla värdefulla erfarenheter 
för ställningstagande kring kommande nybyggnationer. Utifrån ett barnperspektiv är det särskilt 
relevant då en del av fokus handlar om giftfria material och barn är extra känsliga för sådan 
exponering. Därtill ingår klimatkrav för att klara svanen-märkningen.

De globala måls om i första hand berörs av motionen är mål 11 Hållbara städer och samhällen och 
mål 13 Bekämpa klimatförändringarna men flera mål berörs också indirekt.

Motionen kan anses ha en koppling till barnkonventionen. FN:s barnrättskommitté 
uppmärksammar den betydelse som miljön har för barns hälsa och att åtgärder bör inriktas på 
klimatförändringar som tillhör största hoten mot barns hälsa och ojämlikhet vad gäller hälsa.

Motionen berör främst miljömålet God bebyggd miljö, men indirekt även andra miljömål såsom 
begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö. Målet om god bebyggd miljö anger att städer, tätorter och 
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional 
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Förvaltningens beredning
Utvecklingsavdelningen har berett ärendet och har fört dialog med Ljungbybostäder, 
fastighetsavdelning och näringslivsavdelning samt miljö- och byggförvaltning/stadsarkitekt kring 
motionen om träbyggnation.
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Omvärldsbevakning har gjorts och tidigare politiska beslut, målsättningar och ställningstaganden 
som har relevans för motionen har tagits fram såväl som relevant lagstiftning.

Jennie Vidal Hanna Svahnström
Kommundirektör Miljöstrateg

Beslutsunderlag
Bilaga till tjänsteskrivelse Motion trähusbyggnation 2021-08-17
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Motion trähusbyggnation

Lagkrav om klimatdeklaration
Från och med 1 januari 2022 gäller krav på energideklaration av nya byggnader. Det innebär att 
byggherrar ska redovisa vilken klimatpåverkan en byggnad har. Syftet är att minska klimatpåverkan från 
byggskedet. De största utsläppen av växthusgaser från en byggnad ur ett livscykelperspektiv uppstår i 
byggskedet och från driftenergin under användningsskedet, se figur 1 nedan.
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Figur I. Utsläpp från olika skeden i en byggnads livscykel. Störst utsläpp uppstår i byggskedet under drift. Källa: 
Mahnqvist, T, Erlandsson. M. Francart, N. Kellner,.}. (2018). Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus - LCA av fem 
byggsystem. Källa: I FL-Rapport C 344. Stockholm: Sveriges Byggindustrier.

Trämaterial har generellt sett lägre klimatpåverkan i byggskedet än tillexempel betong. Materialval kan 
dock också påverka behovet av underhåll och driftskostnader.

Nuvarande bestämmelser innebär inget gränsvärde för klimatpåverkan för nybyggnationer. Eventuellt 
kan det dock komma att införas framöver. Boverket har haft i uppdrag av regeringen att ta fram ett 
förslag med en plan för tidpunkter när gränsvärden skulle kunna införas. Rapport med en tidplan 
lämnades till regeringen i juni 2020. Förslaget är att gränsvärden införs från år 2027.

Kraven på klimatdeklaration som införs från 1 januari 22 bör dock möjliggöra för kommuner att i 
upphandling styra mot en lägre klimatpåverkan från nybyggnation.

Tidigare beslut och styrdokument
Det finns olika styrdokument som påverkar kommunkoncernens nybyggnation. I 
bostadsförsörjningsprogram anges inget om materialval vid byggnation.
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Verksamhetsplan för lokalförsörjning
Verksamhetsplanen för lokalförsörjning som gäller från 2017-12-31 anger generella riktlinjer för 
nybyggnation. Dessa riktlinjer inkluderar att:

Vid nybyggnation och underhåll ska reduktion av livscykelkostnaden eftersträvas. Den lösning 
som för kommunen i stort totalt sett medför lägst driftkostnad (inklusive kapitalkostnader) ska 
väljas, förutsatt att lösningen är förenlig med övriga lagstadgade krav inom verksamheten. 
Hänsyn ska tas till kulturhistoriskt värde.
Nybyggnation ska planeras med fokus på energieffektivitet.
Nybyggnation ska planeras i samråd med verksamhetens personal och genomföras med fokus 
på flexibla och hållbara lösningar, giftfri miljö och trafiksäkra lösningar.
Samutnyttjande av lokalresurser ska eftersträvas för samtliga verksamheter.

Tidigare beslut i Kommunstyrelsen Ks2015/0284
I november 2015 lämnades ett förslag från en invånare i kommunen om att utreda frågan om en 
strategi för att öka andelen byggnationer med trästomme inom kommunens påverkansområde. 
Kommunstyrelsen beslutade att inte utarbeta en strategi för ökad användning av trästomme. Tekniska 
nämnden beslutade dock om en viljeinriktning att använda trä där det är funktionellt och inryms i 
kostnadsramen för den framtida planeringen.

Sedan viljeinriktningen beslutades har träbyggnation i större skala endast varit aktuellt för 
nybyggnationen av Hjortsbergsskolans F till 6 skola och idrottshall som har byggts i trä. Dock var detta 
inte något som fanns med som ett krav från kommunens sida utan vad det anbudet som antogs utifrån 
andra utvärderingsparametrar. Vid andra nybyggnationer som uppförts av Ljungby kommun eller 
Ljungbybostäder har dock trä varit byggnadsmaterial i någon utsträckning men inte som huvudsakligt 
material eller ställts som uttalat krav.

Beslut om svanenmärkt förskola
Det har tidigare inom Ljungby kommun lyfts förslag gällande utveckling av hållbart byggande. Eftersom 
det finns flera parametrar att ta hänsyn till såsom exempelvis materialval utifrån klimatpåverkan, giftfri 
miljö eller resurshantering/cirkulär ekonomi finns beslut från presidiemöte om att nästa förskola som 
byggs ska uppfylla svanen-märkning. Denna förskola har ännu inte byggts och utvärdering har därför 
inte kunnat göras.

Klimat- och energiplan
Målsättning i antagen klimat- och energiplan för de konsumtionsbaserade utsläppen är att de till 
år 2050 är max 1 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år. Fokus för åtgärder ska vara att:

• Använda offentlig upphandling som ett verktyg för att minska klimat- och 
miljöpåverkan. Arbeta för mer hållbar upphandling och inköp där kommunkoncernen 
går före.

• Använda livscykelanalyser för att styra mot klimatbättre upphandling så långt det är 
möjligt.
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I åtgärdsplanen för klimat och energi 2020-2025 anges som åtgärd 5.4 Ta fram och 
implementera kriterier/rutin för hur livscykelanalyser kan användas i nybyggnation och 
renoveringar. Tekniska förvaltningen ansvarar för åtgärden som ska genomföras 2021-2023. 
Åtgärden kopplar an till den möjlighet som ges genom kravet på klimatdeklaration som gäller från 
2022.

Omvärld
Regeringen anser att ett ökat industriellt träbyggande av hållbart producerad skogsråvara bör 
främjas för att öka klimatnyttan, bostadsbyggandet, export och sysselsättning i hela landet. 
Inriktningen finns presenterad i Inriktning för träbyggnad. Ett utvecklat träbyggande kan bidra till 
att möta behovet av nya och överkomliga bostäder av god kvalitet. Trä har egenskaper som ger bra 
förutsättningar för industriell byggproduktion, hög grad av prefabricering och serietillverkning 
vilket på sikt kan pressa byggkostnaderna, effektivisera bostadsbyggandet och öka konkurrensen 
på byggmarknaden. Kommuner, allmännyttan och offentliga beställare lyfts fram som 
nyckelaktörer för en ökad utveckling av det industriella bostadsbyggandet i trä. Offentlig 
upphandling är ett område som måste utvecklas för att kunna styra mot ett mer hållbart 
bostadsbyggande

Exempel på kommuner som har ett uttalat arbete med träbyggnation:
Skellefteå kommun har antagit en träbyggnadsstrategi som ska främja det framtida träbyggandet. 
Den går ut på att samtliga nya kommunala projekt ska prövas för möjligheten att uppföras i trä, 
även om det inte är ett uttalat krav att det blir just träbyggnationer. När det är tekniskt och 
ekonomiskt försvarbart ska trä eller andra fömybara material användas. Skulle det vara så att det i 
ett enskilt fall inte fungerar att bygga med trä redovisas orsakerna samt hur införskaffning av 
kunskap om möjligheterna att i nästa projekt använda trä som byggnadsmaterial. Kommunen 
säger att prövning av trä ska ske redan från början i den fysiska planeringen och när det är 
relevant att förklara hur ambitionsnivån uppnås i detaljplanen. Attraktionsförmågan i kommunen 
ska öka genom att trä används i byggandet. Kommunen påpekar även att trä är bra för giftfria 
miljöer då det minskar människors giftexponering. En annan aspekt som kommunen påpekar är 
positivt är att trä är ett lätt material och kan därför används vid påbyggande ovanpå befintliga 
byggnader och kan därför möjliggöra miljöer utan att ta anspråk till ny mark.

Växjö kommun har en uttalad träbyggnadsstrategi som hänvisar både till miljö men också till 
objektiva och subjektiva preferenser. Trä anges vara ett lätt material som är positivt när 
påbyggnader ska göras då marken kräver lätta konstruktioner. Trämaterial är även enkelt att 
transportera, bearbeta och reparera enligt kommunen. Enligt strategin ska den även bidra till 
spjutspetsforskning och utveckling av näringsliv då nya företag och aktörer bildas. Subjektiva 
preferenser är att trä kan leda till ökat välmående, uppfattas som ett varmt och mjukt material 
samt bidra till attraktiva levnadsmiljöer. Strategins grundprincip är att pröva trä i alla bostäder, 
kommunala lokaler samt inomhus- och utomhusmiljöer som produceras. Målsättningen för Växjö 
kommunkoncern är att öka träbyggandet vilket huvudsakligen ska ske genom flertalet krav: från 
2020 ska all nybyggnation vara 50 procent träbaserad, från 2022 ska, genom LCA eller 
Environmental Product Declaration (EPD), prioritet ges till de nybyggnation med stomme med 
minst klimatpåverkan och från 2025 ska, genom LCA eller EPD, prioritet ges till den
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nyproduktionen med minst klimatpåverkan för hela byggnaden. Växjö kommun ska även föra ett 
aktivt markanvisningsarbete för en ökad träbyggnation.

I en studie av tre kommuners trästrategier1 konstateras att om en träbyggnadsstrategi ska vara 
användbar och ge resultat behöver kommunen en vision och ett mål att sträva efter, till exempel 
som i Växjö där det finns ett mätbart mål. I träbyggnadsstrategier skall dock krav inte sättas på 
sådant det inte fås styra över.

Sammanfattning av framförda synpunkter
Vid samråd med fastighetsavdelning och Ljungbybostäder framhålls att det är positivt om vi kan ha ett 
helhetsperspektiv för hållbar nybyggnation och renovering och samla ställningstaganden kring det. 
Byggnation i trä kan innebära större driftkostnader och att det till exempel kan innebära försvårande 
för installationer av ventilation och el med mera. Det efterfrågas tydlighet i prioriteringar och 
avväganden. Det är viktigt att det också finns flexibilitet i byggnader och det har framhållits att det kan 
finnas svårighet med flexibilitet i byggnader med trästomme.

Om kommunen i större utsträckning än enbart byggnation i egen regi vill stimulera till träbyggnation 
kan det i mindre utsträckning göras genom detaljplan men i större utsträckning genom 
markanvisningsavtal. Ställningstagande bör göras i samband med planläggning av nya områden kring 
estetiska frågor gällande gestaltning och karaktär för området. Träbyggnation kan ofta vara ett positivt 
inslag och bidra med större estetiska värden. Det framgår dock inte av motionen i vilken utsträckning 
ambitionen med träbyggnation eller trä och betong avses utifrån estetiska värden. Träbyggnation med 
trästommar kan också kombineras med andra fasadmaterial.

https://www.diva-portal.Org/smash/get/diva2:1459406/FULLTEXT01.pdf

https://www.diva-portal.Org/smash/get/diva2:1459406/FULLTEXT01.pdf
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LJUNGBY KOMMUN 
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN 
Dnr �.fo.90/ t?JOi. ;'20 

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 förnybart, 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 rar detta direktiv. 

Ljungby den 23 augusti 

Kerstin Wirehn 

Vänsterpartiet 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 143 KS2020,.0426 817 

Svar på motion om Röda korsets kolloverksamhet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 
med hänvisning till att kommunen inte kan anställa ungdomar i en annan 
verksamhet än kommunens egen verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 4 december 2020 yrkar Matija Rafaj (S) att Ljungby 
kommun ska bistå med sommarbetare till Röda Korsets kolloverksamhet. Matija 
Rafaj (S) yrkar även att rekryteringen och utbildningen ska ske på samma sätt 
som med sommararbetama till Sunnerboskoj. 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
21 maj 2021. Kolloverksarnheten inom Röda korset är en viktig del för barn och 

unga i kommunen. Kommunen kan dock inte anställa ungdomar till 
verksamheter utanför den kommunala regin. Kommunen samarbetar med 
föreningar för att hjälpa till med anställningar av ungdomar och står även för 
kostnaden för sommarjobbare. Föreningar har bjudits in till informationsmöten 
och har på andra sätt fått information om möjligheten till samarbeten kring 
sommarjobb. 

Den 1 juni 2021 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att motionen ska 
avslås med hänvisning till att kommunen inte kan anställa ungdomar i en annan 
verksamhet än kommunens egen verksamhet. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 § 125 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-06-01 §28 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-21 
Motion angående Röda korsets kolloverksamhet, 2020-12-04 

Beslutsordning 

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

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

HR-avdelningen 

Jennie Ronefors 

0372-789239 

jennie.ronefors@ljungby.se 

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-21 

KS2020-0426.817 

Kommunfullmäktige

Motion om Röda Korsets kolloverksam het 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med
hänvisning till att kommunen inte kan anställa ungdomar i en annan verksamhet än
kommunens egen verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna och Matija Rafaj lämnade den 4 december 2020 in en motion om 
att Ljungby kommun ska bistå Röda korset i deras kolloverksamhet genom att utbilda 
och anställa ungdomar som kan arbeta som ledare på sommarkollo i Röda korsets regi.

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Kolloverksamheten inom Röda korset är en viktig del för barn och unga i kommunen, dock
kan inte kommunen anställa ungdomar som sedan arbetar i en annan verksamhet än
kommunens egna. 

Kommunen samarbetar med föreningar för att hjälpa till med att anställa ungdomar och står 
även för kostnaden för sommarjobbare. Föreningarna, så även Röda Korset har bjudits in till
informationsmöten och information om möjligheter till samarbeten kring sommarjobb har
skickats till föreningar. Denna möjlighet har även funnits för Röda korset, dock har inte 
föreningen tagit den möjligheten.

Jennie Vidal
Komm undirektör 

Lise-Lotte Bergström

HR-chef 

POSTADRESS 

341 83 Ljungby 

E-POST 

kommunstyrelsen@ljungby.se 

BESÖKSADRESS 

Jennie Ronefors

Folkhälso- och friskvårdssamordnare 
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WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
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BANKGIRO 
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Motion angående Röda Korsets kolloverksamhet 

Varje år under sommaren anordnar Röda korset i Ljungby koloniverksam het för barn från Ljungby 

kommun. I två veckor får barnen vistas på en anläggning som de senaste åren varit vid havet utanför 

Varberg. Sammanlagt brukar ett 60-tal barn ägna dagarna åt sol, bad, lek, utflykter och att få lära 

känna nya vänner och skapa minnen för livet. 

Att bedriva denna form av verksamhet år efter år krävs mycket planering och är kostsamt. Dessutom 

är det svårt att rekrytera ledare. Grundtanken är att det inte ska kosta något för barnen vilket 

innebär att ALLA är välkomna och är där på lika villkor och värdegrunder. 

Vi socialdemokrater tycker att den årligt återkommande koloniverksamheten är en oerhört viktig 

mötesplats för våra barn i kommunen där alla närvarande kanske inte har möjlighet till 

utlandssemestrar eller åka på nöjesresor inom landet. För vår del handlar det om att ge barnen goda 

minnen av sin barndom och är ett led i att ge barn goda uppväxtvillkor. 

Koloniverksamheten för Ljungbybarnen är en snart hundraårig tradition och den vill vi 

socialdemokrater stötta så att den ska bestå i minst 100 år till. 

Därför yrkar vi: 

Att Ljungby kommun bistår med sommararbetare till koloniverksamheten 

Att rekryteringen och utbildning sker på samma sätt som med sommararbetarna till Sunnerboskoj 

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Ljungby 20201204 

Matija Rafaj 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 144 KS2019-0307 014 

Svar på motion om fritt wifi 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 23 september 2019 yrkar Emma Johansson Gauffin (S) att 
Ljungby kommun ska införa gratis och tillgängligt wifi (trådlöst nätverk för 
internetåtkomst) i vissa kommunala byggnader och anläggningar samt delar av 
Ljungby centrum, såsom torgen, busstationen, biblioteken, Grand, fritidsgården 
och kommunala idrottsplatser. 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
28 maj 2021. Kommunledningsförvaltningens omvärldsbevakning visar att 
många kommuner som har ett uttalat utvecklingsfokus och/eller som är av 
medel-/stor storlek har fritt wifi i centrala delar av kommunens huvudort. Dessa 
kommuner har ofta också fritt wifi i kommunala anläggningar såsom simhallar, 
skolor, fritidsgårdar och bibliotek. Det är således inget ovanligt att kommuner 
har den typ av wifi som motionen föreslår. 

De kommuner som aktivt valt att inte införa fritt wifi hänvisar ofta till oklart 
rättsläge av konkurrensskäl samt säkerhetsfrågor. Förvaltningen konstaterar att 
de lagliga hindren borde vara minimala. Säkerhetsfrågoma måste tas på allvar, 
men lösningar finns. Förvaltningen ser att de lösningar som bedöms säkra kräver 
inloggning i någon form. Det finns dock lösningar som är enklare än de som 
erbjuds av Ljungby kommun idag. 

Kommunledningsförvaltningens slutsats är att det finns positiva aspekter med 
wifi, men att ett införande kräver ett helhetsperspektiv för att på ett 
kostnadseffektivt sätt skapa de attraktiva miljöer som eftersträvas. Förvaltningen 
ställer sig i huvudsak positiv till motionens intentioner, men ser att frågan är 
komplex och behöver hanteras i ett större sammanhang i kommunens 
utvecklingsarbete. 

Den 31 augusti 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att motionen ska 
avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 § 114 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-28 
Utredning om fritt wifi, 2021-05-28 

�!& 
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Kommunstyrelsen

Motion om att infora fritt och lättåtkomligt wifi, 2019-09-23

Yrkanden

Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå att motionen ska anses som besvarad i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Magnus Gunnarsson (M), Matilda Petersson (C) och Jan Lorentzson (SD) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Aiine 
Karlssons och Håkan Bengtssons yrkande.

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

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

Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningen 
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Henrik Dahlström 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

2021-05-28 

KS 2019-0307.014 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion om att införa fritt och lättåtkomligt wifi i 
centrala delar av Ljungby samt i vissa kommunala 
anläggningar 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig positivt till motionens intentioner om att med hjälp av 
digitala tjänster inklusive fritt och lättåtkomligt wifi förbättra Ljungby kommuns 
attraktivitet. Fullmäktige bedömer dock att frågan behöver hanteras i anslutning till andra 
åtgärder för att utveckla Ljungby, med beaktande av den tekniska utvecklingen, kostnader 
och andra utmaningar. 

Det fortsatta arbetet med wifi i kommunens offentliga miljöer sammanfattas i följande två 
punkter: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur det kommunala
wifi-gästnätet kan och bör göras mer lättillgängligt för besökare i kommunens
fastigheter. Förslaget ska tas fram i samråd med berörda verksamheter. Kostnader för
utökad behov av hårdvara och arbete med genomförande ska beräknas.

1 (3) 

2. I samband med framtida utveckling eller anläggning av offentliga miljöer och
mötesplatser ska kommunen överväga olika lösningar för kommunalt fritt wifi utifrån
möjligheter och kostnader.

Kommunfullmäktige anser därmed motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Johansson Gauffin (S) har 2019-09-23 lämnat in en motion i vilken hon föreslår 
att Ljungby kommun inför gratis och tillgängligt wifi ( trådlöst nätverk för 
internetåtkomst) i vissa kommunala byggnader och anläggningar samt delar av Ljungby 
centrum, såsom torgen, busstationen, biblioteken, Grand, fritidsgården och kommunala 
idrottsplatser. Kommunfullmäktige överlämnade 2019-09-30, § 114 motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningen har utrett motionens förslag utifrån olika aspekter, till 
exempel laglighet, visionsmål, kostnadseffektivitet och finansieringsmöjligheter. 
Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till motionens intentioner, men ser att frågan 
är komplex och behöver hanteras i ett större sammanhang i kommunens 
utvecklingsarbete. 
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I ärendets beredning har synpunkter inhämtats från kommunens ungdomsråd, kultur- 
och fritidsförvaltningen och IT-avdelningen.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kommunledningsförvaltningens omvärldsbevakning visar att många kommuner som 
har ett uttalat utvecklingsfokus och/eller som är av medel-/stor storlek har fritt wifi i 
centrala delar av kommunens huvudort. Dessa kommuner har ofta också fritt wifi i 
kommunala anläggningar såsom simhallar, skolor, fritidsgårdar och bibliotek. Det är 
således inget ovanligt att kommuner har den typ av wifi som motionen föreslår.

De kommuner som aktivt valt att inte införa fritt wifi hänvisar ofta till oklart rättsläge av 
konkurrensskäl samt säkerhetsfrågor. Förvaltningen konstaterar att de lagliga hindren 
borde vara minimala. Säkerhetsfrågorna måste tas på allvar, men lösningar finns. 
Förvaltningen ser att de lösningar som bedöms säkra kräver inloggning i någon form. 
Det finns dock lösningar som är enklare än de som erbjuds av Ljungby kommun idag.

Kommunledningsförvaltningen har vidare undersökt trender i intemetanvändning. Det 
är färre som regelbundet använder offentliga wifi-nätverk än för några år sedan (bland 
annat eftersom mobilt internet har blivit billigare), men det finns fortfarande ett behov, 
särskilt hos vissa yngre grupper.

När det gäller uppskattning av kostnader för att införa fritt wifi utomhus har 
förvaltningen uppskattat kostnad för mer tillgängligt gästnät och en lösning som utöver 
kommunala lokaler erbjuder wifi utomhus i området Godsmagasinet-Grand-Salutorget- 
Kulturskolan. Det finns lite olika alternativ med olika för- och nackdelar och alla 
kostnader går inte att beräkna i nuläget, men kostnaden skulle hamna på åtminstone 
150 000-200 000 kronor i införandekostnad och uppskattningsvis 40 000-50 000 kr per 
år för licens-, support- och underhållskostnader.

En utveckling av kommunens gästnät i kommunala fastigheter är möjlig, men behöver 
ta hänsyn till verksamheternas önskemål och behov och kommer att innebära ytterligare 
kostnader för hård- och mjukvara. Dessa kostnader kräver ett större omtag med närmare 
utredning för att beräkna.

Kommunledningsförvaltningens utredning presenteras mer utförligt i separat bifogat 
dokument. Den huvudsakliga slutsatsen är att det finns positiva aspekter med wifi, men 
att ett införande kräver ett helhetsperspektiv för att på ett kostnadseffektivt sätt skapa de 
attraktiva miljöer som eftersträvas. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att 
motionen besvaras enligt ovanstående förslag.

Förvaltningens beredning

Frågan är lämnad för yttrande hos ungdomsrådet samt kommunens elevråd. 
Ungdomsrådet ställer sig positivt till wifi på skolor och kommunala anläggningar som 
idrottshallar och bibliotek. Elevråden har inte svarat, trots påminnelser.

Som en del av beredningen har kommunens IT-avdelning tillfrågats om motionens 
förslag. De har bland annat framhållit att ökad tillgänglighet till kommunens gästnät 
skulle komma att ställa större krav på hård- och mjukvara, vilket kommer att medföra 
kostnader för vilka nya medel måste tillföras. De ser även att drift av utomhus-wifi bör 
skötas av en aktör utanför förvaltningsorganisationen, till exempel Ljungby Energi.
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Även kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i beredningen. Förvaltningen är 
överlag positiv till en wifi-lösning i området Godsmagasinet-Grand-Salutorget- 
Kulturskolan, men påpekar att ansvarsfrågor och andra praktiska frågor skulle behöva 
redas ut. Ett arbete för tillgång till wifi på biblioteket (kopplat till lånekort) har påböljats 
i samarbete med IT-avdelningen. Förvaltningen har även påpekat att de har erfarenhet 
att fritt wifi utomhus skapar oönskade ”tillhåll” i vissa miljöer. Fritidsgården har även 
påtalat att de med hänvisning till sin verksamhet inte önskar att gästnätet blir enkelt 
tillgängligt i deras lokaler. Kommunledningsförvaltningen anser att kultur- och 
fritidsförvaltningens (och andra verksamheters eventuella) synpunkter ska beaktas i det 
fortsatta arbetet.

Jennie Vidal Henrik Dahlström

Kommundirektör Kommunstrateg

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2021 
Utredning daterad 28 maj 2021 
Motion inkommen 23 september 2019
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Motion om att införa fritt wifi i centrum samt vissa 
kommunala lokaler och anläggningar - utredning 

Emma Johansson Gauffin (S) har 2019-09-23 lämnat in en motion i vilken hon föreslår att 
Ljungby kommun inför gratis och tillgängligt wifi (trådlöst nätverk för internetåtkomst) i 
vissa kommunala byggnader och anläggningar samt delar av Ljungby centrum, såsom 
torgen, busstationen, biblioteken, Grand, fritidsgården och kommunala idrottsplatser. 
Kommunfullmäktige överlämnade 2019-09-30, § 114 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Utvecklingsavdelningen har, med stöd av IT-avdelningen och andra kommunala 
verksamheter, utrett motionens förslag. 

Denna utredning undersöker olika aspekter på området: 

• Har kommunen tidigare övervägt frågan?

• Vilka regler, lagar och andra bestämmelser finns?

• Hur gör andra kommuner?

• Vilken tillgång finns till gratis wifi i Ljungby idag?

• Vilka utvecklingsmöjligheter finns, vad kostar de, och hur kan de finansieras?

• Hur ser olika målgrupper på förslaget?

Efter sammanvägning och analys av de olika aspekterna lämnar förvaltningen följande 
förslag till beslut i fullmäktige: 

Kommunfullmäktige ställer sig positivt till motionens intentioner om att med hjälp av 
digitala tjänster inklusive fritt och lättåtkomligt wifi förbättra Ljungby kommuns 
attraktivitet. Fullmäktige bedömer dock att frågan behöver hanteras i anslutning till andra 
åtgärder för att utveckla Ljungby, med beaktande av den tekniska utvecklingen, kostnader 
och andra utmaningar. 

Det fortsatta arbetet med wifi i kommunens offentliga miljöer sammanfattas i följande två 
punkter: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur det kommunala
wifi-gästnätet kan och bör göras mer lättillgängligt för besökare i kommunens
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fastigheter. Förslaget ska tas fram i samråd med berörda verksamheter. Kostnader för 
utökad behov av hårdvara och arbete med genomförande ska beräknas.

2. I samband med framtida utveckling eller anläggning av offentliga miljöer och
mötesplatser ska kommunen överväga olika lösningar för kommunalt fritt wifi utifrån 
möjligheter och kostnader.

Har kommunen tidigare övervägt frågan?
Frågan om gratis wifi i kommunal regi har utretts tidigare, dock endast i den del som avser 
wifi på offentliga platser, alltså utomhus.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-12-20, § 141 kommuniedningsförvaltningen i 
uppdrag att utreda kostnaderna och möjligt startdatum för gratis wifi på olika platser i 
kommunen: centrala Ljungby inklusive busstorget, Ljungbystopp, Laganland, Lagavallen, 
torget i Lagan och Tannåker (Bolmens östra strand).

Kommunledningsförvaltningen presenterar i skrivelse 2017-03-10 förutsättningar och 
preliminära kostnader för wifi på angivna platser. Vid hyra skulle kostnaden totalt1 uppgå till 
minst 174 000 kronor per år utöver engångskostnad på 45 000 kronor. Vid drift i egen regi 
skulle investeringskostnaden bli 250 000-300 000 kronor, plus en månadskostnad på 
1 000 kronor för hyra till Ljungby Energi för tillgång till anslutningspunkter. Till detta 
kommer personalkostnader för drift och underhåll. Förvaltningen betonar i skrivelsen att 
ytterligare kostnader sannolikt tillkommer.

Av ärendets vidare behandling framgår bland annat att arbetsutskottet ger ett särskilt uppdrag 
att ta fram kostnadsförslag för wifi från Oxtorget till busstorget. Detta redovisas dock aldrig. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott avslutar 2017-08-29, § 103 frågan om gratis wifi tills 
vidare. Utskottet anger ingen motivering till beslutet.

Av utredningsmaterialet framgår att huvudspåret har varit att Ljungby Energi ska sköta 
driften av ett eventuellt wifi utomhus. Bakgrunden tycks vara att andra kommuner har lagt 
wifi-driften i komunala bolag samt att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, numera 
SKR) i en rapport anser att det är tveksamt att kommuner själva sköter drift av wifi utomhus.

Vilka regler, lagar och andra bestämmelser finns?
Konkurrens och kommunal kompetens
När de första kommunerna för några år sedan började införa gratis wifi på offentliga platser 
ifrågasatte teleoperatörerna lagligheten i dessa kommuners agerande. När Helsingborgs stad 
öppnade ett tiotal zoner för fri surf utomhus i centrum inledde Konkurrensverket en 
utredning. Teleoperatörerna ansåg att en kommun inte får bjuda på skattefinansierad 
intemettillgång när det finns konkurrens från privata operatörer.

1 Beräkningen gäller alla de platser som nämns förutom Laganland (där privat aktör erbjuder wifi) och 
Lagavallen (där kommunen redan bekostar wifi).
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Konkurrensverkets uppfattning efter granskningen är att Helsingborgs agerande till stor del 
saknar stöd i kommunallagen, eftersom gratis wifi anses falla utanför den kommunala 
kompetensen. Verket beslutade dock att avskriva ärendet med hänvisning till att agerandet 
vid utredningstillfallet inte hade betydande marknadspåverkan.2

Konkurrensverket påpekar att beslutet specifikt gäller för Helsingborg vid det specifika 
tillfället och att en kommun som erbjuder en wifi-tjänst som är mer utbyggd eller har större 
trafikmängd kan bryta mot konkurrenslagen eller kommunallagen.

Personuppgiftshantering
Dataskyddslagstiftningen (”GDPR”) och interna styrdokument (till exempel Policy för 
dataskydd) begränsar kommunens behandling av personuppgifter. Förvaltningen ser inte 
detta som något hinder för ett införande av gratis wifi. Det är dock viktigt att man tar hänsyn 
till frågan när en eventuell lösning utformas eller köps in.

Spårbarhet- kommunens ansvar för hur nätverket används
Om någon använder ett öppet nätverk för att till exempel utföra brottsliga handlingar är det 
viktigt att kunna spåra användaren. Spårbarheten förenklas om användaren på något sätt har 
loggat in på nätverket. Inloggning kan upplevas som besvärligt för användaren och minska 
benägenheten att använda nätverket. Samtidigt kan det få juridiska konsekvenser för 
kommunen om användare inte kan spåras när det behövs.

Hur gör andra kommuner?
I detta avsnitt beskrivs hur några kommuner har valt att införa gratis wifi till allmänheten. 
Förvaltningen har varit i kontakt med ett stort antal kommuner och redovisar några exempel 
nedan. Omvärldsbevakningen visar att större kommuner och kommuner med ett tydligt 
utvecklingsfokus tycks vara mer benägna att satsa på wifi än andra.

Det bör även noteras att det finns kommuner som aktivt har valt att avstå ifrån kommunalt 
wifi. De har har i sina beslut bland annat hänvisat till den kommunala kompetensen, 
konkurrensskäl eller att internet via mobilnäten idag är så snabbt och tillgängligt för de flesta 
att det inte är lönt att införa wifi.

• I Halmstad finns gratis kommunalt wifi i anslutning till många verksamhetsplatser, 
till exempel skolor och äldreboenden, men även utomhus på några torg i staden.
Ingen inloggning krävs för att ansluta, men man måste godkänna 
användningsvillkoren för nätet. Det finns även ett nät på kommunens bibliotek, vilka 
kräver ett lånekort för inloggning.

• Helsingborg erbjuder fritt wifi i olika utomhusmiljöer i staden, men även i 
kommunala lokaler, i skolor och på skolgårdar. Nätet drivs av Helsingborg stad och 
kräver ingen inloggning. Kommunen uppmanar dock invånarna att inte använda det 
öppna nätet till personliga bankärenden och liknande.

2 Konkurrensverkets beslut Ifrågasatt offentlig säljverksamhet - trådlös internet anslutning 2015-12-14, 
dnr 706/2014
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• Karlskrona satsar från 2018 i ett treårigt projekt 19,6 miljoner kronor på wifi för att 
rusta kommunens 400 offentliga lokaler för medborgarnas behov. Skolor har 
prioriterats, med motiveringen att extra snabb intemetuppkoppling behövs med 
anledning av nya krav kopplat till de nationella proven. Ingen inloggning krävs för att 
ansluta.

• I Umeå finns två parallella lösningar för wifi till allmänheten, vilka kompletterar 
varandra. Det finns ett kommunalt gästnät på skolor, bibliotek och i andra 
kommunala lokaler. Där använder man inloggningsuppgifter från bibliotekets 
lånesystem för åtkomst. Ett annat nät tillhandahålls via stadsnätet i utomhusmiljöer, 
där ett kommunalt bolag står för infrastrukturen och kommunorganisationen står för 
drift av accesspunktema (cirka 70 stycken). Själva tjänsten tillhandahålls dock via ett 
privat bolag och går inte via kommunens intemetanslutning. Ingen inlogging krävs, 
men användare måste godkänna villkoren före anslutning. Stadsnättjänsten är även 
tillgängligt på bland annat skolor och i idrottshallar under kvällstid. Det finns 
dessutom ett tredje nätlösning som kommunens personal och elever kan använda för 
privata enheter. Denna finns både på stadsnätets infrastruktur och i kommunens 
lokaler, men kräver ett särskilt certifikat på respektive enhet.

• I Uppsala finns wifi till allmänheten utomhus i stora delar av stadens centrum. 
Bolaget Uppsala Citysamverkan AB, som ägs av lokala fastighetsägare och handlare, 
men vars verksamhet till stor del finansieras av Uppsala kommun, står bakom wifi- 
nätverket. Ingen inloggning krävs för att ansluta till nätverket, men man måste 
godkänna användarvillkor.

• Älmhult har wifi till allmänheten via gästnät i alla kommunala lokaler. Gästnätet är 
dessutom tillgängligt utomhus på Älmhults station och Stortorget via fem särskilda 
accesspunkter. För att få tillgång till gästnätet krävs registrering via sms-kod eller 
Facebook. Gästnätet infördes i samband med att infrastrukturen för kommunens 
administrativa trådlösa nät byttes ut. Den extra kostnaden för att skapa gästnätet 
beräknas till 45 000 kronor. Cirka 1 500 personer inklusive skolelever använder 
gästnätet varje dag.

Var finns gratis wifi i Ljungby kommun idag?
Ljungby kommun har ett gästnät avsett för tillfälliga gäster i kommunens lokaler. Gästnätet 
finns överallt där kommunen har trådlöst nätverk, det vill säga alla förskolor, skolor, 
särskilda boenden och de flesta administrativa lokaler, Sunnerbohallen, fritidsgården, 
Ljungby Arena, turistbyrån och biblioteken, totalt drygt 80 lokaler. Drift av gästnätet sköts 
av kommunens IT-avdelning. Gästnätet kräver inloggningsuppgifter, vilka kan hämtas ut hos 
behörig personal i reception eller motsvarande där sådan finns. Eftersom det inte går att få ut 
uppgifter på detta sätt överallt i kommunens byggnader är gästnätet i praktiken inte alltid så 
lätt att nå. Det bör dock påpekas att gästnätets syfte i nuläget inte är att vara en tjänst för 
allmänheten. På huvudbiblioteket finns dock en tjänst mer riktad mot allmänheten. 
Utveckling pågår av en lösning som ska vara kopplad till lånekort.

På Lagavallen har kultur- och fritidsförvaltningen ett separat wifi som levereras av Ljungby 
Bredband. Detta är den enda plats där kommunalt wifi i större utsträckning finns utomhus.
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Nätet var tidigare helt öppet men kräver numera lösenord, eftersom området blev ett oönskat 
tillhåll på nättema.

Det finns även privata aktörer som i mindre omfattning erbjuder gratis wifi till allmänheten i 
anslutning till sina foretag. I Ljungby stad finns wifi bland annat i anslutning till restauranger 
och butiker vid Ljungbyporten och eventuellt även i centmm. Det finns även fri tillgång till 
wifi vid matbutiker i Agunnaryd och Lidhult. De flesta hotell erbjuder fritt wifi till sina 
gäster.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns, vad kostar de, och hur kan 
de finansieras?
Ett sätt att öka allmänhetens tillgång till wifi är att göra kommunens befintliga gästnät mer 
tillgängligt. Kommunen skulle till exempel kunna välja att göra gästnätet helt öppet, eller 
infora en inloggningslösning som innebär att användaren registrerar sig själv som användare. 
På så sätt skulle användaren inte vara beroende av att någon finns på plats och lämnar ut 
inloggningsuppgifter. En förbättrad tillgänglighet till gästnätet skulle kräva kostnader i form 
av ny programvara för inloggningslösning, hårdvara för ökad kapacitet och ökade löpande 
driftkostnader för IT-avdelningen. Kostnadernas storlek beror lite på ambitionsnivå, men 
kommer att kräva budgettillskott för att hantera.

För att fullt ut implementera motionens förslag skulle wifi också behöva byggas ut till olika 
utomhusmiljöer i centrala Ljungby. I samband med 2017 års utredning i fråga gjordes en 
beräkning av en lösning med externa accesspunkter i samarbete med Ljungby Energi (se 
ovan). Kostnaden för denna lösning bör vara ungefär samma idag. Det finns dock en del 
delkostnader som inte beräknats.

Som ett led i beredningen av den aktuella motionen har IT-avdelningen räknat på en lösning 
som dels innebär ett mer tillgängligt trådlöst gästnät i kommunens lokaler, dels fritt wifi på 
ett begränsat område utomhus i centrala Ljungby (Godsmagasinet-Salutorget-Grand- 
Kulturkolan). Kostnaden för nya accesspunkter (inom- och utomhus) i det senare området 
skulle uppgå till cirka 200 000 kronor om. IT-avdelningen har även varit i kontakt med en 
extern leverantör som beräknar att en teknisk lösning för endast utomhusdelen skulle kosta 
100 000-150 000. En sådan lösning skulle enkelt kunna byggas ut till ett större område i 
centrum i framtiden. Med den externa utomhuslösningen skulle kommunen inte behöva stå 
för 10 accesspunkter utomhus (cirka 75 000 kr) och accesspunktema inomhus behöver 
eventuellt inte bytas genast. Däremot behöver accesspunktema bytas efter fem till sju år och 
det är sannolikt att detta innebär ytterligare kostnad för kommunen även för den externa 
delen.

Oavsett val av lösning enligt ovan tillkommer kostnad för inloggningslösning med mobilt 
bank-ID på cirka 50 000 kronor i startkostnad och sedan 10 000 kronor per år i 
licenskostnad. Även extra intemetuppkoppling tillkommer med uppskattningsvis 1 000 
kronor per månad.
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Därutöver kommer en extern support- och underhållsfunktion att behövas för att hantera 
driftsstömingar, användarstöd med mera, eftersom detta behövs även utanför kontorstid. Det 
finns ingen prisuppgift för detta, och kostnaden beror lite på vilken servicenivå som önskas.

Ytterligare kostnader tillkommer för att hantera den ökade belastning av nätverket som 
förväntas om gästnätet i kommunens lokaler blir mer lättillgängligt. En utökning av antalet 
accesspunkter kommer att behövas, men detta kräver ett större omtag som inte kan 
kostnadsberäknas i nuläget.

En annan möjlighet skulle kunna vara att använda kommunens ”Big Belly”-papperskorgar 
som så kallade hotspots för wifi. Papperskorgarna är redan uppkopplade till internet (för att 
kunna meddela bland annat när de behöver tömmas) och tillverkaren erbjuder denna 
möjlighet. Denna lösning skulle troligtvis inte fullt ut kunna uppfylla motionens förslag och 
troligtvis erbjuda ganska begränsad bandbredd, men skulle kunna vara en enklare och mer 
flexibel lösning. Tekniska krav, kostnader och kapacitet behöver undersökas vidare innan 
denna lösning kan förordas.

Det finns tidvis möjlighet för kommuner att söka extern finansiering för publikt wifi via EU- 
kommissionens initiativ WiFi4EU. Finansiering på detta sätt sker genom ett bidrag på 
15 000 euro som ska användas för att täcka initiala kostnader för utrustning och installation. 
För att få bidrag på detta sätt måste kommunen anlita en leverantör som installerar och 
tillhandahåller tjänsten. En sådan leverantör skulle kunna vara ett kommunalt bolag.

Olika aspekter på internetanvändning
Trådlös internetåtkomst
De flesta som har en mobiltelefon i Sverige använder den dagligen för att komma åt 
internet. 87 procent av de svenska intemetanvändama använder internet dagligen via 
mobiltelefon. I de yngre åldersgrupperna (12-55 år) är siffran över 90 procent (gruppen 
26-35 år 98 procent). Samtidigt är det 2019 bara 22 procent som använder ett publikt 
wifi minst en gång i månaden, vilket dessutom är en minskning jämfört med 2017—
2018.3

Uppenbarligen använder de allra flesta oftast andra metoder än offentliga wifi-nätverk 
när de ansluter till internet via telefonen, i första hand via mobilnäten eller wifi hemma.
Det kan finnas flera förklaringar till att publika wifi har blivit mindre attraktivt jämfört 
med mobilnäten. Det har blivit enklare och billigare att använda mobilnäten. EU- 
medborgare surfar numera enligt lag för samma taxa inom hela EU som i hemlandet, 
vilket medför att del flesta turister inte har samma behov av wifi som tidigare.
Skillnaden i surfhastighet mellan wifi och mobilnät har minskat successivt när 
mobilnäten har uppgraderats. Medvetenheten om vilka risker som finns med att använda 
öppna wifi-nätverk kan också ha ökat.

3 Svenskarna och internet 2019, Intemetstiftelsen.
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Om trenden med wifi-nätverkens attraktivitet fortsätter är det emellertid möjligt att 
deras relevans kommer att upphöra om några år.

Unga intemetanvändare (16-25 år) använder dock publika wifi-nätverk i något högre 
utsträckning än övriga grupper4. Detta kan troligen förklaras av att denna grupp 
använder internet ofta och mycket, samtidigt som de i många fall har sämre ekonomiska 
förutsättningar att betala for detta.

Andra mobila enheter
För de typer av enheter som ofta saknar möjlighet att koppla upp direkt mot mobilnäten, till 
exempel bärbara datorer och surfplattor, kan wifi vara mer attraktivt än för mobiltelefoner. 
Telefonen är dock den klart vanligaste typen av enhet for intemetåtkomst.

Risker
Det finns olika risker for användaren av ett publikt wifi-nätverk. Risken för avlyssning 
av trafiken är hög om den information som skickas inte är krypterad. Andra anslutna 
datorer kan infektera användarens enhet med olika typer av skadlig kod.

Riskerna kan mildras med olika metoder. Ett wifi med någon form av tidsbegränsad 
inloggning är generellt sett säkrare både för användaren och den som ansvarar för nätet. 
Säkerheten för användaren är också beroende av att den mobila enheten (till exempel 
telefonen) har rätt inställningar och använder programvara som skyddar enheten och de 
uppgifter som finns lagrade där.

Att inte använda funktioner som hanterar känslig information eller till exempel 
betalfunktioner via ett öppet wifi är också ett sätt att skydda sig mot skador och 
dataintrång. Kommuner med öppet wifi, till exempel Helsingborg, varnar för 
användning av denna typ av tjänster när man är ansluten till deras nät.

Det finns också andra risker i öppna nät. Näten kan användas för kriminell verksamhet 
som kan vara svår att spåra när ingen inloggning krävs. Ljungby kommun kan som 
nätägare också i viss mån hållas ansvarig för handlingar som begås på ett öppet nät.

Nätets räckvidd
Ett problem som kan uppstå om man som motionen föreslår, ska ge tillgång till fritt wifi 
även inne i butiker är att nätet samtidigt blir tillgängligt för till exempel boende i 
angränsande lokaler. Detta är problematiskt ur konkurrenssynvinkel. Även det faktum 
att man ger vissa butiker tillgång till gratis wifi kan vara svårt att motivera utifrån 
kommunallagens likställighetsprincip.

Målgrupper
Ett kommunalt wifi är öppet för alla, både kommuninvånare och besökare av olika slag. 
Den grupp som sannolikt kommer att nyttja nätverket mest är dock ungdomar. Att satsa

4 27 procent i gruppen använder publikt wifi minst en gång i månaden. Källa som ovan.
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på unga vuxna är också ett prioriterat fokusområde. Förvaltningen har därför valt att 
tillfråga skolungdomar i kommunens ungdomsråd och skolornas elevråd om deras syn 
på motionen.

Ungdomsrådet har behandlat motionen 2020-01-09, § 7. Rådet ser positivt på wifi och 
föreslår att gratis wifi införs på skolor, men även på andra kommunala platser som 
idrottshallar och bibliotek. Ungdomsrådet tycker även att gratis wifi bör införas på 
skolbussarna.

Från elevråden har det, trots ett antal påminnelser till respektive rektor, inte inkommit 
några svar.

Analys/diskussion
Utifrån beskrivningen ovan kan motionens förslag analyseras utifrån olika perspektiv.

Attraktivitet
I motionen framförs bland annat att gratis wifi kan locka fler personer att besöka vissa 
kommunala lokaler och anläggningar som biblioteken eller Grand. Även näringslivet skulle 
kunna gynnas, bland annat genom att det skulle bli lättare med till exempel Swish- 
betalningar vid torghandel. Motionen framhåller också att ”folk i gemen gillar fritt wifi”.

Förvaltningen ser att det kan finnas möjliga positiva effekter av att erbjuda gratis wifi. Det 
kan finnas ett värde, åtminstone symboliskt, i att erbjuda olika tjänster till kommuninvånare 
och besökare. Kommunens attraktivitet som bostadsort och besöksmål kan öka om dessa 
tjänster förbättrar boende- eller besöksupplevelsen. Fri tillgång till wifi skulle kunna bidra 
till en attraktiv stadsmiljö.

Kommunstyrelsen har i arbetet mot kommunens vision valt att bland annat prioritera att öka 
attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer. Just denna 
grupp (och den grupp som snart blir unga vuxna) skulle sannolikt kunna lockas mer än andra 
grupper av fri tillgång till trådlös intemetuppkoppling, vilket måste beaktas i bedömningen. 
Som erfarenheter visar kan fri wifi-tillgång locka människor att samlas på olika platser vid 
oönskade tider. Man kan dock även vända på resonemanget - wifi kan locka människor till 
”rätt” platser. Nätet kan ha begränsade ”öppettider” för att undvika ej önskvärda tillhåll 
nattetid.

Av kommunens IT-policy framgår att kommunen ska arbeta för ökad digitalisering inom alla 
verksamhetsområden, bland annat för att möjliggöra för alla att vara inkluderade i samhället, 
Detta kan vara ett argument för att bygga ut möjligheterna till trådlös intemetåtkomst. 
Samtidigt anger policyn att kommunen alltid ska göra en avvägning mellan 
verksamhetsnyttan och de ekonomiska resurser som krävs för att nå dit.

Det är svårt att bedöma vilka effekter ett införande av gratis wifi kommer att få. Det är också 
svårt att bedöma den isolerade effekten av just wifi. Troligtvis kan åtgärden ha 
attraktivitetshöjande effekt i kombination med andra satsningar för en attraktiv stad, men det 
är svårt att avgöra hur viktig wifi-komponenten är i en samlad strategi.
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Teknisk utveckling
Den tekniska utvecklingen kan vara avgörande. På senare år har det blivit billigt med relativt 
snabbt internet via mobiltelefonioperatöremas nät. Även i de flesta av de enklaste 
mobilabonnemangen ingår en surfpott som räcker väldigt långt för de allra flesta. Sannolikt 
kommer denna utveckling att fortsätta, vilket troligen kommer att leda till att behovet av 
publika wifi-nät kommer att minska ytterligare.

Laglighet
En förutsättning för att motionens förslag ska kunna genomföras är att det är lagligt med 
publikt kommunalt wifi. Rättsläget är något oklart. När det gäller wifi i kommunens egna 
lokaler är det enligt förvaltningens bedömning helt okontroversiellt ur ett 
konkurrensperspektiv och utifrån övriga juridiska aspekter, förutsatt att lösningen utformas 
på ett säkert sätt (se nedan).

När det gäller wifi utomhus på Förvaltningen noterar att varken Konkurrensverket eller 
annan myndighet har agerat i frågan sedan granskningen av Helsingborg 2015. Många 
kommuner erbjuder uppenbarligen gratis wifi på allmänna platser utan att bli föremål för 
utredning eller rättsliga åtgärder, men eftersom frågan inte har prövats i domstol är rättsläget 
inte klarlagt. Det har också sedan granskningen blivit möjligt att fa EU-bidrag för 
kommunalt wifi utomhus utan att Konkurrensverket tycks ha haft synpunkter på detta.

Det bör även påpekas att den tidigare föreslagna lösningen med Ljungby Energi som 
ansvarig för utomhus-wifi inte har någon effekt utifrån Konkurrensverkets synpunkt att 
denna typ av tjänst inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Även kommunala 
bolags verksamhet begränsas av kommunallagens bestämmelser.

Sammantaget bedömer förvaltningen, trots det oklara rättsläget, att det går att hävda att den 
typ av wifi-tjänster som föreslås i motionen är tillåtna. Även om tjänsterna är på gränsen för 
vad en kommun far och bör göra har Konkurrensverket inte följt upp sin granskning av 
Helsingborg med ytterligare åtgärder. Dessutom skulle det vara uppseendeväckande om man 
kan tilldelas bidrag från EU för verksamhet som inte är laglig.

Säkerhet
En helt öppen lösning är inget som förvaltningen rekommenderar, av de säkerhetsskäl som 
beskrivs ovan. En lösning som kräver inloggning är något krångligare och helt säkert mindre 
attraktiv för potentiella användare, men i det här sammanhanget bedömer förvaltningen att 
man inte ska kompromissa med säkerheten.

Ekonomi
Kostnaden för en satsning måste vägas mot den nytta den förväntas göra i förhållande till 
kommunens vision och ambitioner. Eftersom det är svårbedömt vilken nytta ett publikt wifi 
kommer att göra kan det vara lämpligt att inledningsvis sträva efter en lösning som kostar 
relativt lite och kan byggas ut efterhand som den visar sig vara lyckad för kommunen.
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Det är också viktigt att notera att ett bidrag från WiFi4EU endast skulle täcka kostnader för 
installation och inköp av utrustning, vilket är en ganska liten del av kostnaden på redan på 
några års sikt.

En kostnadsuppskattning har gjorts ovan för wifi inom- och utomhus i området 
Godsmagasinet-Salutorget-Grand-Kulturkolan samt ökad tillgänglighet till kommunens 
gästnät generellt. En sådan satsning skulle dock behöva vara ganska långsiktig för att betala 
sig.

Slutsats och förslag
Förvaltningen bedömer att en rimlig första åtgärd vore att göra det befintliga gästnätet mer 
tillgängligt utan att bygga ut den befintliga infrastrukturen. Det kan vara värt att utvärdera en 
sådan lösning först, innan man eventuellt går vidare. Innan kommunen väljer att bygga ut 
infrastrukturen bör man överväga hur man kan använda wifi tillsammans med andra åtgärder 
för att öka kommunens attraktivitet. Här måste även den tekniska utvecklingen med allt 
snabbare och billigare mobildata vägas in. Det kan också vara värt att närmare undersöka 
möjligheterna att använda kommunens uppkopplade papperskorgar för wifi-tillgång.

Genom att göra gästnätet tillgängligt i alla kommunala lokaler blir wifi också mer tillgängligt 
i offentliga verksamheter där många ungdomar vistas (skolor, fritidsgård med flera), vilket 
ligger i linje med ungdomsrådets önskemål och synpunkter. För att införandet av ett mer 
tillgängligt gäst-wifi inte ska hamna i konflikt med kommunens verksamheter bör eventuella 
åtgärder utredas och genomföras i nära samarbete med berörda. Hur man exakt går vidare 
och hur stora kostnaderna är behöver också utredas närmare.

Ett förslag till formulering av beslut utifrån analys och slutsatser presenteras i inledningen av 
detta dokument.
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Inför fritt och lättåtkomligt wifi i centrum samt vissa kommunala lokaler och 

anläggningar 

Digitalisering är en fråga som är högaktuell, inte minst i Ljungby kommun. En fråga som anknyter till 

digitalisering men även turism, utveckling av centrum och handel, att göra kommunen attraktiv för 

unga vuxna (och i förlängningen bidra tiU målet om 35 000 invånare 2035) med mera är att erbjuda 

fritt wifi på utvalda platser i kommunen. Helsingborg är ett exempel på en konunun som har olika 

zoner där kommunen erbjuder gratis wifi-uppkoppling. 

Genom att erbjuda fritt wifi i delar av Ljungby centrum skulle man kunna få fler att söka sig dit. Inte 

minst turister eftersom utländska abonnemang ofta tar högre avgifter för surfjämfört med svenska 

sådana. På samma sätt skulle man kunna locka fler till vissa kommunala lokaler och anläggningar så 

som bibliotek eller Grand. Vem vill inte instagramma sin kulturupplevelse eller lyssna på strömmande 

musik samtidigt som man läser eller letar information? 

Även lokalt näringsliv skulle kunna gynnas av detta. Det blir ännu lättare att swisha vid torghandel 

och fler skulle kanske ta möjl igheten att titta in i butikerna. Inte sällan har butikerna erbjudanden och 

information på olika digitala plattformar som kunden vill ha lättillgängligt. Kanske vill man snabbt 

kolla upp den där varan eller produkten som det tipsades om på en viss facebook-sida? 

Det är självklart så att varken Ljungby centrum eller biblioteken ligger i någon slags radioskugga vad 

gäller internetåtkomst men samtidigt skulle förmodligen gratis och lättillgängligt wifi kunna bidra till 

positiva saker för Ljungby kommun. Särskilt vad gäller grupper som turister och ungdomar som 

kanske har begränsat med surf. Och folk i gemen gillar fritt wifi. På vissa av de nämnda platserna 

finns redan wifi som medborgare kan ta del av men alltför ofta är det krångligt. Man måste uppvisa 

legitimation och/eller begära ny inloggning vid varje anslutningstillfälle. Kommunalt wifi måste vara 

betydligt mer lättillgängligt! 

Med bakgnmd av ovan föreslås: 

ATT Ljungby kommun inför gratis och lättillgängligt wifi i delar av Ljungby centrum så som torgen 

och busstationen. 



ATT Ljungby kommun inför gratis och lättillgängligt wifi i vissa för ändamålet lämpliga kommunala 
byggnader och anläggningar som förslagsvis bibliotek, Grand, fritidsgården och kommunala 
idrottsplatser.

Lj ungby 20190920

För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Emma Johansson Gauffm
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 148 KS2021-0227 750 

Årsredovisning för VoB Kronoberg 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
årsredovisningen för 2020 och bevilja ansvarsfrihet för VoB:s direktion för 
verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

Håkan Bengtsson (S) deltar inte under ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun är en av medlemskornmunerna i VoB Kronoberg. VoB 
Kronoberg är ett kornmunalförbund 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 har en direktion och medlemskommunerna i VoB Konoberg ska 
årligen pröva direktionens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår samt ta 
ställning till kornmunalförbundets årsredovisning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 31 augusti 2021 att 
kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för VoB:s direktion för 
verksamhetsåret 2020. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 § 119 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-07-13 
Revisionsberättelse för VoB Kronoberg år 2020, 2021-06-01 
Årsredovisning för VoB Syd AB, 2021-05-27 
Årsredovisning för VoB Kronoberg, 2021-05-27 

Yrkanden 

Rut Björkström (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för VoB:s direktion för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Rut 
Björkströms yrkande. 

�ftt 



LJUNGBY
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2021-09-14

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Rut 
Björkströms yrkande.
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Kom.munledningsförvaltningen 
Gabriella Olofsson 
Controller 
0372-789146 
gabriella.olofsson@ljungby.se 

VoB Kronoberg årsredovisning 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
for VoB:s direktion for verksa1nhecsåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommun är en av medlemskommunerna i VoB Kronoberg. VoB 
Kronoberg är ett kommunalförbund som tillsammans med 
Kommunförbundet Skåne äger VoB Syd. VoB Syd är en offenrligägt 
företag som tillhandahåller tjänster inom socialtjänstens områden som 
drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. 

VoB står för ''Vård och Behandling". Ändamålet for VoB Kronoberg är 
att, för Kronoberg läns kommuner, vara huvudman for hem för vård 
eller boende for 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 Familjerådgivning i VoB Kronoberg. 

Årsredovisning for VoB Kronoberg år 2020 är upprättad. 
Medlemskornmunerna har utsett fyra gemensamma revisorer utifrån vad 
VoB Kronobergs forbundsordning anger. Beslut om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i VoB:s direktion ska dock fattas av varje medlemskommuns 
kommunfulhnäktige for verksamhetsåret 2020. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Kommunledningsforvaltningen. tillstyrker att fullmäktige beviljar 
ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2020. 
Kommunledningsforvalrningen föreslår därför att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen 
ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2020. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Avgiften för Ljungbys del var 364 450 kr for år 2020 och kostnadsfors på 
socialförvaltningens verksamhet for familjerådgivning. 

mailto:gabriella.olofsson@ljungby.se
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Controller

Magnus Johansson 

Ekonomichef

Beslutsunderlag
YoB årsredovisning och revisionsberättelse 
Revisionsberättelse för YoB Kronoberg är 2020 signerado o
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Till Direktionen i Dnr KSJCQ__\-Ci22 +.1Sl) I 
Kommunalförbundet VoB Kronoberg 

Org. Nr 222000-0867 

Revisionsberättelse för VoB Kronoberg år 2020 

Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2020. 

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 sam revisorernas reglementen. Granskningen har genomförts med den 

inriktning 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 att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2020. 

Växjö 2021 04 27 

Ingemar Almkvist Örjan Davoust 
Utsedd av ful/mäktige I Älm/lults kommun Utsedd av fullmäktige i Lessebo kommun 

Eva Isaksson Kerstin Petersson 
Utsedd av fullmdkt/ge I Markaryds kommun Ut.sedd av fullmakt/ge i Tingsryds kommun 

Carl Geijer 
Utsedd av fullmdktige i Växjö kommun 
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LJUNGBY KOMMUN
kommunstyrelsen
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kommunledninsgförvaltningen 
Dnr
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ÅRSREDOVISNING
2020
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VoB Syd AB

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VD OCH STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 2

BOLAGETS VERKSAMHETER 2020 - SAMMANFATTNING PER ENHET 3

NYCKELTAL OCH STATISTK 9

RISKANALYS OCH INTERNKONTROLLPLAN - UPPFÖUNING 10

MÅLUPPFYLLELSE 2020 11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 23

RESULTATRÄKNING 28

BALANSRÄKNING 29

KASSAFLÖDESANALYS 31

ÖVRIGA NOTER 32

STYRELSENS, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS 33
OCH AUKTORISERAD REVISORS UNDERSKRIFTER

STYRELSE, ÄGAROMBUD OCH REVISORER Bilaga

REVISIONSBERÄTTELSE Bilaga

LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT Bilaga

1
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VD OCH STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET

Verksamhetsåret 2020 blev ett annorlunda och bekymmersamt år för VoB då det, precis som för samhället i övrigt, 
kom att präglas av Coronapandemin. I skrivande stund, lite drygt ett år efter att pandemin bröt ut, är vi fortfarande 
mitt i den utan möjlighet att överblicka de slutgiltiga konsekvenserna. Det är dock glädjande att kunna konstatera 
att bolagets verksamheter hittills i relativt begränsad utsträckning drabbats av direkt smitta. Bolaget vidtog på ett 
tidigt stadium olika åtgärder för att begränsa smittspridningen. VoB:s verksamheter har exempelvis endast 
genomfört resor och fysiska möten när dessa bedömts som absolut nödvändiga. I likhet med många andra 
organisationer har VoB under pandemin i hög grad övergått till att hålla möten och konferenser via video. VoB har 
tack vare den internt mycket begränsade smittspridningen kunnat bedriva kärnverksamheten, dvs HVB, skyddat 
boende, familjehem och stödboenden, på ett i huvudsak oförändrat sätt. Kommunerna har därmed erbjudits 
ordinarie utbud samtidigt som utvecklingsarbetet i bolaget har kunnat fortsätta.

Under 2020 har VoB bland annat förstärkt möjligheterna att kunna erbjuda stabila vårdkedjor. Bolagets lägenhets- 
och stödboende kan exempelvis erbjuda kvalificerad eftervård, efter placering i familjehem eller på HVB, innan den 
unge är redo för ett helt självständigt boende. Vi har vidare inlett ett utvecklingsarbete där våra Familjehus planerar 
att kunna erbjuda eftervård i öppna former och därigenom kunna begränsa vårdtiden på HVB och samtidigt 
säkerställa att genomförda insatser för familjerna får stabil och långsiktig effekt. Under året har VoB dessutom 
utvecklat sitt utbud av utbildningar och konferenser via bolagets utbildningscenter. Vidare har planerings- och 
förberedelsearbete genomförts för start av en ny verksamhet Spira - Skyddat HVB för flickor och unga kvinnor. 
Verksamheten startade den 1 mars 2021.

Efter en mycket positiv inledning av året med god beläggning och positivt ekonomiskt resultat följde en tydlig 
nedgång i efterfrågan och låg beläggning vid de flesta enheter, en situation som sedan varade under hela året. 
Nedgången sammanfaller i tid med utbrottet och spridningen av pandemin. Aktiviteten i samhället har generellt 
minskat under pandemin vilket alltså även förefaller ha påverkat den kommunala socialtjänstens behov av 
placeringar. Med anledning av den låga beläggningen och de kraftigt minskade intäkterna har bolaget under året 
genomfört så kallade korttidspermitteringar samt ansökt och erhållit statlig ersättning för dessa. Omfattande 
besparingar samt en engångsintäkt, reavinst vid fastighetsförsäljning, innebär att ett positivt ekonomiskt resultat 
kan redovisas för året, trots de svaga intäkterna.

Under året har en närmare dialog utvecklats med ägarna, dvs med de politiska företrädarna för Skånes Kommuner 
(f.d. Kommunförbundet Skåne) samt Kommunalförbundet VoB Kronoberg. Exempelvis har flera så kallade 
ägarsamråd genomförts. Syftet är att på detta sätt uppnå en tydligare styrning samt åstadkomma ett mer 
övergripande samarbete med ägarnas medlemskommuner, vilka är VoB:s prioriterade kunder. Ett nära samarbete 
med bolagets ägare och med uppdragsgivarna i medlemskommunerna är avgörande för att skapa förutsättningar för 
att bolaget skall kunna tillhandahålla och utveckla ett relevant utbud.

VoB:s styrelse och VD riktar ett varmt tack till ägarna och deras medlemskommuner, bolagets medarbetare och till 
samarbetspartners för det vi tillsammans har åstadkommit under de särskilda omständigheter som gällde under 
verksamhetsåret 2020.

Malmö/Växjö den 2021-03-31

Niels Elvhammar 
Verkställande direktör

2

Magnus Carlberg 
Ordförande
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BOLAGETS VERKSAMHETER 2020 - SAMMANFATTNING PER ENHET

VoB Syd AB drev vid ingången av 2020 fem HVB, behandlings- och utredningsverksamheter för ungdomar, barn och 
föräldrar: Familjehuset i Alvesta, Familjehuset i Hörby, Högelid, Vittskövlegården och Amra.

Bolaget har under året även drivit Familjehemsresursen, Myra - Skyddat boende samt Lägenhets- och stödboendet.

VoB drev under en del av året även Öppenvårdsteamet. Verksamheten avvecklades den 31 augusti 2020.

FAMILJEHUSET I ALVESTA

Familjehuset är ett akut-, utrednings - och behandlingshem för familjer med barn i åldern 0-18 år. Verksamheten 
har totalt 27 platser.

Kvalitet
Utfallet i genomförda kundenkäter visar att Familjehuset i Alvesta har fortsatt goda resultat. Målet om 5,0 nås på 
samtliga sex frågor i kundenkäten med ett genomsnittligt utfall om cirka 5,3 (skala 1-6). Målet avseende 
svarsfrekvens uppnås emellertid inte, endast 50 % av handläggarna har svarat jämfört med målet om 85 %. 
Rutinerna för hantering av kundenkäter i verksamheten skall med anledning av detta ses över. I de 29 
klientnöjdhetsenkäter som genomförts ger de tillfrågade ett genomsnittligt omdöme om 4,1 (skala 1-5) och målet 
om 4,0 uppnås därmed. Svarsfrekvensen var 64 % vilket är något lägre än målet, 70 %. När det gäller arbetet med 
effektskattningar, där behandlingsresultat och förändring följs upp i respektive ärende, är svarsfrekvensen 64 % för 
TI, dvs vid inskrivning och 55 % för T3 dvs. vid utskrivning. Målen om 95 % respektive 75 % nås därmed inte.

Verksamhetsutveckling
Verksamheten har under året bland annat fokuserat på att följa upp genomförd organisationsförändring av 
verksamheten. Detta har bland annat skett genom att regelbundet använda sig av det digitala verktyget "Happy at 
work", som mäter klimat och trivsel på arbetsplatsen. Övriga utvecklingsinsatser och åtgärder som genomförts 
under året är bland annat schemaförändringar, reviderade beskrivningar av roller och befattningar samt 
förtydligande och implementering av verksamhetens kärnprocesser. Måluppfyllelsen i verksamheten avseende 
verksamhetsutveckling är sammantaget god.

Beläggning och ekonomi.
Efterfrågan och beläggning var under året låg fram till september månad. Beläggningen ökade därefter avsevärt. 
Sammantaget blev utfallet 57 % att jämföra med målet om 58 %. Antalet inkomma förfrågningar under året var 
totalt 53, vilket är högre än målet om 40. Intäkterna under året blev drygt 1 miljon kronor lägre än budgeterat. Tack 
vare besparingar, framför allt inom personalområdet, redovisar verksamheten ett positivt resultat för 
verksamhetsåret.

FAMIUEHUSETI HÖRBY

Familjehuset i Hörby är en akut- utrednings- och behandlingsenhet för familjer med barn. I verksamheten finns det 
plats för 10 familjer. I budget är utgångspunkten 24 individplatser. Verksamheten är uppdelad på två 
familjeavdelningar En avdelning för familjer med barn 0-3 år och en för familjer med barn upp till 12 år.

3
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Kvalitet
Resultatet i genomförda kundenkäter är mycket positivt med ett utfall på över 5,6 avseende samtliga sex frågor i 
enkäten och ett genomsnittligt utfall om 5,7 (skala 1-6). Handläggarnas kommentar i fritext är vidare mycket positiva 
i enkäterna. Även svarsfrekvensen har en god måluppfyllelse med ett resultat om 88 % (21 av 24) att jämföra med 
målet 85 %. Klientenkäterna visar på en mycket hög grad av nöjdhet hos de familjer som tagits emot i verksamheten 
under året. Det genomsnittliga utfallet är 4,3 (skala 1-5) att jämföra med målet om 3,7. Svarsfrekvensen är också 
hög där en tydlig förbättring jämfört med föregående år har skett. Målet, 70 %, nås dock inte riktigt då det 
genomsnittliga utfallet blev ca 67 %. Utfallet i genomförda effektskattningar är en svarsfrekvens om 59 % både 
avseende TI och T3, vilket innebär att målen om 95 % respektive 75 % inte nås. Noterbart är att skattningarna enligt 
KASAM-modellen visar på en tydlig positiv förändring hos de som varit placerade.

Verksamhetsutveckling
Utvecklingsarbetet har under året bland annat haft fokus på att ytterligare implementera och förbättra 
verksamhetens arbete med skattningar, vilket har fungerat bra avseende KASAM som riktar sig till föräldrar. Ett 
delmål var att erbjuda barn över sju år att genomföra skattningen "Livets stege". Av olika skäl har detta inte 
genomförts enligt plan varför utvecklingsarbetet skall fortsätta under det kommande året. Under året har däremot 
samtliga (20 av 20) möjliga skattningar barn inom åldersgruppen 2 mån - 5 år genomförts med hjälp av 
utvecklingsbedömningen ASQ och ASQ-SE och målet är därmed uppfyllt. Ytterligare ett mål var att utveckla 
enhetens föräldrautbildning. Utbildning har genomförts under året och digitalt material som används i metoden 
finns nu tillgängligt. Vidare har två medarbetare genomfört utbildning i TRAPPAN, krissamtal för barn som bevittnat 
våld. Måluppfyllelsen avseende verksamhetens utvecklingsarbete är sammantaget god.

Beläggning och ekonomi
Familjehuset i Hörby har haft god beläggning under året som helhet. Den sammantagna beläggningsgraden är 78 % 
att jämföra med budgetmålet om 77 %. Efterfrågan var relativt god men antalet inkomna förfrågningar är 101, vilket 
innebär att målet om 115 inte uppnås. Intäkterna är något högre än vad som budgeterats medan kostnaderna är 
betydligt lägre än budget. I sammanhanget kan nämnas att verksamheten har påverkats av pandemin. Sjukfrånvaron 
har varit högre än normalt då personal stannat hemma vid olika symtom. Liksom inom VoB i övrigt har dock endast 
enstaka fall av covid-19 konstaterats och någon intern smittspridning har inte förekommit. På grund av avsevärt 
lägre personalkostnader än vad som budgeterats, vilket alltså delvis beror på hög sjukfrånvaro utan att vikarier 
kunnat sättas in, redovisar enheten ett större överskott för året.

HÖGELID

Högelid är ett akut-, utrednings- och behandlingshem för ungdomar 12-20 år. Verksamheten som ligger i Alvesta 
har 10 platser samt en plats i stödboende i en extern lägenhet. Högelid arbetar främst med kartläggning och 
utredning men tar även emot uppdrag om behandlings- och förändringsarbete samt skydd och stöd.

Kvalitet
Resultatet av genomförda enkäter under 2020 är mycket positivt. Det genomsnittliga omdömet från handläggarna 
uppgår till minst 5,8 på samtliga frågor. Målet om 5,0 överträffas därmed med god marginal. Antalet inkomma 
enkäter uppgår till 18 av 25 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens om 72 %. Målet 85 % nås därmed inte men utfallet 
är jämförelsevis ändå positivt. I genomförda klientenkäter är det genomsnittliga utfallet 3,6 att jämföra med målet 
om 3,5. Svarsfrekvensen är 48 %, vilket är förbättring jämfört med föregående år men klart lägre än målet, 70 %. 
Skälet till bortfallet är delvis att Högelid ofta har korta och akuta placeringar som inte sällan avslutas utan 
framförhållning. Avseende genomförda skattningar är svarsfrekvensen mycket god med 94 % (16 av 17) för TI och
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76 % (13 v 16) för T3 att jämföra med målen om 95% och 75 %. Skattningarna möjliggör att mäta klientens 
utveckling under vistelsen. Resultaten av skattningarna under 2020 ger tydliga indikationer på att klienterna mår 
bättre i slutet av placeringen jämfört med under inledningen av vistelsen.

Verksamhetsutveckling
Under året har arbetet med kompetensutveckling av arbetsgruppen fortsatt, vilket över lag har gått att genomföra 
trots pågående pandemi. Vidare har arbetet med strukturerade skattningsverktyg fortsatt och det kan nu 
konstateras att både ESTER bedömning, FIT och skattningarna Audit, Dudit och KASAM är väl implementerade i 
verksamheten. Ett specifikt delmål för året var att arbeta mer aktivt med SDQ (Strengths and Difficulties 
Questionnaire), som är en bedömningsmetod för att mäta barns och ungdomars psykiska hälsa. SDQ är nu en väl 
förankrad metod i verksamheten. Verksamhetens utvecklingsmål är uppnådda förutom när det gäller delmålet om 
utbildning i TRAPPAN-metoden som inte kunde slutföras på grund av sjukskrivning.

Beläggning och ekonomi.
Högelid har under 2020 haft låg efterfrågan. Totalt har det inkommit 45 förfrågningar jämfört med målet som var 
95. Den genomsnittliga beläggningen var 52 %, vilket avviker kraftigt mot målet som var 80 %. Utfallet under senare 
år skiljer sig även kraftig mot enhetens historiska resultat där beläggningen tidigare, år efter år, var mycket god. 
Liksom för VoB som helhet kan den låga efterfrågan delvis förklaras av den pågående pandemin, men även andra 
faktorer påverkar sannolikt, som kommunernas restriktiva hållning att placera vid HVB. Intäkterna är som en följd 
av den otillräckliga beläggningen avsevärt lägre än vad som budgeterats. Genom betydande besparingar, både 
avseende personal och övriga kostnader kan det negativa resultatet begränsas något. Det ekonomiska utfallet för 
Högelid under 2020 som helhet är dock ett större underskott.

VITTSKÖVLEGÅRDEN

Vittskövlegården tar emot ungdomar i åldern 14 -17 år med psykosocial problematik. Enheten har 9 platser. 
Verksamheten är belägen i Vittskövle inom Kristianstad kommun och. Vittskövlegården är i första hand inriktad på 
behandlingsuppdrag men kan även ta emot akuta placeringar.

Kvalitet
Vittskövlegården har under 2020 fått in 6 kundenkäter av 14 möjliga, vilket ger ett utfall om 43 % i svarsfrekvens att 
jämföra med målet om 85 %. Målen avseende tre av sex enkätfrågor uppnås medan utfallen på övriga tre frågor 
ligger under målet om 5,0. Högst omdöme ger ansvariga handläggare avseende inskrivningsprocessen (5,7) och lägst 
poäng ges rörande utskrivningsprocessen (4,4). Förklaringen till detta kan kopplas samman med att flera oplanerade 
utskrivningar behövde genomföras på grund av destruktivt samspel bland några av de placerade ungdomarna. 
Svarsfrekvensen gällande klientenkäter är också mycket låg 14 %, där målet var 70%. Det fåtal ungdomar som har 
svarat är positiva i sina omdömen men underlaget är för litet för att det skall vara möjligt att dra några slutsatser. 
Utfallet avseende genomförda skattningar är 91 % för TI och 30 % för T3. Med anledning av den låga 
svarsfrekvensen avseende enkäter och skattningar kommer verksamheten under det kommande året fokusera på 
att förbättra hanteringen av denna uppföljning.

Verksamhetsutveckling
Under 2020 har enheten arbetat vidare med att stärka rutiner och skapa en tydlig struktur i ärendena. Inför 
verksamhetsåret planerade enheten för relativt omfattande utbildningssatsningar, exempelvis rörande TRAPPAN, 
Familjebehandling, Ml och KBT. Delar av utbildningsplanen har dock reviderats på grund av pandemin då flera av 
utbildningarna kräver att deltagarna är fysiskt på plats. Trappan utbildningen har dock slutförts 2020 och steg 1
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utbildning i KBT för en anställd pågår. Ml kommer om möjligt att genomföras under hösten 2021. Enheten har vidare 
under året arbetat för att utveckla systematik och rutiner gällande skattningar, vilket har skett med stöd av VoB:s 
verksamhetsutvecklare.

Beläggning och ekonomi
Efterfrågan har under året som helhet varit relativt god och ökar jämfört med tidigare år. Totalt har 31 förfrågningar 
inkommit att jämföra med målet som angav 35. Eftersom Vittskövlegården var samorganiserad med Amra under 
2020 avser denna statistik totalt antal förfrågningar för båda enheterna. Särskilt glädjande är att ett utökat antal 
olika kommuner har inkommit med förfrågningar och placerat vid enheten. Ökningen av antalet placerande 
kommuner visar att det finns goda möjligheter för att underlaget avseende efterfrågan kommer att förbättras 
framöver. Beläggningsresultatet för 2020 uppgår till 66 % att jämföra med målet om 70 %, vilket under rådande 
omständigheter bedöms som ett positivt utfall. Intäkterna ligger strax under budgetmålet medan kostnaderna är 
något högre än planerat. Verksamheten redovisar sammantaget ett negativt resultat för 2020.

AMRA

Amra riktar sig till ungdomar i åldern 15 -19 år med psykosocial problematik. Verksamheten är belägen i centrala 
Kristianstad. Amra tar främst emot uppdrag om behandling men även akuta placeringar kan tas emot.

Kvalitet
Amra når i genomförda kundenkäter målet om 5,0 i fem av sex frågor. Utfallet varierar mellan 4,8 och 5,8 med ett 
genomsnittligt utfall om 5,3 (skala 1-6). 6 av 13 möjliga kundenkäter har inkommit från socialtjänsten, vilket 
motsvarar en svarsfrekvens om 46 %. Målet om 85 %, nås således inte. Utfallet i genomförda klientenkäter är 4,4 
(skala 1-5), vilket innebär att målet om 4,0 nås. Svarsfrekvensen är 61 % (8 av 13) att jämföra med målet 70 %. 
Genomförda TI skattningar är 8 av 10 möjliga, 80 %. Avseende T3 skattningar har 6 av 10 genomförts, 60 %, vilket 
innebär att målen om 95 % och 75 % inte nås. Svarsfrekvensen behöver förbättras, inte minst när det gäller 
kundenkäter, vilket innebär att förbättringsåtgärder kommer att vidtas under det kommande året.

Verksamhetsutveckling
Under 2020 har delar av i personalgruppen vid Amra genomgått vidareutbildning i "Kriminalitet som livsstil" utifrån 
den utredning som genomförts rörande hur enheten ska förtydliga sin specialisering. Verksamheten har på grund av 
pandemin endast delvis kunnat genomföra de utbildningar som var planerade för året. Exempelvis har en 
medarbetare genomfört utbildning i Trappan medan CRA, Ml och Familjebehandling har skjutits fram till hösten 
2021. Amra har vidare, liksom Vittskövlegården, med stöd av VoB:s verksamhetsutvecklare arbetat med att utveckla 
systematik och rutiner gällande skattningar.

Beläggning och ekonomi
Som en av få enheter redovisar Amra ett positivt beläggningsresultat för 2020. Den genomsnittliga beläggningen var 
75 %, vilket skall jämföras med målet om 70 %. Intäkterna är därmed något högre än vad som budgeterats. 
Kostnaderna överskrider budget, både avseende personal och övriga kostnader. Förklaringen är delvis den 
förhållandevis höga beläggningen, vilket ökar driftskostnaderna. En högre grad av tillsättning av vikarier än vad som 
planerats är ytterligare än förklaring. Verksamheten redovisar sammantaget ett underskott för 2020. Utfallet är dock 
är något mer positivt jämfört med vad som budgeterades inför verksamhetsåret.
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LÄGENHETS- OCH STÖDBOENDET

Lägenhets- och stödboendet i VoB erbjuder individanpassade insatser i eget boende för enskilda vuxna, familjer 
samt ungdomar i åldern 16-20 år. Insatsernas inriktning och omfattning varierar beroende på den enskildes behov. 
Verksamhetens lägenheter finns i första hand i Kristianstad och Eslöv, där även medarbetarna i lägenhets- och 
stödboendet har sina kontor.

Kvalitet
Under året har det inkommit 8 enkäter av 10 möjliga, dvs en svarsfrekvens om 80 % att jämföra med målet 85 %. 
Handläggarna omdömen överträffar målet om 5,0 på samtliga frågor utom en, vilken rör skriftlig dokumentation.
Det negativa svaret i aktuell kundenkät är hanterad som en avvikelse. Uppföljning med berörd socialtjänst har 
genomförts och bristen är åtgärdad. Svarsfrekvensen när det gäller klientenkäter är 80 % (8 av 10), att jämföra med 
målet som var 70 %. Det genomsnittliga utfallet i svaren överträffar målet om 4,0 och är mycket positivt, 4,91. TI 
skattningar har genomförts till 60 %, vilket innebär att målet om 95 % inte nås. T3-skattningar har genomförts i 75 % 
av ärendena vilket innebär att målet, som är just 75 %, nås.

Verksamhetsutveckling
Lägenhets- och stödboendet har fortsatt att implementera arbetet med skattningar enligt KASAM samtidigt som 
skattningsverktyget "Livets Stege" har införts som ett komplement. Verksamheten har vidare under året förankrat 
arbetssätt, rutiner och kärnprocess hos medarbetarna. Arbetsgruppen följer vid personalmöten regelbundet upp sitt 
arbete om det sker enligt beskrivningen i framtagen kärnprocess. Samtliga medarbetare har genomgått 
grundutbildning i Miljöterapi enligt planen för verksamhetsåret. Vidare har personalgruppen, tillsammans med 
Amra, genomgått vidareutbildning i "Kriminalitet som livsstil". Verksamheten har möjlighet att ta emot ärenden som 
har inslag av sådan problematik, bland annat i samband med eftervårdsuppdrag.

Beläggning och ekonomi
Efterfrågan rörande placering vid lägenhets- och stödboendet har varierat något under året. Antalet totalt inkomna 
förfrågningar uppgår till 21 att jämföra med målet om 30. Beläggningsgraden enligt budget var 62 % att jämföra med 
utfallet om 44 %. Målet nås således inte men en viss förbättring jämfört med föregående år kan noteras. En del av 
förfrågningarna till verksamheten har krävt mer intensiva insatser än vad lägenhets- och stödboendet kan erbjuda. 
Vissa av dessa ärenden har vidareförmedlats till VoB: s behandlingshem. I några fall har planeringen varit att 
ungdomarna, efter genomförd behandling, skall placeras inom lägenhets- och stödboendet, vilket då blir ett 
exempel på den vårdkedja som VoB kan erbjuda. Intäkterna är som en följd av den svaga beläggningen lägre än vad 
som budgeterats. Genom besparingar, har det negativa resultatet begränsats något men det ekonomiska utfallet för 
året är ändå ett förhållandevis stort underskott.

MYRA - SKYDDAT BOENDE

Myra tar emot vuxna och barnfamiljer som har behov av skyddat boende, p.g.a. våld, hot eller förtryck i nära 
relationer. Verksamheten kan erbjuda placering i HVB-anpassat kollektivt boende eller i enskilda lägenheter. Myra 
har personal tillgänglig dygnet runt.
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Kvalitet
Resultatet av inkomna enkäter till Myra är mycket positivt då målet om 5,0 nås på samtliga frågor. Genomsnittligt 
utfall på de sex enkätfrågorna är drygt 5,5. Svarsfrekvensen uppgår till 73 % att jämföra med målet om 85 %. I 
genomförda klientenkäter är det genomsnittliga än mer positivt med ett utfall om 4,9 (skala 1-5) vilket innebär att 
målet om 3,7 överträffas med god marginal. Svarsfrekvensen för klientenkäterna var 92 %, vilket innebär att målet 
85 % nås även här. Avseende genomförandet av skattningar når dock inte Myra målen.

Verksamhetsutveckling
Ett delmål inför året var att arbeta vidare med att implementera skattningsverktyget KASAM 13 samtidigt som Livets 
stege också skulle prövas i ärenden där detta bedöms som relevant. Skattningar enligt KASAM har genomförts i de 
flesta ärenden medan Livets stege har använts i ett uppdrag. I syfte att öka kommunernas kännedom om 
verksamheten har särskilda satsningar på marknadsföring och information genomförts under året, bland annat har 
kontakter tagits med samordnaren för "Våld i nära relation" samt med flera olika kommuner och socialjouren. Under 
2020 har två medarbetare genomgått utbildning i TRAPPAN, krissamtal med barn som bevittnad våld i nära relation.

Beläggning och ekonomi
Efterfrågan och beläggning har varit mycket låg under 2020. Totalt har endast 17 förfrågningar inkommit att jämföra 
med målet om 50. Beläggningen uppgår till 29 %, vilket är en kraftigt negativ avvikelse jämfört med målet om 76 %. 
Enhetens intäkter är därmed också mycket låga jämfört med budget, - 2,7 miljoner kronor. Kostnaderna är något 
lägre än budget men enheten redovisar sammantaget ett omfattande underskott för verksamhetsåret 2020. 
Bolagsledning och styrelse följer utvecklingen vid enheten och om inte beläggningssituationen förbättras under 
våren 2021, kan åtgärder bli nödvändiga att vidta.

FAMILJEHEMSRESURSEN

Familjehemsresursens huvuduppgift är att tillhandahålla platser i konsulentstödda jour- och familjehem för barn och 
ungdomar, 0-19 år, samt för förälder. Familjerna som är knutna till verksamheten, får utbildning i familjehemsvård 
och kontinuerligt konsulentstöd. Utöver platser, erbjuder Familjehemsresursen konsultativa tjänster som 
riskbedömningar, familjehemsutredningar, handledning och familjehemsutbildning enligt "Ett hem att växa". Under 
det senaste året har enheten utökat sitt utbud med FamHem+, vilket är särskilt kvalificerade familjehem som tar 
emot placeringar av unga med mer omfattande social problematik.

Kvalitet
I de 17 enkäter som inkommit till Familjehemsresursen under året uppnås målet om 5,0 på fem av sex frågor. 
Omdömena från handläggarna varierar mellan 4,7 och 5,4. I det fall kritiska synpunkter framförts har uppföljning 
skett. Svarsfrekvensen under året uppgår till 61 %. Målet om 85 % uppnås därmed inte. Verksamheten genomför 
även enkät för att mäta familjehemmens grad av nöjdhet när det gäller stödet från familjehemskonsulenterna. 
Verksamheten har fått tillbaka 26 enkäter av 27 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens om 96 % att jämföra med målet 
om 70 %. Familjehemmens omdömen är mycket positiva med ett genomsnittligt utfall om 4,8 (skala 1-5), vilket visar 
att familjehemmen är nöjda med stödet och samarbetet med familjehemskonsulenterna.

Verksamhetsutveckling
Verksamheten formulerade inför året delmål rörande marknadsföring av verksamheten i syfte att öka efterfrågan. 
Under året har det dock blivit tydligt att efterfrågan är god och att behovet främst är att utöka antalet familjehem. 
Fokus har därmed i högre grad legat på det sistnämnda. För året hade verksamheten vidare målsättningen att 
erbjuda kommunerna riskbedömningar enligt PATRIARK, SARA och SAM. Några sådan uppdrag har emellertid inte
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tagits emot. De planerade utbildningarna för familjehemmen i Miljöterapi och VNR (Våld i nära relationer) har inte 
genomförts under året, delvis pga pandemin. Utbildning via Teams planeras istället för 2021.

Beläggning och ekonomi
Efterfrågan på Familjehemsresursen har varit fortsatt hög under året. 147 förfrågningar har tagits emot, vilket 
innebär att målet om minst 140 överträffas. Ett flertal av förfrågningarna har dock avsett unga med omfattande 
problematik, vilket innebär svårigheter att matcha till rätt familjehem. Utfallet avseende beläggningsgrad blev 73 %, 
vilket innebär att målet om 80 % inte nås. Även om intäkterna inte når målet redovisar verksamheten, tack vare 
lägre kostnader än planerat, sammantaget ett positivt ekonomiskt resultat för 2020.

ÖPPENVÅRDSTEAMET

VoB:s öppenvårdsteam, bestående av två medarbetare, startade i december 2018. Syftet med verksamheten var att 
VoB, som ett komplement till kommunernas egen öppenvård, skulle kunna erbjuda socialtjänsten kvalificerad 
öppenvårdsbehandling för barn, ungdomar och deras familjer. Öppenvårdsteamet har dock avvecklats under året. 
Skälet till detta var att verksamheten sedan starten haft låg beläggning. Förväntan var att efterfrågan skulle öka 
succesivt under 2020. Utvecklingen gick dock i motsatt riktning, vilket resulterade i omfattande ekonomiska 
underskott. Styrelsen beslutade därför vid sitt sammanträde den 6 maj att verksamheten skulle avvecklas. 
Öppenvårdsteamet avslutade sin verksamhet den 31 augusti 2020.

NYCKELTAL OCH STATISTK 

Beläggning och ekonomi

Budgeterad genomsnittlig beläggning-vid verksamheterna inför verksamhetsåret var 77,8 %. Det genomsnittliga 
utfallet blev 59,3 % (63 %). Variationerna är stora mellan de olika enheterna, som lägst 29 % och högst 78 %. 
Omsättningen vid HVB-enheterna var 70 677 tkr (76 274 tkr). Familjehemsresursen omsatte under året 12 854 tkr 
(11 664 tkr). Omsättningen vid Lägenhets- och stödboendet i var 4 042 tkr (3 100 tkr) och vid Myra Skyddat boende, 
3 178 tkr (5 713 tkr).

Statistik - målgrupper och uppdrag

Statistik sammanställs årligen avseende vilka kategorier av målgrupper och uppdrag som verksamheterna tagit 
emot. Nedan redovisas ett urval av uppgifter från 2020 rörande samtliga enheter. Inom parentes anges 2019 års 
uppgifter.

Antalet avslutade uppdrag (individer) vid VoB:s verksamheter, var 275 (301). Av dessa var 51 placerade på 
tonårsenheterna, 159 vid barn- och familjeenheterna, 30 inom Familjehemsresursen, 10 inom lägenhets och 
stödboendet samt 25 vid Myra - skyddat boende.

Nyckeltal:
• 36 (37) % barn under 12 år
• 32 (37) % ungdomar 12-20 år
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• 32 (26) % över 20 år
• 12 (12) % placerades akut.
• 32 (32) % var utredningsuppdrag
• 23 (21) % var behandlingsuppdrag
• 30 (29) % var skydd och stöd
• 21 (19) % var placeringar enligt LVU
• Medelvårdtiden var 168 dagar (150)

Det kan konstareas att det är frågan om mindre eller inga förändringar jämfört med föregående år.

RISKANALYS OCH INTERNKONTROLLPLAN - UPPFÖUNING

VoB Syds styrelse och ledning genomför inför verksamhetsåret en företagsövergripande riskanalys och 
internkontrollplan. I planen identifieras ett antal prioriterade åtgärder, vilka sammanställs i en aktivitets- och 
tidplan. Riskanalysen inför 2020 hade fortsatt fokus på konsekvenserna av kommunernas förändrade behov och 
minskade efterfrågan på bolagets tjänster. Arbetet med att vidta åtgärder avseende utökad marknadsföring, 
kostnadsbesparingar samt förändringar av utbudet och organisationens utformning, som påbörjades under 2019 
skulle fortsätta under 2020, vilket har skett.

Bolagets sedan tidigare stabila ekonomiska situation, innebär att de förändrade förutsättningarna på kort sikt är 
hanterbara. Det är dock viktigt att situationen inom det närmaste året förändras, då det långsiktigt är ohållbart med 
fortsatta underskott. Styrelse och VD följer utvecklingen noga och är förberedda på att vidta ytterligare åtgärder 
utöver de som nu är planerade, om behovet av sådana skulle uppstå.

Övriga aktiviteter som syftar till att förbättra bolagets ställning och konkurrenskraft, när det gäller samverkan med 
bolagets kunder och rekrytering av personal, har också vidtagits i enlighet med framtagna planer. Som ett led i att 
ytterligare stärka bolagets ställning på marknaden, ingår det att fortsätta arbetet med att bredda utbudet, 
metodutveckling och resultatuppföljning i behandlingsarbetet. Ytterligare områden som fortsatt skall prioriteras 
framöver, är implementering av inköp enligt LOU, i enlighet med framarbetade riktlinjer och rutiner.

I den riskanalys som gjordes inför 2020 beaktades inte konsekvenser av ett eventuellt utbrott av en pandemi. Det 
kan därmed konstateras att även allvarliga risker och krissituationer kan vara mycket svåra att förutse och förbereda 
sig på. Bolagetsledning och styrelse följer fortsatt noga utvecklingen av pandemin och vidtar de åtgärder som 
bedöms som nödvändiga.

MÅLUPPFYLLELSE 2020 

Kvalitet

Strategiskt och långsiktigt mål:
VoB skall uppfattas som det mest attraktiva alternativet på marknaden genom att vara den aktör inom området 
HVB, stödboende, skyddat boende, öppenvård och familjehem, som tydligast står för hög kvalitet, professionalitet
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och goda resultat.

Kundenkäter
Varje ärende som slutförs av VoB:s verksamheter skall utvärderas med en kundenkät till uppdragsgivaren när 
uppdraget avslutats. Målsättningen är ytterst att samtliga kunder skall var nöjda med VoB:s insatser. VoB använder 
under 2020 en ny kundenkät i syfte att få mer detaljerad och användbar information kring hur kunderna anser att vi 
genomför uppdragen. För 2020 har bolaget satt ett uppskattat mål om ett genomsnittligt utfall om 5,0 per fråga. 
Enkäterna sammanställs och redovisas för bolaget som helhet vid tertial- och årsbokslut.

Kvalitetsmål - Kundenkät Mål (för genomsnittligt 
resultat på resp. fråga)

Utfall för perioden Trend Status

Fråga 1 Inskrivningsprocessen 5,0 5,5 1 nivå •
Fråga 2 Skriftlig dokumentation 5,0 5,3 1 nivå •
Fråga 3 Möten under 
placeringstiden

5,0 5,5 1 nivå •
Fråga 4 Utskrivningsprocessen. 5,0 5,4 Ökar •
Fråga 5 Sammantaget om 
uppdragets genomförande

5,0 5,4 1 nivå •
Fråga 6 Sannolikhet att använda 
VoB igen

5,0 5,6 Ökar •
Svarsfrekvens - Kundenkät Mål (%)

Antal
avslutade
ärenden

Antal
inkomna
enkäter

Utfall
(%)

Trend Status

Antal avslutade ärenden / 
antalet inkomma enkäter

85% 103 66 62% Minskar
■

(Kolumnen "Trend" i tabellerna avser utveckling jämfört med senaste mätning vid föregående tertial- eller årsbokslut.)

Kommentar:
Den nya kundenkäten började användas 2020-01-01. Målsättningen är att nå minst 5,0 (skala 1-6) på samtliga sex 
frågor. Utfallet av inkomna svar på enkätfrågorna är fortsatt mycket positivt och på några frågor har resultatet 
förbättrats jämfört med andra tertialet 2020. Målen uppnås med god marginal på samtliga frågor, vilket betyder att 
VoB håller en fortsatt mycket hög kvalitét på de insatser som genomförs.

Under 2020 har verksamheterna sammanlagt avslutat 171 ärenden där det skickats ut en kundenkät. Antalet 
inkomna kundenkäter var 106, vilket ger en svarsfrekvens på 62% (69%). Målsättningen sedan flera år tillbaka är att 
nå 85 %. Svarsfrekvensen har stadigt sjunkit sedan 2014 då resultatet låg på 88 %, trots att verksamheterna ständigt 
arbetar aktivt med att försöka få in fler enkäter. Under året beslutades att knyta ihop ett helt ärende i samband med 
avslut genom att samla ihop olika resultat som lämnas till socialtjänsten vid samma tillfälle. Genom att handläggaren 
i ärendet på detta sätt får en tydligare överblick över hur placeringen fortlöpt samt vilka resultat som uppnåtts
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hoppas vi att antalet kundenkäter som besvaras ska öka.

Syftet med den nya enkäten var att kunderna skulle kunna ge mer konkreta kommentarer som kan ligga till grund 
för utvecklingsarbetet på varje enskild verksamhet. Det kan konstateras att det inkommit betydligt fler och konkreta 
kommentarer med den nya enkäten vilket har hjälpt verksamheterna att finslipa olika delar i genomförandet av 
vården.

Klientenkäter
Samtliga verksamheter skall erbjuda alla klienter att besvara enkät i samband med utskrivning. Genomsnittligt utfall 
och svarsfrekvens samt kommentarer och analys av bortfall, redovisas vid tertial och årsbokslut. Mål för 
genomsnittligt utfall 2020 för bolaget som helhet är formulerat med utgångspunkt från tidigare års utfall.

Kvalitetsmål - Klientenkäter Mål Utfall Trend Status

Genomsnittligt utfall för samtliga frågor i genomförda 
klientenkäter beh/utr/stöd (skala 1-5, 52 enkäter) 4,03

Genomsnittligt utfall för samtliga frågor i genomförda 
klientenkäter skyddat boende (skala 1-5, 7 enkäter) 4,8

Totalt utfall för samtliga frågor i genomförda klientenkäter 4,13 4,23 Minskar •
Kommentar: Resultatet för skyddat boende redovisas separat eftersom de använder en egen enkät med färre och 
delvis annorlunda frågor. Dock sätts målet rörande genomsnittligt utfall för samtliga enkäter.

Svarsfrekvens - Klientenkäter
Mål
(%)

Antal
möjliga
enkäter

Antal
genomförda
enkäter

Utfall
(%)

Trend Status

Antal möjliga klientenkäter 
divideras med genomförda 70% 99 59 60% 1 nivå

■

(Kolumnen "Trend" i tabellerna avser utveckling jämfört med senaste mätning vid föregående tertial- eller årsbokslut.)

Kommentar: Trots att flera verksamheter vittnar om svårigheter med att få in klientnöjdhetenkäter, då det i många 
fall är hastiga och oplanerade utskrivningar, har VoB ändå i 60 % av ärendena lyckats få in en ifylld klientenkät. 
Målsättningen med att få in klientenkät i 70 % av alla ärenden är inom räckhåll men det kan ändå finnas anledning 
att justera målet något nedåt för att verksamheterna ska ha en rimlig möjlighet att uppnå det. Det finns även 
anledning att diskutera hur långt innan ett avslut som det är lämpligt att be klienten fylla i en klientnöjdhetsenkät. 
Eventuellt skall ytterligare ett skattningstillfälle införas för att undersöka hur klienten upplever bemötande och 
möjlighet till delaktighet under själva insatsen och inte endast vid avslutningen. Under 2021 kommer det även tas 
fram en barnanpassad klientenkät för att i högre grad kunna få in synpunkter från de yngre barnen.

Från och med den 1 januari 2021 har samtliga verksamheter börjat med att rapportera utfallet av 
klientnöjdhetsenkät till uppdragsgivaren i samband med ärendets avslut. Detta kommer även kunna fungera som en
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påminnelse om att erbjuda klienten att fylla i en klientnöjdhet. I framtida bokslut kommer verksamheterna göra en 
analys av orsakerna till bortfallen.

Verksamhetsutvecklaren ansvarar för att lyfta frågan med respektive verksamhetschef som inte uppnått målet och 
tillsammans med dessa ta fram förbättringsåtgärder.

När det gäller utfallet avseende klienternas omdömen är målet uppfyllt. De klienter som fyller i enkäter ger 
verksamheterna mycket goda betyg vilket bör uppmärksammas och kommuniceras både till personal, 
uppdragsgivare och ägare.

Effektskattningar
Verksamheterna skall genomföra skattningar i samtliga ärenden med en placeringstid längre än två veckor. Utfallet 
avseende svarsfrekvens för bolaget som helhet sammanställs och analyseras vid tertial och årsbokslut. Vid resultat 
under mål för svarsfrekvens skall åtgärdsplan för respektive enhet upprättas med konkreta förslag på hur 
svarsfrekvensen skall förbättras.

Svarsfrekvens skattningar

Mål
T1/T3
(%)

Antal 
möjliga TI 
resp T3

Antal
genomförda 
TI resp T3

Utfall
TI
(%)

Utfall
T3
(%)

Trend Status

Antal möjliga skattningar divideras 
med genomförda 95/75 125/110 92/71 74% 65% Ökar ■

(Kolumnen "Trend" i tabellerna avser utveckling jämfört med senaste mätning vid föregående tertial- eller årsbokslut.)

Kommentar: Årets utfall när det gäller antal besvarade Tl:or och T3:or, dvs "in- respektive ut-skattningar", är lägre 
än de uppsatta målen om 95 respektive 75 %. Dock kan konstateras att det görs ett mycket bra arbete ute i samtliga 
verksamheter med att få in skattningarna och även med att arbeta med dem i utrednings-, behandlings- skydd- och 
stödarbetet på individnivå. Även här kan det finnas goda skäl att i framtida verksamhetsplaner justera de högt satta 
målsättningarna för att ge verksamheterna en rimlig möjlighet att uppnå målen.

Grundläggande när det gäller att få en god svarsfrekvens är att alla verksamheter ska hitta skattningar som passar 
deras verksamhet och som både chefer och personal uppfattar som meningsfulla. Under 2020 har flera 
verksamheter bytt ut sina obligatoriska skattningar till andra som anses passa verksamhet och målgrupp bättre. 
T3:orna, så kallade ut-skattningar, är dock ett ständigt dilemma för alla organisationer som arbetar med skattningar 
eftersom det i många fall blir hastiga och oplanerade avslut. Även vid planerade avslut är det mycket som ska hinnas 
med under den avslutande fasen. Planering och tydliga rutiner är viktigt för att få detta att fungera men framför allt 
behöver personalen se nyttan med skattningarna. Om det finns en nyfikenhet hos personalen kring att kunna 
jämföra ut-skattningen med klientens in-skattning kommer den sistnämnda troligtvis att genomföras oftare. Att 
genomföra ut-skattningen i så pass god tid innan avslut att en återkoppling till klienten kan ske, är också av stor vikt 
och detta kan troligtvis bidra till ökad meningsfullhet.

Från och med den 1 januari 2021 har samtliga verksamheter börjat med att rapportera utfallet av skattningen till 
uppdragsgivaren i samband med ärendets avslut. Detta kommer också kunna vara en påminnelse om att skattningen 
skall genomföras. Verksamhetsutvecklaren ansvarar för att lyfta frågan med respektive verksamhetschef som inte 
uppnått målet och tillsammans med dessa ta fram förbättringsåtgärder.
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Antalet förfrågningar och ärenden

Målet är att antalet förfrågningar och ärenden skall öka, inom VoB som helhet och vid resp. enhet. Mål för utfall 
2020 för bolaget som helhet är formulerat med utgångspunkt från tidigare års utfall.

Kommentar: Målet följs upp vid bokslutför helåret

Antal ärenden och förfrågningar Mål för 2020 (antal) Utfall för perioden 
(antal)

Trend Status

Antal avslutade ärenden
260 275 Minskar •

Antalet mottagna förfrågningar
500 418 Ökar ■

(Kolumnen "Trend" i tabellerna avser utveckling jämfört med senaste mätning vid föregående tertial- eller årsbokslut.)

Kommentar: Antalet förfrågningar är något lägre jämfört med målet för året. Noterbart är dock att utfallet är högre 
än föregående år (370), vilket sannolikt främst beror på att verksamheterna under 2020 i högre grad än tidigare har 
registrerat inkomna förfrågningar då rutinerna kring detta har förtydligats. Tydligast ökning i antal registrerade 
förfrågningar har de båda familjehusen. Utfallet avseende antalet avslutade ärenden når uppsatt mål men har 
minskat något jämfört med föregående år (301). Efter rådande omständigheter, inte minst med tanke på den 
pågående pandemin, är bedömningen att resultaten avseende inkomna förfrågningar och avslutade ärenden för 
2020 är tillfredsställande. Utfallet visar att VoB har en fortsatt stabil efterfrågan och att verksamheterna totalt sett 
har ett konkurrenskraftigt utbud.

Vårdsammanbrott

Mål: Antalet sammanbrott skall minska på samtliga verksamheter inom VoB. Antalet sammanbrott sammanställs 
efter verksamhetsåret och jämförs med föregående års utfall. Antalet sammanbrott sammanställs vid upprättande 
av årsbokslut per 2019-12-31. Antalet sammanbrott under 2020 sammanställs därefter vid upprättande av 
årsbokslut per 2020-12-31 och en första jämförelse av utvecklingen kan då göras.

Kommentar:
Antalet sammanbrott under 2020 var totalt 36. Av dessa var 23 så kallade "tydliga sammanbrott" och 13 
"tveksamma sammanbrott" (enl. Socialstyrelsens definitioner). Antalet sammanbrott, sammantaget dvs. både 
tydliga och tveksamma, utgör 15 % av det totala antalet ärenden som avslutades under 2020.

Under 2019 registrerades 20 % av de avslutade ärendena som sammanbrott. Det kan således konstateras att 
andelen sammanbrott har minskat i bolagets verksamheter. Noterbart är dock att antalet tydliga sammanbrott har 
ökat från 14 stycken under föregående år till 23 stycken under 2020.
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Uppföljning kvalitet - Avvikelsehantering

(2019 års siffror redovisas inom parentes)

Under tidsperioden 200101 - 201231 har det inkommit 46 (49) avvikelser. Av de 46 inkomna avvikelserna är 43 
åtgärdade och stängda. Tre avvikelser är således fortsatt öppna med anledning av pågående åtgärder eller 
uppföljning av åtgärder.

De stängda avvikelserna har inkommit under olika kategorier:

- Avvikelser från VoB:s riktlinjer: 27 (26)
Flest avvikelser, 9, i denna kategori handlar om att klienter valt att skriva ut sig i förtid eller att klienter har slagit 
sönder fönster, att skador på bilar har uppstått mm. Dessa avvikelser visar inga brister hos VoB utan handlar mer om 
klienternas egna beteenden och problematik. 8 avvikelser handlar om brister i dokumentationen i klientärenden. 
Åtgärder har vidtagits.
- Förbättringsförslag: 2 (3)
Föreslagna förbättringar har genomförts.
- Brister i klientbemötande: 2 (0)
Synpunkter har i två fall inkommit från klienter på personal. Åtgärder har vidtagits
- Klagomål: 13 (12)
9 klagomål har inkommit från inskrivna klienter eller anhöriga till dessa. I 6 av klagomålen har bedömningen gjorts 
att verksamheten ej har brustit. I 3 av klagomålen, där vissa brister har kunnat konstateras, har lämpliga åtgärder 
vidtagits. 4 klagomål har inkommit från socialtjänsten via kritiska svar på kundenkäter. Alla klagomål har resulterat i 
åtgärder i de olika verksamheter som varit berörda.
- Lex Sarah: 2 (2)
En lex Sarah rapport har inkommit gällande brister i medicinhantering på en ungdomsenhet. Åtgärder har vidtagits. 
Beslut har fattats om att ej göra en anmälan till IVO då bedömningen är att det inte rör sig om allvarliga 
missförhållanden samt att identifierade brister är åtgärdade. Ytterligare en lex Sarah rapport har inkommit gällande 
att olika ungdomar som var inskrivna på ett HVB har relaterat till varandra på ett olämpligt sätt. Utredning 
genomfördes och rapportering till IVO skedde. IVO har inkommit med beslut om att avsluta ärendet utan vidare 
åtgärder.

Sammantaget bedöms avvikelsehanteringen fungera väl i VoB. All personal har under 2020 fått en repetition av 
avvikelse-, klagomål- och Lex Sarah rutiner för att säkerställa att personal har goda kunskaper gällande detta. 
Avvikelserna tas på stort allvar och används som förbättringsverktyg i organisationen.

Revision av kvalitetsledningssystemet

Externo revisioner från Lloyds Register

Två uppföljningsrevisioner av VoB:s kvalitetsledningssystem, enligt ISO 9001:2015, har genomförts under året av 
Lloyds Register. Den första avsåg Familjehuset i Alvesta, Högelid samt ledningsprocessen och den andra 
Familjehemsresursen och ledningsprocessen. Revisionerna resulterade i mindre avvikelser, vilka har åtgärdats. Vid 
den andra revisionen genomfördes även förberedelser inför förnyelserevision, vilken genomfördes under februari 
2021 och resulterade i nytt certifikat.
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Internrevisioner

Internrevisioner har under 2020 genomförts med fokus på hur delaktiga VoB:s klienter och deras vårdnadshavare 
och föräldrar är i arbetet med att formulera genomförandeplaner. Bakgrunden är att vi genom forskning vet att en 
samsyn rörande mål och metoder för att nå dessa är en av de allra viktigaste faktorerna för att nå framgång i 
behandlingsarbetet. 66 genomförandeplaner har granskats av internrevisorerna. Resultatet visar att det krävs 
åtgärder för att komma till rätta med hur verksamheterna arbetar med delaktigheten för klient 
och eventuella vårdnadshavare samt hur vi dokumenterar detta arbete. Då resultatet skiljer sig relativt mycket 
mellan enheterna föreslogs att varje verksamhet utformar lokala åtgärder som följs upp i juni 2021 av 
Kvalitetsutvecklaren.

Utveckling

Strategiskt och långsiktigt mål:

VoB skall stärka sin position på marknaden genom att vara innovativa och ledande när det gäller utvecklingen 
inom området, både avseende bredd i och specialisering av utbudet.

Genom att noggrant följa utveckling och trender inom området, exempelvis när det gäller forskning, kompetens- och 
metodutveckling samt politiska och samhälleliga förändringar skall VoB verka proaktivt och initiera 
utvecklingsinsatser inom området. I dialog och nära samverkan med ägarkommunerna och med utgångspunkt från 
socialtjänstens behov, skall bolaget bedriva ett kontinuerligt utvecklingsarbete rörande verksamheternas utbud, 
kompetens och kvalité. I syfte att skapa förutsättningar för det långsiktiga utvecklingsarbetet skall bolagets lednings- 
och stödfunktioner avseende kompetens och arbetssätt, organiseras på ett sådant sätt att verksamheternas behov 
tillgodoses på effektivt sätt. Satsningar avseende metod- och kompetens-utveckling skall ske kontinuerligt. Metoder 
och arbetssätt skall vara väl utvecklade, tydligt formulerade och integrerade hos samtliga anställda. Planeringen för 
utvecklingsarbetet anges dels i de mål som formuleras i bolagets årliga övergripande verksamhetsplan, dels i mål 
och planer för respektive verksamhet.

Verksamhetsutveckling - Delmål för VoB 2020 

Utbildningscentrum
VoB skall skapa ett utbildningscentrum som erbjuder ett återkommande och reguljärt tillgängligt utbud avseende 
utbildningar, konferenser och föreläsningar med utgångspunkt från kommunernas behov och beställningar. VoB:s 
utbildningscentrum skall även svara för att initiera och organisera internutbildningar, där egna resurser och 
kompetenser inom bolaget skall tillvaratas. Beskrivning av hur ett utbildningscentrum ska organiseras skall 
presenteras senast 2020-03-31.

Kommentar:

VoB:s utbildningscentrum har organiserats i enlighet med planeringen och kan erbjuda ett utökat utbud av 
utbildningar, vilka numera presenteras på VoB:s hemsida under egen rubrik. Under perioden har VoB:s 
utbildningscentrums exempelvis arrangerat TRAPPAN-utbildning via extern utbildare. Exempel på utbildningar i egen 
regi med interna utbildare är bl.a BBIC, Miljöterapi och "Ett hem att växa i". Genomförandet av utbildningar och 
temadagar har delvis påverkats av Coronapandemin, där några evenemang skjutits på framtiden och andra har
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genomförts via digitala lösningar.

Utredningar avseende förutsättningar för nya verksamheter
VoB ska i så hög utsträckning som möjligt kontinuerligt initiera utvecklingsprojekt och därigenom möta 
kommunernas behov av vårdplatser.

Under 2020 skall förutsättningarna för att utveckla verksamhet inom följande områden utredas:
- Ytterligare ett skyddat boende (Utredning klar mars 2020)
- HVB för ensamplacerade barn och unga med särskilt svår problematik. Eventuellt med inriktning på 
akutverksamhet. (Utredning klar november 2020)
- LSS-boende för unga med (neuro-) psykiatrisk problematik i kombination med social problematik. (Utredning klar 
maj 2020)

Kommentar:

-Genomförd utredning avseende skyddat boende för flickor och unga kvinnor, 16-23 år, resulterade i ett förslag om 
att VoB skall starta ett HVB med 10 platser med denna inriktning. Styrelsen beslutade i enlighet med förslag att 
verksamheten skall tas i drift under 2021. Verksamheten, Spira - Skyddat HVB, startade den 1 mars 2021. Ansvarig 
projektledare är VoB:s kvalitetsutvecklare.

- Utredningarna rörande barn och unga med särskilt svår problematik och unga med psykiatrisk problematik i 
kombination med social problematik har slagits samman till ett uppdrag eftersom målgrupperna och eventuell 
verksamhet som riktar sig till dem, överlappar varandra. Utredningen har genomförts och rapport med preliminärt 
förslag på verksamhet för barn med den aktuella problematiken i åldern 10-14 år, presenterades för styrelsen vid 
sammanträdet i december. Styrelsen beslutade att planeringsarbetet skall fortsätta enligt förslag med 
målsättningen att starta en HVB-verksamhet för den aktuella målgruppen under våren 2022. Definitivt beslut fattas 
vid sammanträdet i juni 2021.

Kompetensutveckling
Som ett led i att ytterligare utveckla insatsernas innehåll och kvalité skall arbetet med att höja kompetensen hos 
samtliga medarbetare i VoB inom området likabehandling och normmedvetenhet fortsätta under året.

Vidare skall utbudet och kvalitén utvecklas ytterligare när det gäller uppdrag där hot och våld är en del av 
problematiken. Fortsatt kompetensutveckling skall ske avseende VNR (våld i nära relationer) och våldsproblematik 
bland unga.

Kartläggning och utbildning gällande likabehandling och normmedvetenhet skall vara genomförda senast juni 2020. 
Plan för vidare kompetensutveckling inom området skall vara klar september 2020. Olika utbildningar rörande VNR, 
bl.a. i Trappan-metoden, skall genomföras under våren 2020.

Kommentar: TRAPPAN utbildningen har genomförts under perioden. Avseende utbildning och temadag kring 
likabehandling och normmedvetenhet genomfördes den digitalt den i september 2020. Utbildningar i VNR 
genomfördes under hösten. Vidare anordnade VoB i december 2020 utbildning avseende insatser för personer som 
utövar våld.
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Kärnprocesser
Verksamheternas kärnprocesser ska vara väl kända och inarbetade hos alla medarbetare i verksamheterna. Det 
under föregående år genomförda arbetet med att förtydliga och visualisera enheternas kärnprocesser skall 
utvärderas vid respektive enhet. Klart i maj 2020.

Kommentar:

Arbetet med att förtydliga och på intranätet visualisera verksamheternas kärnprocesser har genomförts enligt plan. 
Fortsatt uppföljning och utvärdering skedde under hösten 2020, vilket innebär att kärnprocesserna nu över lag 
bedöms vara väl implementerade och används aktivt i bolagets olika verksamheter.

Barnrättslagen - Implementering i VoB
Som ett led i att VoB ska vara ledande när det gäller utveckling och kvalitet inom socialtjänstområdet ska 
förändringar i lagstiftningen som berör barn och ungdomar vara väl kända av samtliga anställda. Riksdagen fattade 
2018-06-13 beslut om att Barnrättslagen ska träda i kraft 2020-01-01, vilket innebär ett ökat fokus på alla barns 
rättigheter. Som ett delmål för 2020 kommer VoB att genomföra insatser i syfte att öka kunskapen om den nya 
lagen och dess konsekvenser för bolagets verksamhet, samt utarbeta arbetssätt och rutiner för genomförande av 
Barnkonsekvensanalyser inför beslut som fattas i VoB. Klart: 2020-12-31

Kommentar:

Genomgång och visning av informationsfilm om barnkonventionen och barnrättslagen har genomförts i 
ledningsgruppen. Verksamhetscheferna har under året genomfört motsvarande genomgång med sina 
arbetsgrupper. Vidare har en så kallad barnchecklista framarbetats att använda vid beslut i styrelsen och vid 
ledningsmöten.

Personal

Strategiskt och långsiktigt mål:

VoB skall vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som arbetstagare söker sig till och vill stanna inom.

För att kunna rekrytera och behålla kvalificerade och engagerade medarbetare som har kunders, klienters och 
företagets bästa för ögonen krävs en målmedvetenhet från ledningens sida när det gäller organisering, 
rekrytering, personalvård och kompetensutveckling. En långsiktig rekryteringsplan och metoder om 
kompetensbaserad rekrytering är viktiga delar i detta arbete.

För att uppnå ovanstående handlar det ytterst om att kvalitetssäkra bolagets rekryteringar och att i processen verka 
för att diskriminering undviks. Tack vara att nytt HVB planerades kunde ansvariga vid intervjuer av sökande till 
verksamheten pröva en ny framtagen rekryteringsmodell. Utfallet var positivt men det konstaterades även att det 
finns en del förbättringsområden. I övrigt har det varit mycket få externa rekryteringar till tjänster i VoB under året. 
Endast tre rekryteringar har genomförts varför implementeringen och fortsatta uppföljningar och utveckling av 
metoden behöver ske under kommande år. En delförklaring till att så få rekryteringar genomförts är att det 
ekonomiska läget i bolaget inneburit att vakanta tjänster vid behov ersatts med vikarier.
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Företagskulturen och arbetsmiljön ska präglas av en hög grad av delaktighet, ömsesidig respekt och tillit där 
arbetsglädje och laganda uppnås samt möjligheter till utveckling i arbetet ges. VoB skall erbjuda en fysiskt, 
psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats där risker för ohälsa, arbetsrelaterad ohälsa och 
sjukfrånvaro förebyggs.

I genomförda medarbetarundersökningar samt enkäter, som används vid avslutning av anställning, framgår tydligt 
att personalen upplever att VoB har en kultur och arbetsmiljö som präglas av en hög grad av delaktighet och 
ömsesidig respekt. Inriktningen i ledarskapet, både på lokal och övergripande nivå, är en avgörande faktor för att 
detta har kunnat åstadkommas.

VoB erbjuder anställda att genomföra hälsoprofilbedömning och har en väl tilltagen friskvårdsersättning, vilket är 
olika medel i arbetet med att uppnå en sund och hälsosam arbetsplats. Särskilda aktiviteter som anordnades under 
året var bland annat en stegtävling, som genomfördes med mycket bra uppslutning. 92 medarbetare deltog från 
samtliga verksamheter och reflektioner från VoB:s medarbetare var att detta var mycket positivt, särskilt i det läge 
som bolaget befann sig i, med tanke på pandemin. Planeringen var att en uppföljning genom en halvdagsutbildning 
på temat "personlig hållbarhet" skulle genomföras. Denna dag sköts dock på framtiden på grund av pandemin. 
Motsvarande gäller för den planerade "boostingdagen", där samtliga medarbetare i bolaget skulle samlats för att 
arbeta kring värderingar och förhållningssätt i VoB. Förhoppningen är att dagen skall kunna genomföras under 
hösten 2021 förutsatt att situationen avseende pandemin tillåter det.

Ingen anställd i VoB ska bli diskriminerad, kränkt eller utsatt för sexuella trakasserier. Lönenivåer och arbetstider 
är andra faktorer som är strategiskt betydelsefulla att beakta.

Ett av VoB:s övergripande mål för 2020 var att öka våra kunskaper om likabehandling och normmedvetenhet. Under 
året genomfördes därför en undersökning och kartläggning avseende likabehandling med utgångspunkt från 
diskrimineringslagens grunder och områden: "Arbetsförhållanden, Lön- och anställningsvillkor, rekrytering och 
befordran, kompetensutveckling och utbildning samt möjlighet att förena arbete och föräldraskap."

Resultatet sammanställdes både per verksamhet och på bolagsövergripande nivå. Uppföljning av de olika områdena 
genomfördes på samma sätt. Några förbättringsområden och resultat att uppmärksamma berör bland annat lön- 
och anställningsvillkor liksom kompetensutveckling där översyn över nuvarande riktlinjer och policydokument kan 
behöva ske. Synpunkter omkring möjlighet att förena arbete och föräldraskap var också en del i detta.
Sammantaget var resultatet på bolagsövergripande nivå mycket positivt med ett utfall på 8,4 (skala 1-9).

Ytterligare ett led i att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är att samtliga nyanställda får introduktion och 
internutbildning av god kvalité. Personal och ledning skall erbjudas möjlighet till utveckling och kontinuerlig 
vidareutbildning.

Normalt sett genomförs introduktionsutbildningar i VoB vid tre tillfällen under året varav en avser introduktion av 
sommarvikarier. Den sistnämnda var den enda introduktion som genomfördes under året, vilket skedde via video. 
Som konstaterats ovan var det mycket få rekryteringar under året och ytterligare gemensamma introduktionsdagar 
var därför ej aktuellt.

Respektive verksamhetschef ansvarar för egen personals kompetensutveckling och upprättar planer för sina 
medarbetare och tar vid behov hjälp av utvecklingsavdelningen och personalchef.
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När det gäller ledarutveckling inom VoB har översyn av kravspecifikation (mål- och arbetsbeskrivning) gällande chef
lednings- och stabsfunktioner genomförts. Som ett led i framtagande av en utbildningsplan och 
kompetensutvecklingsprogram genomfördes under december månad intervjuer och kartläggning med de anställda 
cheferna och stabspersonerna. Fokus låg både på strategiskt ledarskap, på övergripande nivå, och på personligt 
ledarskap. Planeringen inför ett genomförande av en ledarutvecklingsinsats fortsätter under våren 2021.

Personal - nyckeltal för verksamhetsåret:

Personalmål Mål
(%)

Utfall
(%)

Trend Status

3.1 Total sjukfrånvaro 5,7 8,48 Minskar ■
3.2 Korttidssjukfrånvaro 
(dag 1 -14) 3,0 3,46 Minskar ■
3.3 Användning av 
friskvårdsbidraget 75 58 Minskar ■
3.4 Maximal personalomsättning 15 6,3 1 nivå •

(Kolumnen "Trend" i tabellerna avser utveckling jämfört med senaste mätning vid 
föregående tertial- eller årsbokslut.)

2020 2019 2018 2017
8,5 % 5,7 % 6,0 % 6,7 %

Total sjukfrånvaro, utveckling senaste 4 åren

Den totala sjukfrånvaron är hög. Förutom att detta till viss del kan härledas till pandemin så är ytterligare en 
förklaring att vi fortsatt, i ett par verksamheter, har några långvariga rehabiliteringsärenden, vilka bolaget arbetar 
med.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs årligen upp inom respektive verksamhet som därefter sammanställs för 
bolaget som helhet. När det gäller pandemin så var VoB tidigt ute med att förebygga, informera, framarbeta och 
införa riktlinjer, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Särskilda riskbedömningar och handlingsplaner 
har även upprättas lokalt vilket också gjorts med avseende på klientperspektivet utifrån VoB:s övergripande 
riktlinjer.

Sammanfattningsvis har VoB klarat sig mycket bra ur smittspridningssynpunkt då inga indikationer på att anställda 
som blivit sjuka, har blivit smittade på arbetsplatsen. Pandemin har på olika sätt ställt krav och inneburit utmaningar 
för VoB.s medarbetare i verksamheterna, som behöver utföra arbetet på plats. Personalen har trots pandemin 
lyckats med att planera aktiviteter såsom möten och besök på alternativa sätt. I takt med nya rekommendationer 
har anställda med administrativa uppgifter i möjligaste mån arbetat hemifrån.

När det gäller nyttjandet av friskvårdbidraget ser vi att det minskat under året, vilket delvis kan bero på pandemin 
då bland annat tillgången till gym och andra träningsanläggningar varit begränsad. Verksamhetschefer motiverar
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sina medarbetare till att genomföra hälsoprofilbedömning med fokus på livsstil och yrke liksom uppmuntrar till 
friskvårdsaktiviteter kontinuerligt.

Under året har 24 personer slutat i VoB och av dessa är det 16 personer (66%) som sagt upp sig. Vid två tillfällen rör 
det sig om att provanställning upphört. Övriga anställningar som avslutats avser pension, arbetsbrist liksom 
uppsägning pga. personliga skäl (sjukdom).

Liksom tidigare år uppmuntras personer som slutar sin anställning att besvara en enkät - "anställning upphör". 
Syftet är att fånga upp synpunkter från medarbetare för att kunna använda det i arbetet med att utveckla den lokala 
verksamhetens kvalitet inom olika områden men även på bolagsövergripande nivå. Sammanställning över resultatet 
nedan visar på stor nöjdhet inom samtliga områden. (Värdet inom parentes avser föregående år.)

Medelvärde per område (skala 1-5)
Arbetsuppgifter: 4,6 (4,2)
Samarbete/gemenskap: 4,2 (4,0)
Ledarskap: 4,4 (3,8)
Arbetsmiljö: 4,3 (4,0)
Utvecklingsmöjligheter: 4,3 (4,1)
Allmänna villkor: 4,0 (3,8)

Totalt medelvärde: 4,3 (4,0)

Ekonomi

Strategiskt och långsiktigt mål:

VoB skall ha en genomsnittlig rörelsemarginal om 4 %.

Målsättningen är att samtliga enheter inom VoB, med utgångspunkt från realistiska förutsättningar, årligen skall 
kunna budgetera för ett överskott. Under vissa omständigheter är detta dock inte möjligt, exempelvis i samband 
med nystart och omfattande förändrings- och utvecklingsinsatser. Variationer i budgeterat resultat mellan enheter 
och över tid kommer därför att finnas. För att VoB skall ha förutsättningar och ekonomiska resurser att utveckla 
verksamheten och stärka konkurrenskraften, är målet att bolagets verksamhet som helhet över tid skall kunna 
redovisa en genomsnittlig rörelsemarginal om 4 %.

För ekonomiområdet formuleras årligen nyckeltal för bolaget som helhet, där utfallet sammanställs och följs upp vid 
tertial och årsbokslut. Handlingsplaner och aktiviteter som skall genomföras i syfte att nå de olika ekonomimålen 
under 2020 är bl.a. marknadsföringsinsatser för att öka efterfrågan. Särskild marknadsföringsplan är framtagen. 
Vidare skall arbetet fortsätta med att förbättra förmågan att se till att de förfrågningar som inkommer i så hög grad 
som möjligt skall resultera i placeringar. Ytterligare åtgärder för att öka kostnadsmedvetenheten och 
kostnadseffektiviteten, kommer att vidtas under det kommande året.
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Ekonomi - Nyckeltal för verksamhetsåret:

Ekonomiska mål Mål i budget Utfall Status Trend Aktiviteter och tidsplan

7.4.1 Beläggning 
(%) 77,8 59,3 ■ minskar

7.4.2 Intäkter (tkr)
104 501 98 500 B minskar

Reavinst ingår med
4 775 tkr.

7.4.3 Övr. externa 
kostnader (tkr) 21 721 20 506 • minskar
7.4.4 Personal
kostnader (tkr) 78 283 72 166 • minskar
7.4.5 Personal- 
kostn.effektiv. (%) 75 73 • minskar

7.4.6 Ekonomiskt 
rörelseresultat (tkr)

3 358 4 474 • ökar

Engångspost, reavinst vid 
försäljning av fastighet 
+ 4 775 kr, innebär att 
resultatet överstiger 
budgeterat mål, men 
resultat relaterat till 
verksamheter är negativt 
-301 tkr.

7.4.7 Rörelse
marginal (%) 3,21 4,54 • ökar

7.4.8 Soliditet (%)
60 86,8 • ökar

(Kolumnen "Trend" i tabellerna avser utveckling jämfört med senaste mätning vid föregående tertial- eller 
årsbokslut.)

Kommentarer:

Beläggningen var inledningsvis under överlag god men efter utbrottet av pandemin i mars har 
efterfrågan varit lägre än normalt. Endast två enheter når upp till ställda beläggningsmål för året, 
Familjehuset i Hörby och Amra, medan övriga enheter pga. svag beläggning, framför allt under andra 
tertialet och tredje, har lägre eller avsevärt lägre utfall jämfört med budget.

Intäkterna är som en följd av den låga beläggningen avsevärt lägre än budget.

Årets totala rörelsekostnader uppgår till - 94 027 tkr. Det innebär att bolagets kostnader för året, 
understiger budgetmål med - 5 977 tkr. Det beror delvis på de besparingar som har varit möjliga att 
göra på bemanningssidan och att bolaget har nyttjat möjligheten till korttidspermitteringar i de 
verksamheter där beläggningen har varit särskilt låg, samt även nyttjat den tidsbegränsade nedsättning 
av sociala avgifter som innebar att arbetsgivaravgifterna sänktes mellan 1 mars och 30 juni 2020.
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När det gäller övriga kostnader så uppgår dessa till 20 506 tkr, vilket gör att även dessa ligger under 
budgeterat mål med - 1 215 tkr. De direkt klientrelaterade kostnaderna har påverkats positivt av den 
låga beläggningen. Dessutom har det under året genomförts en översyn av bolagets större avtal och 
kostnader för bl.a. växelfunktion, mobiltelefoni samt vissa systemavtal som krävs för det löpande 
administrativa arbetet i bolaget, har kunnat reduceras.

Det ekonomiska resultatet för bolaget som helhet är 4 474 tkr (2 270 tkr). Målet om 3 358 tkr nås 
därmed. I resultatet ingår engångspost, reavinst vid fastighetsförsäljning, med + 4 775 tkr.

För vidare kommentar kring ekonomiskt utfall, se förvaltningsberättelse nedan.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VOB SYD

VoB Syd AB bildades 2003-10-10 och övertog verksamhet från VoB Kronoberg och Region Skåne 2004-01-01. 
Bolagets säte är i Skåne. Enligt Bolagsordningen är ändamålet med VoB Syd "att på samhällsnyttig grund, utveckla 
och tillhandahålla vård och behandling, utredning, rådgivning, utbildning samt annan likartad verksamhet". VoB Syd 
ägs till 50 % vardera av Kommunförbundet Skåne, 837600-9109 och Kommunalförbundet VoB Kronoberg, 222000- 
0687.

Företagets verksamhet omfattar utrednings- och behandlingshem för barn, ungdomar, vuxna och familjer, 
familjehemsresurs, skyddat boende, lägenhets- och stödboende samt utbildning och konsultativa insatser. Bolagets 
verksamheter finns i Växjö, Alvesta, Kristianstad, Eslöv, Lund, Hörby och Malmö.

VoB:s verksamhet kännetecknas av kvalitetstänkande, flexibilitet och kundfokus.

Bolagets förstahandskunder är kommunerna i Skåne och Kronoberg, vilka under 2020 svarade för 
89 % (81 %) av köpt vård. 11 % (19 %) av VoB:s tjänster köptes av andra kommuner i landet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET.

Liksom för de flesta andra organisationer och för samhället i stort har verksamhetsåret för VoB präglats av 
Coronapandemin. Efterfrågan var under januari och februari god men efter pandemins utbrott har beläggningen i 
bolagets verksamheter överlag varit mycket svag. Aktiviteten i samhället har generellt minskat under pandemin 
vilket även till synes har påverkat efterfrågan avseende placeringar, exempelvis inom behandlingshem och skyddat 
boende. Pandemin har i övrigt hittills inte drabbat bolagets verksamheter i någon större utsträckning då endast 
något enstaka fall av covid-19 har konstaterats. VoB vidtog tidigt åtgärder för att hindra eller begränsa 
smittspridning, både bland personal och placerade, vilket förefaller givit avsedd effekt. Exempelvis har bolagets 
verksamheter endast genomfört resor och fysiska möten när sådana bedömts som absolut nödvändiga. I likhet med 
många andra organisationer har VoB i hög grad övergått till att hålla möten och konferenser via video, vilket i de 
flesta fall fungerat väl. VoB:s verksamheter har, trots något lägre bemanning i stort sett kunnat bedrivas på ett 
oförändrat sätt. Bolagets kunder, den kommunala socialtjänsten, har därmed också erbjudits tjänster och platser i
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den utsträckning som motsvarat behoven.

Inriktningen inför verksamhetsåret 2020 var att bolagets verksamhet inte skulle minska ytterligare i volym, vilket 
tidigare skett under åren 2018-2019, främst pga. avveckling av verksamheterna för unga ensamkommande. Under 
2020 har därför ett planeringsarbete genomförts i syfte att på sikt starta nya verksamheter, samtidigt som befintliga 
verksamheter skall fortsätta att utvecklas i anpassning till kommunernas behov och förändrade förutsättningar. 
Under året har planerings- och förberedelsearbetet avseende start av ett nytt skyddat boende, Spira, genomförts. 
Verksamheten, som efterfrågats av kommunerna, startade 1 mars 2021. Vidare har utredning genomförts som ledde 
fram till förslag om att inrätta en deltidstjänst som utredningskonsult, vilket också efterfrågats av en del av ägarnas 
medlemskommuner. Planeringen är att en sådan tjänst skall inrättas under hösten 2021. Arbetet med att 
kontinuerligt utveckla och anpassa de befintliga verksamheternas utbud och metoder, har också fortsatt under året. 
VoB:s behandlingshem och stödboende har exempelvis under perioden utvecklat kompetens och metoder för att 
arbeta med unga i åldern 15-20 år, som behöver bryta sin kriminella livsstil. Genom tillgången till olika 
boendeformer kan VoB erbjuda en samlad vårdkedja med insatser i olika faser. En viktig del i utvecklingsarbetet är 
fortsatt att komplettera utbudet med kostnadseffektiva insatser. Under året har bland annat ett arbete inletts vid 
Familjehusen för att kunna erbjuda eftervård och insatser i öppenvårdsliknande former.

Under augusti 2020 avvecklades bolagets öppenvårdsteam, bestående av två medarbetare. Beslutet togs med 
anledning av att verksamheten sedan starten i december 2018 haft svag beläggning, vilket resulterat i omfattande 
ekonomiska underskott. Eftersom VoB inte startade några nya verksamheter under året innebär avvecklingen av 
öppenvårdsteamet att en viss reducering av bolagets verksamhet har skett 2020.

Det genomsnittliga utfallet under året avseende beläggningsresultat blev 59,3 % att jämföra med budgetkravet om 
77,8 %. Resultatet är dessutom något svagare jämfört med utfallet under föregående år, som var 63 %. Endast två 
enheter når upp till ställda beläggningsmål, Familjehuset i Hörby och Amra. Övriga enheter redovisar resultat som är 
något eller, i flera fall, avsevärt lägre än budget. Den svaga beläggningen under året beror, som nämnts ovan, delvis 
på den pågående pandemin. Sannolikt kan det negativa resultatet dock även relateras till att socialtjänsten i många 
kommuner, sedan ett par år tillbaka, uttrycker att de så långt det är möjligt undviker att genomföra placeringar på 
HVB. Noterbart är att andra aktörer inom branschen, bland annat de större kommunala bolagen och 
organisationerna, upplever motsvarande utveckling.

Den ovan beskrivna situationen understryker vikten av att bolaget kontinuerligt följer utvecklingen avseende 
inriktning och behov hos socialtjänsten inom ägarnas medlemskommuner samt förmår anpassa verksamheternas 
utbud därefter. För att detta skall kunna ske krävs ett nära samarbete med tjänstemän, ansvariga chefer och 
politiker inom kommunerna. Under 2020 har en närmare dialog med ägarna inletts, där bland annat så kallade 
ägarsamråd genomförts. Bolaget har vidare under året fortsatt att genomföra olika former av 
marknadsföringsaktiviteter och skapat forum för dialog, dels för att inhämta synpunkter och önskemål, men också 
för att nå ut med information om den verksamhet bolaget bedriver och vilka utvecklingsplaner som finns. Trots 
pandemin har detta kunnat genomföras, exempelvis i form av digitala möten med socialnämnder och ansvariga 
chefer inom socialtjänsten. Vidare har bolagets aktiviteter som sker via sociala medier, blogg och hemsida 
intensifierats ytterligare.

Med anledning av den låga beläggningen och kraftigt minskade intäkter har olika besparingsåtgärder vidtagits under 
året. Framför allt har dessa rört personalområdet. Bolaget har bland annat använt sig av så kallade 
korttidspermitteringar och ansökt samt erhållit statlig ersättning för dessa. Vidare har vissa organisatoriska 
förändringar skett vid några enheter som innebär att reducering av bemanningen kunnat göras utan att modellen 
för korttidspermitteringar använts. Vidare har tillsättning av vikarier skett så restriktivt som möjligt samtidigt som
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inköp av varor och tjänster endast genomförts när de varit absolut nödvändiga. Dessutom har bolagets stab och 
administrativa kontor delvis omorganiserats under året. Dock genomfördes avseende detta område större 
förändringar och reducering av antalet tjänster redan under 2019, vilket innebär att utrymmet för mer långtgående 
åtgärder var begränsat under 2020. Ytterligare en betydande kostnadsreducering som skett under 2020 är att ny 
leverantör upphandlats avseende bolagets telefoni och växelsystem. Genom de olika åtgärder som vidtagits har 
bolaget kunnat motverka de negativa effekterna av de låga intäkterna. Sammantaget har genomförda besparingar 
och organisationsförändringar inneburit att bolagets kostnader för 2020 är 7 332 tkr lägre än budget.

Upphandlingsorganisationen inom Skånes Kommuner (f.d. Kommunförbundet Skåne) genomförde under året en 
upphandling för ägarkommunerna i Skåne och Kronoberg samt för kommunerna i Hallands län, avseende HVB och 
familjehem. VoB lämnade anbud för samtliga berörda enheter. Ramavtal har därefter ingåtts avseende 
Familjehemsresursen. Upphandlingen avseende HVB överprövades och gjordes därefter om. Slutgiltigt besked har 
ännu inte givits men i den ranking som upprättades i det tilldelningsbesked som upphandlaren skickade ut innan 
begäran om överprövning gjordes, noterades att VoB har en mycket konkurrenskraftig prissättning.

Två uppföljningsrevisioner av kvalitetsledningssystemet i enlighet med ISO 9001:2015, har under året genomförts av 
Lloyds Register med godkänt resultat. Vid den andra revisionen under 2020 genomfördes även förberedelser inför 
förnyelserevision, vilken genomfördes under februari 2021 och resulterade i nytt certifikat.

Lönerevision avseende 2020 genomfördes under mars 2021 och samordnades då med revisionen för 2021.1 
skrivande stund är revisionen inte avslutad. Bolaget har i förutsättningarna för revisionen 2020 angivit ett utrymme 
om 1,8 %, dvs i nivå med det så kallade "märket". Motsvarande nivå, 1,8 %, gäller även för revisionen 2021.

Styrelsen för VoB bedömer att den verksamhet som bolaget bedrivit under verksamhetsåret 2020, har varit förenlig 
med bolaget ändamål och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

Under de inledande månaderna av 2021 har efterfrågan och beläggning vid bolagets enheter sjunkit ytterligare. Den 
genomsnittliga beläggningen är per den 28 februari endast 54 % och sammantaget redovisas ett underskott om 
-1 922 tkr. Med anledning av den aktuella situationen kommer bolagets styrelse och ledning, utöver de besparingar 
som redan görs, undersöka möjligheterna till organisatoriska förändringar som kan stabilisera ekonomin, både på 
kortare och längre sikt. Sannolikt bidrar fortfarande den pågående pandemin till den låga efterfrågan men som 
nämnts ovan finns det anledning att förvänta att kommunerna kommer vara fortsatt restriktiva med placeringar 
även efter att pandemin klingat av. Bolaget behöver förhålla sig till detta och arbetar vidare med att kontinuerligt 
anpassa och förändra verksamheten.

DET KOMMANDE ÅRET 2021

Som framgår av vad som beskrivits ovan söker kommunerna allt oftare andra lösningar och insatsformer än 
placering på HVB och liknande boenden. Bolagets bedömning inför 2021 är att ett behov av insatser i heldygnsvård 
kommer att finnas även framöver, men då främst rörande unga med särskilt omfattande behov och svårigheter och 
barnfamiljer där yngre barn far illa. Fortsatt genomlysning av bolagets organisation, utbud, roller och 
ansvarsfördelning kommer därför att ske även under det kommande året. Det kan inte uteslutas att bolaget under 
2021 behöver omstrukturera verksamhet där utbudet inte i tillräcklig grad motsvarar kommunernas behov och
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efterfrågan. Samtidigt anser bolagets styrelse och ledning fortsatt att det är strategiskt viktigt att bolaget inte 
minskar ytterligare i volym.

I mars 2021 startade bolaget i dialog med ägarnas medlemskommuner, ett nytt skyddat boende, Spira. Vidare 
planeras en ny tjänst, utredningskonsult att inrättas till hösten 2021. Under hösten kommer även planering att 
genomföras avseende ytterligare en HVB-verksamhet med inriktning på unga med omfattande behov, förutsatt att 
styrelsen fattar beslut enligt framlagt preliminärt förslag. Eventuell start av den sistnämnda verksamheten är 
sannolikt aktuellt först under våren 2022. Parallellt med dessa planer skall arbetet med att komplettera utbudet 
med mer kostnadseffektiva insatser i gränslandet mellan öppenvård och behandlingshem fortsätta.

VoB avser att fortsätta att utveckla samarbetet med socialtjänsten i kommunerna. Ett viktigt led i detta arbete är 
den tidigare nämnda ägardialogen, där förhoppningen är att denna skall ge förutsättningar för en mer samordnad 
och övergripande samverkan mellan bolaget och medlemskommunerna i Skåne och Kronoberg. Vidare skall arbetet 
med att informera om och marknadsföra bolagets verksamheter via sociala medier, annonser, blogg och hemsida att 
fortsätta att utvecklas och utökas under 2021. VoB kommer således även under 2021 att anordna aktiviteter av olika 
slag för att utveckla dialogen och samverkan med socialtjänsten samt stärka VoB:s varumärke. VoB:s 
utbildningscenter, som kan erbjuda olika utbildningar, konferenser och seminarier, såväl externt som internt, är 
också ett viktigt inslag i detta arbete. Med anledning av fortsatt pandemi kommer en del av dessa aktiviteter att ske 
digitalt även under 2021.

Ett väl utarbetat och implementerat kvalitetsledningssystem är en framgångsfaktor för VoB. Som tidigare nämnts 
har bolaget under februari 2021 erhållit ett nytt certifikat enligt ISO 9001:2015, vilket gäller under tre år framöver. 
Vidare följer bolaget fortsatt utvecklingen avseende den nya HVB-standarden, SS:41000: 2018, för att kunna ta 
ställning till om bolaget skall ansluta sig till denna.

För att klara den allt hårdare konkurrensen, krävs att VoB förmår att bedriva verksamhet minst lika effektivt som 
andra aktörer inom branschen. Utrymme krävs för att finansiera egen utveckling samt för att kunna hantera 
oförutsedda händelser och risker. Vidare måste eget kapital värdesäkras i förhållande till inflationen. För att bolaget 
skall klara detta är det långsiktiga målet att den årliga rörelsemarginalen i genomsnitt skall vara 4 %. Budgeterad 
rörelsemarginal för 2021 är 3,65 % vilket motsvarar ett överskott om 4 171 tkr. Som framgår ovan finns det dock en 
osäkerhet när det gäller vilken efterfrågan som är att förvänta framöver och därmed även när det gäller det 
ekonomiska utfallet. Vidare är det svårt att bedöma kostnaderna för det utvecklings- och omställningsarbete som 
krävs för att möta kommunerna förändrade behov. Samtliga vårdavgifter och priser, som inte omfattas av ingångna 
entreprenadavtal eller ramavtal med externa kommuner, uppräknas för 2021 i enlighet med index från SKL.

RÄKENSKAPSÅRET OCH MÅLUPPFYLLELSE 

Årets resultat

VoB redovisar för helåret 2020 ett rörelseresultat om 4 474 tkr mot budgeterat 3 358 tkr. I resultatet ingår 
engångspost, reavinst vid fastighetsförsäljning av Lokförarvägen, med + 4 775 tkr. Exklusive engångspost, uppgår 
rörelseresultatet till - 301 tkr vilket är - 3 659 tkr lägre vid jämförelse mot budgeterat resultat. 2019 års 
rörelseresultat var ett underskott - 5 436 tkr.

Övergripande budgetmål för 2020 var 77,8 % beläggning. Målet uppnåddes inte då utfallet blev 59,3 %.
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Målet för fakturerade avgifter vid samtliga verksamheter var 104 501 tkr. Målet uppnåddes inte då utfallet blev 92 
336 tkr.

Främsta förklaringen till den negativa avvikelsen avseende fakturerade avgifter är att de flesta av bolagets enheter 
inte nådde upp till budgeterade intäkter.

Måttet personalkostnadseffektivitet - personalkostnader i förhållande till omsättning - avser att mäta 
verksamheternas förmåga att anpassa bemanningen till verksamhetens totala volym. Målet är att 
personalkostnaderna ska understiga 75 %. Målet uppnåddes då resultatet blev 73 %.

Rörelsemarginal
Rörelsemarginalen för 2020 blev 4,54 % (-5,19 %). Målet för året var 3,21 %.
I resultatet ingår engångspost, reavinst vid fastighetsförsäljning.

Finansiell ställning
Bolagets finansiella ställning förstärktes något under verksamhetsåret 2020. Justerat eget kapital ökade med 
3 673 tkr till 88 126 tkr (84 453 tkr). Bolaget har, tack vare årets och tidigare års positiva utfall, en fortsatt stark 
finansiell ställning, vilket är mycket viktigt med tanke på osäkerheten under det kommande året avseende 
kommunernas efterfrågan på bolagets tjänster.

Soliditeten på balansdagen uppgår till 86,8 % (86 %)

Investeringarna under året har uppgått till 760 tkr och fördelar sig enligt följande:

Inventarier och fordon_______________________________________________________________
Fordon_____________________________________________________________________760 tkr

760 tkr
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VoB Syd AB
Org.nr. 556650-4204

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
Flerårsjämförelse*

2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 92 336 103 104 793 257 135 586 549 179 318 131 188 026 161
Res. efter finansiella poster 4 843 009 -4 348 355 2 712 784 22 511 075 20 251 413
Res. i % av nettoomsättningen 5,24 -4,14 2,00 12,55 10,77
Balansomslutning 101 520 168 98 573 986 105 130 031 110 895 885 90 860 690
Soliditet (%) 86,80 85,55 83,42 77,23 75,00
Avkastning på eget kapital (%) 5,61 -5,05 3,12 29,27 33,59
Avkastning på totalt kapital (%) 4,84 -4,23 2,52 22,32 25,24
Kassalikviditet (%) 577,96 819,67 435,68 331,67 320,57

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt
Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 
Resultatdisp. enl. beslut av

8 000 000 0 64 475 057 -313 881 64 161 176

årsstämma: -313 881 313 881 0
Årets vinst 2 776 306 2 776 306

Belopp vid årets utgång 8 000 000 0 64 161 176 2 776 306 66 937 482

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står 
balanserad vinst 
årets vinst

Styrelsen föreslår att 
i ny räkning överföres

64 161 176 
2 776 306 

66 937 482

66 937 482 
66 937 482

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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VoB Syd AB
Org.nr. 556650-4204

RESULTATRÄKNING 2020-01-01
Not 2020-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 2 92 336 103
Övriga rörelseintäkter 3  6 164 568

98 500 671

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4,5 -20 505 890
Personalkostnader 6 -72 166 262
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -1 354 363
Övriga rörelsekostnader  0

-94 026 515

Rörelseresultat 4 474 156

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar 7 305 053
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 64 407
Räntekostnader och liknande resultatposter  -607

368 853

Resultat efter finansiella poster 4 843 009

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond -1 209 000
Återforing från periodiseringsfond 0
Förändring av avskrivningar utöver plan ________-80 710

-1 289 710

Resultat före skatt 3 553 299

Skatt på årets resultat 9 -776 993

Årets resultat 2 776 306
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2019-01-01
2019-12-31

104 793 257 
517 163

105 310 420

-24 347 634 
-84 989 004

-1 352 197 
-57 763 

-110 746 598

-5 436 178

1 081 453 
43 626 

-37 256 
1 087 823

-4 348 355

0
4 078 897 

-44 423 
4 034 474

-313 881

0

-313 881
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VoB Syd AB
Org.nr. 556650-4204

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR
Not

2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 10 4 182 351 5 102 505
F örvaltningsfastigheter 11 1 710 685 2 355 301
Inventarier, verktyg och installationer 12 1 582 474 1 588 079
Summa materiella anläggningstillgångar 7 475 510 9 045 885

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 37 389 577 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 37 389 577 0

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

44 865 087 9 045 885

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 313 384 15 084 650
Fordringar hos koncernföretag 48 699 48 074
Aktuell skattefordran 216281 955 091
Övriga fordringar 125 551 10 290
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 2 567 409 2 266 552
Summa kortfristiga fordringar 11 271 324 18 364 657

Kassa och bank
Kassa och bank 19 45 383 757 71 163 444
Summa kassa och bank 45 383 757 71 163 444

Summa omsättningstillgångar 56 655 081 89 528 101

SUMMA TILLGÅNGAR 101 520 168 98 573 986
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VoB Syd AB
Org.nr. 556650-4204

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Summa obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 000 000 8 000 000
8 000 000 8 000 000

64 161 176 64 475 057
2 776 306 -313 881

66 937 482 64 161 176

74 937 482 72 161 176

16 190 103 14 981 103
590 034 509 324

16 780 137 15 490 427

2 090 465 1 562 698
2 278 391 2 505 583
5 433 693 6 854 102
9 802 549 10 922 383

101 520 168 98 573 986
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VoB Syd AB
Org.nr. 556650-4204

KASSAFLÖDESANALYS 2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta 
Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark
Försäljning av byggnader och mark
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer
Förvärv av långfristiga värdepapper
Utdelning från långfristiga värdepapper
Försäljning av räntefonder

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

Not

4 474 156 -5 436 178
18 -3 590 610 1 417 773

64 407 1 125 079
-607 -37 256

-38 183 974 104

909 163 -1 956 478

6 770 641 -137 397
-416 118 2 868 881
527 767 -958 612

-1 647 601 -1 249 078

6 143 852 -1 432 684

10 0 -82 726
5 500 000 0

12 -759 615
420 600

-216 400

13 -37 389 577 0
7 305 053 0

0 37 759 826

-31 923 539 37 460 700

-25 779 687 36 028 016
71 163 444 35 135 428

19 45 383 757 71 163 444
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VoB Syd AB
Org.nr. 556650-4204

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

In täktsredovisn i hg 
Tjänster
Försäljning av tjänster redovisas löpande och månadsvis. Försäljningen redovisas netto.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod 
förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas:

Antal år
Byggnader 25-60
Förbättringsarbeten på annans
fastighet 10
Inventarier och bilar 5

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt 
olika nyttj andeperioder.

För byggnader har fördelning i komponenter gjorts enligt följande:

Stomme och grund 
Värme och sanitet 
Fasad, inkl fönster 
Yttertak
Inre ytskikt och vitvaror 
El
Ventilation

Vid tidpunkten för övergång till K3 2013-01-01, har analysen baserats på en teknisk inventering av 
byggnadens fysiska skick.
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VoB Syd AB
Org.nr. 556650-4204 

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del 
av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på 
balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
Not 2 Nettoomsättning

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren
Vårdavgift
Övriga tjänster

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter uppdelade på 
intäktsslag
Vinst vid avyttring av anläggningstillgång 
Erhållna lönebidrag 
F örsäkringsersättningar 
Vinst vid överlåtelse av verksamhet 
Ers höga sjuklönekostnader

Not 4 Leasingavtal - Operationell leasing 
leasetagare

Under året har företagets leasingavgifter 
uppgått till

Framtida minimileasingavgifter för icke 
uppsägningsbara leasingavtal, 
förfaller till betalning enligt följande: 
Inom 1 år 
Mellan 2 till 5 år 
Senare än 5 år

2020 2019

90 259 296 102 359 166
2 076 807 2 434 091

92 336 103 104 793 257

2020 2019

172 074 223 833
291 225 0

0 61 400
4 775 642 0

925 627 231 930
6 164 568 517 163

2020 2019

6 767 355 7 680 541

8 244 231 6 552 260
13 190 744 8 675 710

221 918 0
21 656 893 15 227 970

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal.
De operationella leasingavtalen utgörs i huvudsak av leasing av fastigheter och lokaler med kontraktstid på mellan ett 
och sex år, samt bilar med en kontraktstid på i snitt tre år. All operationell leasing avser minimileaseavgifter enligt 
icke uppsägningsbara operationella leasingavtal. Det finns inga materiella underleasingavtal, inga väsentliga rörliga 
avgifter, inga förnyelse- eller köpoptioner, indexklausuler eller begränsningar genom leasingarrangemangen.
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VoB Syd AB
Org.nr. 556650-4204

Not 5 Ersättning till revisorer 2020 2019

Revision
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag

83 595
9 369

128 045 
0

92 964 128 045

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer 
av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller 
skatterådgivning.

Not 6 Personal 2020 2019

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget 
betalda närvarotimmar relaterade till en normal 
arbetstid.

Medelantal anställda har varit 116,00 134,00
varav kvinnor 95,00 105,00
varav män 21,00 29,00

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader har utgått med följande 
belopp:

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 2 156 386 2 160 014

2 156 386 2 160 014
Övriga anställda:

Löner och ersättningar 49 604 671 58 046 442
Pensionskostnader ______ 2 784 060 ______ 3 216 318

52 388 731 61 262 760

Sociala kostnader 15 741 265 19 315 911

Summa styrelse och övriga 70 286 382 82 738 685

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter 8 8
varav kvinnor 4 4
varav män 4 4
Antal övriga befattningshavare inkl. VD 12 11
varav kvinnor 10 9
varav män 2 2
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Not 7 Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgång

Utdelning

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

Räntor

Not 9 Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats 
Ej avdragsgilla kostnader 
Ej skattepliktiga intäkter 
Schablonintäkt periodiseringsfond 
Tillägg på återförd periodiseringsfond 
Avrundningsdifferens 
Redovisad effektiv skatt

Not 10 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde 
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Redovisat värde byggnader

2020 2019

305 053 1 081 453
305 053 1 081 453

2020 2019

64 407 43 626
64 407 43 626

2020 2019

-776 993 0
-776 993 0

Procent Belopp Procent Belopp
3 553 299 -313 881

21,40% -760 406 -21,40% 67 171
0,02% -566 6,54% -20 527
0,00% 7 -0,11% 345
0,45% -16 030 6,63% -20 802
0,00% 0 8,34% -26 187

2 0
21,87% -776 993 0,00% 0

2020-12-31 2019-12-31

6 756 516 6 694 911
0 82 726

-1 018 935 -21 121
5 737 581 6 756 516

-1 654 010 -1 457 372
294 576 9 545

-195 796 -206 184
-1 555 230 -1 654011
4 182 351 5 102 505

4 182 351 5 102 505
4 182 351 5 102 505
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Not 11 Förbättringsarbeten på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 12 Inventarier och fordon

Ingående anskaffningsvärde 
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Värdepapper Nom. värde
Carnegie Corp Bond D 100
Case Safe Play 100
Simplicity Global Corp. 100
Simplicity Likviditet 100
Spiltan Räntefond Sv. 100

2020-12-31 2019-12-31

6 450 536 6 450 536
6 450 536 6 450 536

-4 095 235 -3 450 624
-644 616 -644 611

-4 739 851 -4 095 235
1 710 685 2 355 301

2020-12-31 2019-12-31

5 462 387 5 615 987
759 615 216 400

-696 000 -370 000
5 526 002 5 462 387

-3 874 308 -3 688 907
444 731 316 000

-513 951 -501 401
-3 943 528 -3 874 308

1 582 474 1 588 079

2020-12-31 2019-12-31

Antal Antal
86 710 9 055 053 0 0
33 127 4 591 000 0 0
36 297 4 523 078 0 0
45 198 5 050 000 0 0
45 357 5 120 446 0 0

37 389 577 0

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 37 204 724 kronor.

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 1 062 539 1 206 530
Förutbetalda försäkringspremier 436 213 227 353
Förutbetalda hyrda lokaltillbehör 21 851 25 473
Förutbetalda serviceavtal data 376 639 393 746
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 670 167 413 450

2 567 409 2 266 552
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Not 15 Upplysningar om aktiekapital

Antal/värde vid årets ingång 
Antal/värde vid årets utgång

Not 16 Periodiseringsfond

Periodiseringsfond 2015 
Periodiseringsfond 2016 
Periodiseringsfond 2017 
Periodiseringsfond 2018 
Periodiseringsfond 2020

Not 17 Upplupna kostnader och forutbetalda 
intäkter

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Avräkning särskild löneskatt pensionskostnader
Övriga upplupna kostnader och förutb intäkter

Not 18 Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet

Avskrivningar
Nedskrivet värde anläggningstillgångar 
Vinst vid försäljning av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 
Förlust vid försäljning av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

Not 19 Likvida medel

Kassa och bank

Antal aktier Kvotvärde per 
aktie

8 000 1 000,00
8 000 1 000,00

2020-12-31 2019-12-31

1 450 103 1 450 103
6 072 000 6 072 000
6 209 000 6 209 000
1 250 000 1 250 000
1 209 000 0

16 190 103 14 981 103

2020-12-31 2019-12-31

1 731 056 1 648 457
3 125 477 3 251 386

0 881 789
577 160 1 072 470

5 433 693 6 854 102

2020-12-31 2019-12-31

1 354 363 1 352 197
0 7813

.4 944 973 0

0 57 763
-3 590 610 1 417 773

2020-12-31 2019-12-31

45 383 757 71 163 444
45 383 757 71 163 444

38

TeamEngine Document E-Sign ID: AA8936C0-BE6A-43C6-BBAA-9C49E6424065. Page 39 of 41.



TeamEngine E-Signing

VoB Syd AB
Org.nr. 556650-4204

Not 20 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets vinst 

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 64 161 176
årets vinst 2 776 306

66 937 482
Styrelsen föreslår att 
i ny räkning överförs 66 937 482 

66 937 482

Not 21 Ställda säkerheter

Bolaget har inga ställda säkerheter under 2020.

Not 21 Definition av nyckeltal

Soliditet - Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt 
justerat eget kapital
Avkastning på totalt kapital - Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i 
procent av genomsnittlig balansomslutning
Kassalikviditet - Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.

Växjö 2021-04-08

Magnus Carlberg Kristina Bendz Niels Elvhammar
Verkställande direktör

Oliver Rosengren Fia Rosenstråle Tommy Johansson

Monica Widnemark Anna Pålsson Sven Jansson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 april 2021

Helena Patriksson 
Auktoriserad revisor
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TILLBAKABLICK PÅ 2020

Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara huvudman för hem för vård 
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.

Verksamhetsåret för Familjerådgivningen kom, som för samhället i övrigt, att präglas av den pågående 
Coronapandemin. Glädjande är dock att smittan inte har drabbat verksamhetens medarbetare direkt. En 
viss påverkan genom lägre efterfrågan och därmed ett lägre antal genomförda samtal kan dock 
konstateras. Under hösten 2020 övergick verksamheten till att så långt som möjligt erbjuda digitala, 
samtal vilket innebar att prestationen ökade under det tredje tertialet.

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 2020 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.

VoB:s direktion och VD riktar ett varmt tack till medlemskommunerna, den egna personalen, VoB Syd AB 
och till övriga samarbetspartners under 2020.

Växjö den 7 april 2021

Oliver Rosengren 

Ordförande

Niels Elvhammar 

VD

VoB Kronoberg, Bokslut 2020
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

PERSONAL

Verksamheten har under perioden haft tre medarbetare som samtliga arbetar på deltid. Det totala 
antalet tjänster är som tidigare 2,55. Under perioden har en medarbetare varit sjukskriven, inledningsvis 
på heltid och därefter på del av sin tjänst. En av medarbetarna avslutade sin tjänst under september. Ny 
medarbetare tillträdde i november. Under året har extern konsult använts i verksamheten. Denna 
kostnad belastar posten övriga kostnader och inte personalkostnader vilket förklarar avvikelsen mot 
budget för dessa kostnader enligt vad som framgår nedan.

Den tidvis lägre bemanningen har endast i begränsad uträckning påverkat verksamhetens prestation 
avseende väntetider och antal genomförda samtal eftersom den konsult som anlitats har kunnat 
tjänstgöra när verksamheten haft behov av detta. Detta har skapat en god flexibilitet samtidigt som de 
ekonomiska ramarna har kunnat hållas med god marginal.

Under 2020 har VoB Kronoberg köpt VD, ekonomichef, lönehantering och IT-service via VoB Syd AB. 
Företagshälsovård tillhandahålls genom avtal med Hälsoforum AB i Växjö.

FAMILJERÅDGIVNING 

Antal samtal
Antalet samtal under året var totalt 889 vilket är färre än under föregående år (1068 under 2019, 1092 
2018, 1088 2017,1047 2016, 882 2015). 2 samtal gavs till familjer utanför länet. Varje parsamtal 
beräknas ta ungefär två timmar inklusive förberedelse och efterarbete. Bilaga: Antal samtal per 
kommun.

Antalet påbörjade ärenden under året minskade också något och uppgick till totalt 269 (281).

Såväl antalet ärenden som antalet samtal är således färre jämfört med föregående år. Främsta orsaken 
till nedgången är att pandemin initialt ledde till en lägre efterfrågan samt att många par och individer 
lämnade återbud med kort varsel. Verksamheten erbjuder sedan hösten 2020 samtal via video, vilket 
ökat efterfrågan och minskat antalet återbud.

Utåtriktat arbete
Som ett led i det utåtriktade arbetet har familjerådgivarna haft kontakter med bland annat 
familjecentraler, vårdcentraler, socialtjänsten i medlemskommunerna samt med verksamheten 
"Familjefrid". På grund av pandemin har dessa kontakter skett genom telefonsamtal och videomöten.

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

VoB Kronoberg, Bokslut 2020
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veckor. Målet uppnås.

Mål: Minst 90 % av övriga kunder skall erbjudas en tid inom 4 veckor:

Utfall: 98 % av kunderna har erbjudits tid inom 4 veckor. Övriga har erbjudits tid inom 6 veckor. 
Målet uppnås.

Kommentar: Noterbart är att målen avseende väntetider nås trots att verksamheten haft lägre 
bemanning än normalt till följd av sjukfrånvaro. Periodvis lägre efterfrågan har bidragit till att 
längre väntetider har kunnat undvikas. Vidare har anlitandet av bemanningskonsult inburit att 
nyanmälda par i de flesta fall har kunnat tas emot och erbjudits samtal relativt omgående.

Utfallet 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: 58 enkäter har genomförts under perioden, vilket motsvarar en svarsfrekvens om cirka 22 
%. Målet uppnås inte.

Kommentar: Den låga svarsfrekvensen och det omfattande bortfallet förklaras delvis av att 
övergången till digitala samtal innebär att enkätsvar inte kan inlämnas anonymt, vilket är en 
given förutsättning. Vidare hänger svårigheten med att få in enkäter samman med att det i en 
relativt stor andel av ärendena är en öppen fråga om paret eller individen önskar fortsätta 
kontakten med familjerådgivningen eller inte. Om paret efter en tids betänketid väljer att inte 
fortsätta ges inte någon möjlighet till enkätuppföljning. För verksamhetsåret 2021 har 
verksamheten övergått till att genomföra enkätutvärdering efter andra samtalet, dvs när 
insatsen oftast fortfarande pågår, i stället för att vänta till det sista samtalet. Bedömningen är 
att detta kommer ge förutsättningar att öka svarsfrekvensen. Dock kan noteras att den fortsatta 
pandemin och användandet av videosamtal även kommer att påverka utfallet under 2021.

Genomsnittligt utfall på respektive enkätfråga 2020 (skala 1-5):
1. Tillgänglighet gällande telefontider hos familjerådgivningen?
Genomsnittligt omdöme 4,33
2. Möjligheten att inom rimlig tid få inbokat ett första samtal?
Genomsnittligt omdöme 4,62
3. Hur upplevde du samtalen med familjerådgivaren?
Genomsnittligt omdöme 4,71
4.1 vilken grad anser du att familjerådgivningen varit till hjälp i din situation?
Genomsnittligt omdöme 4,12

Det genomsnittliga utfallet avseende samtliga frågor är 4,44 (4,45) på 5-gradig skala, vilket 
bedöms vara ett mycket positivt utfall.

VoB Kronoberg, Bokslut 2020
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3. Beläggningsgrad:

Mål: Beläggningsgraden vid Familjerådgivningen skall var minst 75 %, vilket motsvarar 454 genomförda 
samtal per år och heltidstjänst (totalt 1158 samtal på 2,55 tjänster).

Utfall: Antalet samtal under 2020 var totalt 889 (1068). Målet uppnås inte

Kommentar: Främsta orsaken till det förhållandevis svaga utfallet är, som nämnts ovan, att pandemin 
initialt ledde till en lägre efterfrågan samt åtskilliga återbud med kort varsel.

EKONOMI

Årets resultat visar på ett överskott om 488 tkr (269 tkr, 2019). Eget kapital uppgår till 11 887 tkr (11 399 
tkr 2019) och likvida medel/bank 8 021 tkr (7 562 tkr 2019).

Efterfrågan på Familjerådgivningens tjänster har under 2020 varit fortsatt god även om den under våren 
påverkades av pandemiutbrottet. Intäkterna avseende besöksavgifter är 172 tkr vilket skall jämföras 
med utfallet 2019 som var 191 tkr. De gemensamma kommunala avgifterna har räknats upp med årets 
index 2,62 %.

Den främsta förklaringen till den positiva avvikelsen i ekonomiskt resultat, jämfört med vad som var 
planerat, är lägre personalkostnader till följd av periodvis lägre bemanning på grund av sjukfrånvaro, 
enligt vad som beskrivits ovan.

VoB Kronoberg, Bokslut 2020
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RESULTATRÄKNING (tkr)

2020-12-31

Rörelsens intäkter
Verksamhetens intäkter, not 1 2 721

Övriga rörelseintäkter, not 2 ______ 19_

Summa rörelsens intäkter 2 740

Rörelsens kostnader
Övriga kostnader -877

Personalkostnader, not 3 -1 375

Summa rörelsens kostnader -2 252

Rörelseresultat 488

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 0

Resultat efter finansiella poster 488

ÅRETS RESULTAT 488

VoB Kronoberg , Bokslut 2020

2019-12-31

2 675 

8

2 683

-739 

-1 675 

-2 414

269

0

269

269

TeamEngine Document E-Sign ID: A367551B-45C8-4468-845E-64AEF5C0A4CD. Page 8 of 17.



TeamEngine E-Signing

VoB Kronoberg 222000-0687

BALANSRÄKNING (tkr)

TILLGÅNGAR

2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, not 4 4 000 4 000

Summa anläggningstillgångar 4 000 4 000

Omsättningstillgångar

Fordringar, not 5 122 144

Bank, kassa, not 6 8 021 7 562

Summa omsättningstillgångar 8 143 7 706

SUMMA TILLGÅNGAR 12 143 11 706

Eget kapital not 7

Vid räkenskapsårets ingång 11 399 11 130

Årets resultat 488 269

Vid räkenskapsårets utgång 11 887 11 399

SKULDER

Kortfristiga skulder, not 8 256 307

SUMMA SKULDER

OCH EGET KAPITAL 12 143 11 706

ANSVARSFÖRBINDELSE

STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga

Balanslikviditet 31,8 25,1

Soliditet 98% 97%

VoB Kronoberg , Bokslut 2020
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TeamEngine E-Signing

VoB Kronoberg 222000-0687

not 1 Intäkter 2020 2019

Besöksavgifter 172 191

Kommunala avgifter till VoB Kronoberg 2 549 2 484
2 721 2 675

not 2 Övriga rörelseintäkter

Ersättning från FK 19 8

19 8

not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Män 2 1

Kvinnor 1 3

Totalt 3 4

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Direktionen 58 83

Övriga anställda 1 059 1 251

Sociala kostnader 258 342

Personalkostnader 1 375 1 676

(varav pensionskostnader) 75 85

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 2020
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TeamEngine E-Signing

VoB Kronoberg 222000-0687

Not 5 Fordringar 2020 2019

Övriga kortfristiga fordringar 42 22
Ingående mervärdesskatt 28 49

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 52 73

122 144

not 6 Kassa och bank

Bankkonto SEB 

Placeringskonto SEB 

Handkassor konto SEB

4 018 3 559

4 000 4 000

____3 ________ 3

8 021 7 562

not 7 Eget kapital

11 399 11 130

488 269

11 887 11 399

Vid räkenskapsårets ingång 

Årets resultat

Vid räkenskapsårets utgång

not 8 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 17 89

Skuld Koncernföretag 49 48

Arbetsgivaravgift 41 31

Personalskatt 38 25

Särskild löneskatt pensionskostnader 15 16

Upplupna löner 11 11

Upplupna Sociala avgifter 3 3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 82 84

256 307

VoB Kronoberg , Bokslut 2020
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TeamEngine E-Signing

VoB Kronoberg 222000-0687 11

DRIFTSREDOVISNING (tkr)
2020-01-01 -2020-12-31
Resultatenhet

DIREKTIONEN

Utfall Budget Avvikelse

INTÄKTER

Ersättning gemensam verksamhet 274 274 -
274 274 -

KOSTNADER

Andra omkostnader - 145 169 24

Kostnader förtroendevalda - 58 150 92
- 203 319 116

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTNAD

Ränteintäkter

Räntekostnader

- 45 45

- 45 45

NETTO 71 71

FAMILJERÅDGIVNING

INTÄKTER

Besöksavgifter 172 200 - 28

Ersättning gemensam verksamhet 2 275 2 275 -

Övriga ersättningar 19 - 19
2 466 2 475 - 9

KOSTNADER

Andra omkostnader - 732 - 529 - 203

Personalkostnader - 1 317 - 1 946 629

-2 049 - 2 475 426

NETTO 417 - 417

ÅRETS RESULTAT 488 . 488

VoB Kronoberg , Bokslut 2020
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TeamEngine E-Signing

VoB Kronoberg 222000-0687

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 10 maj 2021

Oliver Rosengren Monica Widnemark Sebastian Ohlsson

Bo Ederström Sven Jansson Magnus Carlberg

Lars-Erik Hammarström Marie Rosenqvist

VoB Kronoberg , Bokslut 2020
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TeamEngine E-Signing

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING (tkr) RESULTATRÄKNING

2020-12-31
VoB Kronobergs del i

VoB Kronoberg VoB Syd AB 50% Sammanställd Elimineringar Sammanställd
Verksamhetens intäkter externt 2 740 48 991 51 731 51 731
moderbolag (VoB Kronoberg) 0 260 260 -260 0
dotterbolag ( VoB Syd AB) 0 0 0 0
Summa intäkter 2 740 49 250 51 990 -260 51 731

Rörelsens kostnader
Kostnader externt -1 733 -46 336 -48 069 -48 069
moderbolag (VoB Kronoberg) 0 0 0 0
dotterbolag ( VoB Syd AB) -519 0 -519 260 -260
Summa kostnader

Planenliga avskrivningar

-2 252 -46 336

-677

-48 588

-677

260 -48 329

-677
0

2 725NETTOKOSTNADER 488 2 237 2 725

Finansiella intäkter 0 185 185 185
Finansiella kostnader 0 -1 -1 -1
Summa finansiella poster 0 185 185 0 185

Res e finansiella poster 488 2 422 2 910 2 910

Bokslutsdispositioner 0 -645 -645 645 0
Skatt på årets resultat 0 -389 -389 138 -250
ARETS RESULTAT 488 1 388 1 876 783 2 659

VoB Kronoberg, Bokslut 2020
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TeamEngine E-Signing

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING BALANSRÄKNING
2020-12-31

VoB Kronobergs 
del i VoB Syd AB

TILLGÅNGAR VoB Kronoberg 50% Sammanställd Elimineringar Total

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Byggnader 0 2 091 2 091 2 091
Förbättringsutgifter på annans fastighet 0 856 856 856
Inventarier, bilar 0 791 791 791

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 18 695 18 695 18 695
Summa anläggningstillgångar 4 000 22 433 26 433 -4 000 22 433

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 0 4 157 4 157 4 157
Övriga fordringar 42 171 213 213
Ingående mervärdeskatt 28 0 28 28
Förutbetalda kostnader intäkter 52 1 284 1 336 1 336
Fordran moderbolag ( VoB Kronoberg) 0 25 25 -25 0

dotterbolag ( VoB Syd AB) 0 0 0 0
Bank 8 021 22 692 30 713 30 713

Summa omsättningstillgångar 8 143 28 328 36 471
o

-25 36 446

SUMMA TILLGÅNGAR 12 143 50 760 62 903 -4 025 58 879

VoB Kronoberg, Bokslut 2020
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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 11 399 0 11 399 5 812 17 211
Balanserat resultat 0 32 081 32 081 32 081
Årets resultat 488 1 388 1 876 783 2 659
Summa eget kapital 11 887 37 469 49 356 2 595 51 950

Obeskattade reserver 0 8 390 8 390 -8 390 0

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder 17 1 045 1 062 1 062
Uppskjuten skatteskuld 0 0 1 795 1 795
Övriga skulder 29 4 33 33
Upplupna kostnader och förutbetalda 82 2 717 2 799 2 799
Skatt arbetsgivaravgift, personalskatt 79 1 136 1 215 1 215
Skuld moderbolag (VoB Kronoberg) 0 0 0 0

dotterbolag (VoB Syd AB) 49 0 49 -25 25
Summa kortfristiga skulder 256 4 902 5 158 1 771 6 928

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 143 50 760 62 903 -4 025 58 879

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

VoB Kronoberg, Bokslut 2020
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Signatures for document with ID: A367551B-45C8-4468-845E-64AEF5C0A4CD.

Sebastm Olssoia
Sebastian Olsson
E-mail: sebastian.olsson@alvesta.se 
Role: Ordförande 
2021-05-10 18:58 CEST

Marie ■Rosenguist
Marie Rosenquist 7
E-mail: mariemie.rosenquist@gmail.com
Role: Mrs
2021-05-10 21:13 CEST

Caribtnorloams
Magnus Carlberg J
E-mail: magnus.carlberg@tingsryd.se 
2021-05-11 08:58 CEST

E-mail: oliver.rosengren@vaxjo.se 
Role: Kommunalråd 
2021-05-14 10:32 CEST

Lar$-6rik Hammarsirbm
Lars-Erik Hammarström
E-mail: lars-erik.hammarstrom@uppvidinge.se
2021-05-15 10:44 CEST

Bo Rdersirbm
Bo Ederström
E-mail: bo.ederstrom@ljungby.se 
2021-05-15 12:46 CEST

Morica Widnemark
Monica Widnemark 
E-mail: monica.widnemark@lessebo.se 
Role: LEDAMOT 
2021-05-15 13:26 CEST

E-mail: sven.jansson@markaryd.se
2021-05-19 06:18 CEST
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� LJUNGBY@ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-26 

9(15) 

Socialnämnden 

SN § 54 

Val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott 

Fyllnadsval efter Göran Fransson (S) 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att Tomas Sonesson (S) utses till ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Fransson (S) bar avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. Han 
har även haft uppdrag som ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 
Kommunfullmäktige har 2021-04-26 utsett Tomas Sonesson (S) som ordinaiie 
ledamot i socialnämnden. Socialnämnden har m.1 att välja ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott. 

Yrkande 

Håkan Bengtsson (S) yrkar med den socialdemokratiska partigruppen att Tomas 
Sonesson (S) utses till ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med den 
socialdemokratiska partigruppens yrkande och finner genom acklamation att 
nämnden beslutat i enlighet med yrkandet. 

Besluts underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 60. 

7111dessign 
�. ]5 l�



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

1(15)
m

Socialnämnden

Tid och plats Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 26 maj 
2021 kl 8.00-16.30

Beslutande Bo Ederström (M) ordförande

Anneli Ahlqvist (C) § 50-del av § § 57

Daniel Svensson (M)

Jennie Uleskog (C)

Håkan Bengtsson (S)

Gerd Lansler (KD)

Margaretha Andersson (S)

Ingela Rosén (S)

Martina Ericsson (SD)

Doris Nickel (SD)

Ulla-Britt Storck (S) för Tomas Sonesson (S) § 53 - § 58

Övriga
deltagande

Greger Larsson, socialchef

Per Svensson, sektionschef § 51

Linda Farkas, kvalitetstrateg § 52

Marie Karlsson Jensen, verksamhetschef § 57 p 4

Solange Varela, verksamhetschef § 57 p 4

Justerare Daniel Svensson (M)

Justeringens 
tid och plats Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 9 juni 2021

Paragrafer 50-58

Sekreterare Ljiljana Bublik

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

Socialnämnden

Justerare Daniel Svensson (M)

2(15)

Nämnd/styrelse

Sammanträdesdatum

Tillkännagivandet
publicerat

Överklagningstid

TILLKANNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
vvebbaserade anslagstavla

Socialnämnden

2021-05-26

2021-06-10

2021-06-11—2021-07-02

Tillkännagivandet
avpublicerat 2021-07-05

Förvaringsplats
för protokollet Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Underskrift

Ljiljana Bublik

Justerandes sign



Kommunstyrelsen

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Hej, 

Sunniva Berg Saga 

den 10 augusti 2021 14:26 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

ICS.2..o� \- O'"$t§. 10 l 

Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ordinarie ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. 

Vänliga hälsningar, 

Saga Bergh 



Olsson Sofia

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Info Ljungby
den 16 augusti 2021 07:52 
Olsson Sofia
VB: Mitt uppdrag som nämndeman upphör 2021-12-31

Från: Ivarsson Christer <christer.ivarsson@ljungby.se> 
Skickat: den 13 augusti 2021 14:30 
Till: Info Ljungby <info@ljungby.se>
Ämne: Mitt uppdrag som nämndeman upphör 2021-12-31

Anmäler till Kommunfullmäktige att mitt uppdrag som nämndeman upphör 2021-12-31 och att ny 
nämndeman skall utses av kommunfullmäktige från 2022-01-01 till 2023-12-31.

Hälsningar 
Christer Ivarsson 
Miljöpartiet

19530228-4715

070-5926143
christer. ivarsson(5)|ive.com

1

mailto:christer.ivarsson@ljungby.se
mailto:info@ljungby.se


Knutsson Sofie 

Från: Johansson Lars-Ove 

Skickat: den 27 augusti 2021 07:44 

Knutsson Sofie Till: 

Ämne: Fwd: Avsägelse av KF 

Skickat från min iPhone 

Vidarebefordrat brev: 

Från: Karl Gustaf Sundgren <k.g@lmp.se> 

Datum: 26 augusti 2021 22:26:23 CEST 

Till: Johansson Lars-Ove <lars-ove.johansson@ljungby.se> 

Kopia: Karl Gustaf Sundgren <k.g@lmp.se> 

Ämne: Fwd: Avsägelse av KF 

Hälsningar 
K-G Sundgren
Mobil 0705562699

k.g@lmp.se

Vidarebefordrat brev: 

Från: Karl Gustaf Sundgren <k.g@lmp.se> 
Ämne: Avsägelse av KF 
Datum: 26 augusti 2021 21 :22:56 CEST 
Till: Olsson Sofia <sofia.olsson@ljungby.se> 
Kopia: Karl Gustaf Sundgren <k.g@lmp.se> 

Får härmed avsäga mig uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktige, Ljungby kommun 

Karl-Gustav Sundgren 
Person nr: 19510916-0258

mailto:k.g@lmp.se
mailto:lars-ove.johansson@ljungby.se
mailto:k.g@lmp.se
mailto:k.q@lmp.se
mailto:k.q@lmp.se
mailto:sofia.olsson@liunqbv.se
mailto:k.q@lmp.se


Olsson Sofia 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Kopia: 

Ämne: 

Johansson Lars-Ove 
den 17 september 2021 13:08 
Olsson Sofia 
Byrskog Bruce 
VB: Avsägelse 

Från: Johansson Arne <arne.johansson@ljungby.se> 
Skickat: den 17 september 202113:07 
Till: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@ljungby.se> 
Kopia: Johansson Lars-Ove <lars-ove.johansson@ljungby.se> 
Ämne: Avsägelse 

Hej 

Meddelar härmed att jag avsäger mig mitt uppdrag som ersättare i valnämnden. 

Med vänlig hälsning 

Arne Johansson (C) 

mailto:ame.johansson@ljungby.se
mailto:lars-ove.johansson@ljungby.se


Ljungby 
kommun 

Lämna medborgarinitiativ 

Ärendenummer 

Inskickat 

Dina uppgifter 

Personnummer 

Förnamn 

Efternamn 

Gatuadress 

Postnummer 

Ort 

E-postadress

Telefon

Mitt medborgarinititativ 

Mitt medborgarinitiativ 

Min motivering 

Postadress: Ljungby kommun 34183 Ljungby 

Telefon: 0372-78 90 00 

210910-GIT-HY30 

2021-09-10 20:01 

Önskar ett övergångställe vid kronoskogen/thoren skola 

I dagsläget passerar väldigt många barn och ungdomar 
som ska till och från skolan där eftersom man som 
förälder är hänvisad till att parkera där. 
Det går även en cykelled genom som är flitigt använd av 
allmänheten. 
50 km /h men många kör fort ofta runt 70km/h. 

Sida I av 1 



Ljungby
kommun

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

210909-GIT-VW63
2021-09-09 17:42

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ
Mitt medborgarinitiativ Cykelväg Näsvägen

Min motivering
Dålig sikt för både utkörande fordon från tankstation och 
cyklister som kommer nerför backen från Bolmstadvägen. 
Helt enkelt omöjligt att se varandra pga uppväxt terräng.

Postadress: Ljungby kommun 34183 Ljungby
Telefon: 0372-78 90 00

Sida 1 av 1



|ä| Ljungby
kommun

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

210902-GIT-VJ41
2021-09-02 12:00

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ

ETT LEVANDE LIDHULT MED FÅGELDAMM och 
BLOMSTERÄNG
När jag åker till Ljungby blir jag inspirerad av 
vattensamlingar på bägge sidor om vägen på infarten.
Där är många fåglar. Kan man ordna något liknande i 
Lidhult? För en levande landsbygd! I Smålänningen den
12 maj kunde vi läsa om hur Ljungby räddar bin och andra 
pollinatörer. Naturskyddsföreningen i Sunnerbo uppmanar 
Ljungby kommun att arbeta för att rädda bina och andra 
viktiga insekter.
Förslag: När man kör från Lidhult mot Svenshult ligger 
kommunens mark på vänster sida, strax efter samhället.
Det är en stort fält med åker, sumpmark och skogsmark. 
Det vore mycket lämpligt att göra våtmark av 
sumpmarken till fågelsjö, branddamm. På vintern kan det 
bli en skridskois, centralt för alla i Lidhult och nära till 
Weland med idrottshall och bad. De uppgrävda massorna 
kan bli blomsteräng till nytta för naturen.
Vattenförsörjningen kommer via ett dike från Nannarp.
Det finns också gott om plats för att göra parkering på 
åkern.

Min motivering

TÄNK PÅ EN LEVANDE LANDSBYGD! Det här hjälper 
till att göra Lidhult attraktivt, det behövs när kommunen 
ska växa. Alla samhälle behöver växa! Stad och land 
hand i hand!

Postadress: Ljungby kommun 34183 Ljungby
Telefon: 0372-78 90 00 Sida 1 av 1



* Ljungby 
kommun

ft&DoLt-oon 103

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

210827-GIT-XD13
2021-08-27 09:03

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ Styr byggandet mot fler bostadstyper, till vettigt 
pris...såklart:-)

Min motivering

Idag finns det i princip två boendeformer i Ljungby tätort. 
Villor och lägenheter. Många villor har flera plan, rejäla 
trädgårdar, rejält tilltagen boyta och trädgård.
Lägenheterna är just traditionella lägenheter med i bästa 
fall en trevlig grön baksida, som kv Betlehem. Men vad 
skulle hända om det i både gammal och ny bebyggelse 
sprängdes in enplans bebyggelse, med mindre täppor, i 
varierande storlek med kanske 2-4 rum? De yngre 
samboparen, den åldrande invånaren eller den bekväma 
alternativt högpresterande medborgaren med båt-stuga- 
husbil etc som inte vill eller mäktar med full gärning ser 
gärna fler byggnadsvarianter. Kedjebyggda ex, och/eller 
gruppering kring grönyta. Exempelvis är ju
Donationsgatan 7-23 exempel, men även då varianter i 
ett plan. Skinnarevägens marklägenheter liksom somliga 
bostäder på Gärdsmygen där det finns både enplan och 
flerplan är också bra. Men det behövs mer av dessa små 
marknära byggnaderna.

Postadress: Ljungby kommun 34183 Ljungby
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Ljungby ' 0^1 M 03
kommun

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

210825-GIT-AR48 
2021-08-25 15:00

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ

Min motivering

Medborgarinitiativ 
Säker skolväg i Lidhult

I ÖP 2035
är det inskrivet förslag på utbyggnad av "säker skolväg” i 
samband med nybyggnation på olika platser i samhället. 
För ett antal år sedan byggdes säker skolväg från 
Unnarydsvägen österut utmed Storgatan till skolan men 
ingen fortsättning har skett.
Väster om Unnarydsvägen bor det många barnfamiljer 
likaså söder om samhället, i området kring Barrstigen. 
Både Unnarydsvägen och Järnvägsgatan är fysiska 
barriärer med tung trafik, som måste passeras för att ta 
sig mellan hem och skola. Det är Trafikverkets vägar men 
vi menar att kommunen måste vara med och påverka för 
en säkrare skolväg för våra barn.
I dagsläget kör många förädrar sina barn vilket medför en 
osäker trafikmiljö runt skolan och påfrestning på miljön.

En anan aspekt är att Unnarydsvägen även är en fyskisk 
barriär för att ta sig från skolan till service och aktiviteter 
som badhus, sporthall, affärer, café och bibliotek.
Möjliga åtgärder är sänkt hastighet, trafikhinder, 
övergångsställe mm.
Trafikverket och Ljungby kommun har 2019 skriftligt tagit 
del av våra synpunkter om Unnarydsvägen och 
Järnvägsgatan som fysiska barriärer med farliga 
trafikmiljöer, och lämnat skriftliga svar: Ingen åtgärd.

BOLET 210825 Chris Olsson Lidhult 
En säker skolväg medför en säkrare trafikmiljö för alla 
åldrar. Goda exempel finns i grannkommuner där 
genomfartsvägen har både sänkt hastighet och 
trafikhinder.
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Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

210825-GIT-NO49
2021-08-25 14:42

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ

Medborgarinitiativ
Grönstråk i Lidhult - Fokusområde vatten
Vandringstig Banvaktsstugan till 
Aktivitetsområde/elljusspår
Ett stort projekt är på gång nära kyrkan och skolan. Det 
blir ett aktivitetsområde med eljusbana, cykelvägar och 
utegym. Detta sker i samverkan mellan LGoiF, 
Lingonbygden och kommunen.
Samhällsföreningen Lidhult Lyfter arbetar med ett annat 
aktivtitetsområde runt badplatsen Askaken. Där har hänt 
en hel del under året! Förbättrad skyltning till 
naturreservatet Lidhultsåsen med utgångspunkt från 
Askaken och röjning och markering av befintlig Naturstig 
utmed Lidhultsån upp till gamla Banvaktsstugan i 
samhället. Askaken blir ett nav för rekreation i naturen i 
den södra delen av samhället.
Förslag:
Knyt ihop de båda aktivitetsområdena!
Redan 2001 var detta på förslag från Lidhultsborna...
"Gör en promenadstig utmed Lidhultsån. Skylta stigen där 
den korsar vägar, så folk upptäcker att den finns.
En promenadväg utmed Lidhultsån skulle ge invånare 
tillgång till vattenkontakt, något som alltid uppskattas." 
ÖP2001
Naturstigen från Askaken till Banvaktsstugan kom till i 
samarbete mellan Sockenrådet och kommunen,men den 
sista delen upp till kyrkan blev aldrig av.
Tillfället har väl aldrig varit bättre än nu när vi har möjlighet 
att knyta ihop aktivitetsområdena och göra den vackra 
Lidhultsån tillgänglig och synlig för alla!
BOLET 210825 Chris Olsson Lidhult

Min motivering
En möjlighet att öka attraktionen för västra delen av 
kommunen! Det är också helt i linje med ÖP 2035 och 
fokusområde vatten.
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»Ljungby 
kommun

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

210824-GIT-NJ25
2021-08-24 10:23

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ

Cykelväg mellan Annerstad och Skeen.
Jag föreslår plantering av blommande träd och buskar 
utmed den nybyggda cykelvägen. Detta kan ske genom 
samverkan mellan Trafikverket, Ljungby kommun och 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen vill gynna vilda polinatörer 
och har i dagarna gått ut med information om bidrag till 
olika projekt som gynnar polinatörer. Cykelvägen går 
parallellt utmed väg 25. Inga träd skuggar cykelvägen. Jag 
föreslår vildapel, sälg, fågelbär, nypon mfl

Min motivering Vilda polinatörer gynnas och cykelvägen kan bli ett 
vackert utflyktsmål.
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Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

210823-GIT-OY57
2021-08-23 21:01

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ
Mitt medborgarinitiativ No Guts No Glory - en hinderbana

Min motivering

Vi behöver har nåt som lockar folk till Ljungby så som en 
hinderbana som Tougt Viking eller liknade.
Tror det skulle locka folk hit och det blir en rolig o 
hälsosam evenemang för alla.
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K8 (PCbU'00\\ no'3

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

210809-GIT-QA32
2021-08-09 15:54

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ
Mitt medborgarinitiativ Inomhus skateboardpark

Min motivering

Saknas en ordentlig en i Ljungby.
Finns gott om plats bredvid utomhusparken.
Drygt att behöva åka iväg för att skata inomhus när det 
regnar.
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f Ljungby 
kommun

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer 210806-GIT-CM45
Inskickat 2021-08-06 14:00

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ
Mitt medborgarinitiativ Kvarteret Fritiden

Min motivering

Ang kvarteret fritiden. Har kollat av lite med ungdomarna i
Ljungby. Varför de håller till på skolorna kvällstid, vad dom 
efterfrågar osv. Ungdomar vill "hänga" oberoende av 
kön, ålder och intresse. Så har de alltid varit och kommer 
alltid att vara oavsett vilka aktiviteter vi hittar på för dom.
Enligt mitt tycke tycker jag att det är kv. Fritiden vi ska 
satsa på och att det är där våra ungdomar och vuxna för 
den delen ska hålla till. Vi har stora grönytor som vi kan 
göra mycket på.
Skateparken är perfekt för både äldre och yngre. Många 
papperskorgar, bänkar och upplyst!
Paddelbanorna som byggs gör att fler vuxna kommer att 
vistas i området. Jättebra!
- Bygg två stycken belysta basketplaner med korgar i "rätt 
höjd". Vad jag förstår har skolorna rätt höjd på sina 
korgar. Basket är något som tilltalar en stor grupp, lätt och 
enkelt för alla att utföra. Att nät går sönder får man räkna 
med. Jag har själv korg hemma och har fått laga nät 
många gånger i sommar.
- Ställ ut stora soptunnor på parkeringen där epa-bilar kan 
köra och parkera. Finns där soptunnor finns iallafall 
möjligheten att slänga på rätt ställe.
- Håll "IsCafét" i Arenan öppet sommar och kvällstid för 
inköp och toalett. Ingång direkt till Cafét så övriga delar i 
arenan kan hållas låst. Perfekt sommarjobb för ungdomar.
- Fina dagar tipsar jag också om att "ute"-badet kan ha 
öppet längre än 19:00. Då slipper dom bada i Lagaån.
- Sarg och gjuten platta för "ute" bandy. Inte prioritet ett 
men ett önskemål.
- Utegym. Sååå fint det blivit i Ryssby. Både yngre och 
äldre kan tränar där.

Kanske löser vi inte problemen med skadegörelse och 
körningar på skolorna med dessa förslag men de 
ungdomar som inte utför detta får iallafall inte skyll för det.
Till 90% är det skötsamma ungdomar som håller till på 
skolorna för att umgås och spela basket. Tycker dom har 
fått orättvis kritik i våra medier.
Att kv. Fritiden ligger lite i utkanten av stan gör att liv och 
aktivitet där inte kommer störa allmänheten. Viktigt att
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§ Ljungby 
kommun

tänka på är att det ska vara upplyst!
Vi måste sträva efter en mix av äldre och yngre. 
Ungdomarna välkomnar det. Det uppmanas att vi ska ut 
och cykla på kvällarna och se vad våra barn har för sig. 
Det funkar inte riktigt så för alla. Bättre är att mixa 
aktiviteter så vi på ett naturligt sätt hamnar på samma 
ställe.
Förhoppningen är när pandemin är över att hela kv. 
Fritiden lever upp igen. Med hockey, vollyboll, friidrott bad 
osv både inne och ute. Vi ska uppmana till aktivitet och 
då är Kv. Fritiden rätt ställe att satsa på.
För mig är det enkelt, våga satsa!!
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Ljungby
kommun

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

210731-GIT-CL54
2021-07-31 12:30

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ .
Hej! Det finns ingen varningsskylt för den skarpa kun/an i 
Bolmstad varken från Ljungby eller Tannåker och inte 
heller för ut och infarten från Angelstad.

Min motivering

Med tanke på alla turister som kör där och boende så 
behövs det verkligen varningsskyltar från alla håll.Vi kör 
där själva väldigt ofta, det har varit tillbud vid flera tillfällen 
då bilar kommer över på fel sida, som väl är så har det 
inte varit någon allvarlig olycka där ännu. Med vänliga 
hälsningar Conny Christensen

Postadress: Ljungby kommun 34183 Ljungby
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Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

210726-GIT-CL07
2021-07-26 13:50

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ Anlägg en hinderbana för barn i Kronoskogen i närheten 
av utegymmet.
Detta skulle göra att fler hade möjlighet till friskvård, om 
man kan ta barnen med sig till utegymmet/elljusspåret. 
Föräldrarna kan turas om att träna medan barnen leker 
alternativt kan barnen göra hinderbanan medan föräldrar 
gymmar. Det skulle också göra att fler lockas till 
Kronoskogen förutom de som ska gå eller träna - 
hinderbanan i sig hade lockat folk dit till detta 
smultronställe enbart för barnens möjlighet att roa sig en 
stund.

Min motivering Hinderbanan/lekdelen hade kunnat utfomras med 
naturtema/av naturmaterial så som utegymmet är för att 
passa in i miljön. Stockar att gå balansgång på, gå under/ 
över, klättra på, hängbroar och hinder att klättra på, rep att 
svinga sig i osv. Träning för barnen (utan att de vet om 
det) och kanske även fler vuxna som kan röra på sig = 
friskvård och folkhälsa för invånare och besökare. En 
dröm vore hängbroar mellan träd i skogen och vision ska 
man ju ha.
Inspiration: Skånes djurpark (hängbroar, hinderbanor med 
naturmaterial).

Postadress: Ljungby kommun 34183 Ljungby
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I Ljungby
é kommun

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer 210726-GIT-NB42
Inskickat 2021-07-26 13:44

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ
Jag föreslår att kommunen anlägger en lekplats med 
vatteninslag och/eller gör lekytor/ett mindre vattenland i 
anslutning till Kronoskogsbadet där barn kan leka i vatten.
Kommunen har en vision om att växa och ett fokusområde 
anger att det ska skapas attraktiva levnadsmiljöer. Även 
vatten är ett fokusområde och båda dessa kan förstärkas 
genom att skapa ytor för lek med vatteninslag.

Varma dagar som det har varit under sommaren 2021 gör 
att man söker sig till vatten både som vuxen och som barn 
för att svalka sig. En del barn behöver dock mer än en 
pool eller sjö för att aktivera sig. Kronoskogsbadet idag 
erbjuder i princip ingenting för barn som är för stora för 
bebispoolen men för små för att simma eller hoppa från 
hopptorn. Föräldrar till dessa barn släpar med sig 
leksaker till stränderna, men det får man inte (antar jag) 
göra i Kronoskogsbadet. Tänk en pool där med 
åtminstone 60 cm djup med lekredskap av olika slag - 
vilken dröm det vore för alla barn! En mindre rutschkana 
som inte bara barn över 7 år vågar åka, plaskande 
fontäner, vattenbanor med kanaler och slussar till 
exempel.

Min motivering

Ett alternativ till det, eller helst ett komplement för att 
kunna erbjuda något som är gratis så att alla kan ta del av 
det (utebadet kostar fortfarande för föräldrar som ju måste 
vara med så här små barn), handlar om att nästa gång 
man ska bygga en lekplats göra den med vatten. Att vara 
på vanliga lekplatser med barn i ca 30 graders värme är 
ohållbart, då det helt enkelt blir för varmt. Däremot skulle 
ju lekplatser med vatteninslag vara en helt annan sak.
Vattenbanor med kanaler, fontäner med plaskmöjligheter 
(som fontänen på torget i Ljungby), tex så att barnen kan 
leka utomhus på sommaren utan att riskera värmeslag 
och utan att behöva ta sig till en sjö, eller sitta på 
kronoskogsbadet som är mer anpassat för äldre barn.
Det vore verkligen toppen och lockande för den här 
målgruppen. Som småbarnsförälder är det första jag 
kollar om jag ska besöka en stad ifall det finns intressanta 
lekplatser som är lite mer än en rutschkana och gungor.
Och det kan vara avgörande för om jag ens besöker en
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Ljungby
kommun

stad eller inte. Tänk en lekplats i Ljungby som lockar 
besökare hela sommaren! Och då gärna till de centrala 
delarna så att det blir mer liv och rörelse i centrum.

Om dessutom utebadet anpassas även för 
"mellanbarnen" med en liten vattenlandsdel har vi 
verkligen ett lekmecka med vattenfokus för alla barn!

För extra skjuts i arbetet med fokusområdena kan man 
integrera berättande i lekplatsen/vattenlandet, genom 
texter eller att miljöerna byggs så de associeras med 
sagor och sägner, tex att en liten rutschkana är vår 
berömda lindorm, en liten vattenkanal med en bro för 
inspiration till bockarna bruse osv.
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Ljungby
kommun

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

210716-GIT-CL35
2021-07-16 09:36

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ Införa praktikplats, där man utför magnetfiske och dragga 
i lagaån

Min motivering

Varför inte införa kommunal praktikplats, där arbetslösa 
som är i behov av praktikplats får hjälpa till att med 
muddra lagaån, med hjälp av magnetfiske o dragg. I ån 
ligger oerhört mycket cyklar och skrot. Detta gör ju att 
Ljungbys vatten blir miljövänligare och säkrare.
Vet av egen erfarenhet, då jag efter 3 h själv fått upp 15 
cyklar, vid bananarom
Mvh Henrik
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»Ljungby 
kommun

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

210617-GIT-UQ66
2021-06-17 10:09

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ
Mitt medborgarinitiativ Måla om byggnader i stan till mer färgglada färger.

Min motivering

Detta hade gett stan mer lyster och glädje. Det hade inte 
varit lika tråkigt och grått. Om man t.ex. hade färgat 
byggnaderna i olika färger så som blått, rosa, gult, lila, 
grönt osv. så hade det gett stan mer liv och en 
utlandskänsla som många lockas av. Man hade känt 
glädje och nöje av att vara i stan och fler hade varit där 
oftare. T.ex. vi ungdomar då vi dras mycket till färg och 
sådant som ger oss en fridfull och glad känsla. Detta 
hade även gjort det lite mer attraktivt för andra människor 
utanför Ljungby då man hade uppskattat mer färg 
eftersom det inte finns lika mycket i Sverige som i andra 
länder. Det ger stan en mysig känsla där man känner sig 
mer trygg.
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kommun

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

210617-GIT-VM14
2021-06-17 10:01

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ Rosa körsbärsträd på järnvägsparken som på 
Kungsträdgården i Stockholm.

Min motivering

Det livar upp staden och ger en fridfull känsla. Just nu är 
det ganska tråkigt där och detta skulle ge stan mer färg. 
Det ger också en trygghetskänsla då man känner sig lugn 
och road. Längs med körsbärsträden kan man lägga vita 
fina bänkar där folk kan sitta och kolla och njuta av den 
vackra naturen. Tänk dig en vacker sommardag, du sitter 
på en av bänkarna med familj eller vänner. Tar en picknick 
i parken, hade inte det varit underbart? Jag tror även att 
ungdomar hade lockats av detta och varit där mer vilket 
ger ungdomar ett större perspektiv på att njuta av den 
vackra naturen.
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kommun

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

210617-GIT-CK88
2021-06-17 10:00

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ
Mitt medborgarinitiativ Utnyttja köpcentrumet Månen.
Min motivering
Vi skulle önska att köpcentrumet Månen skulle utnyttjas på ett bättre sätt genom att dra dit mera affärer. Det skulle 
önskas att specifikt H&M skulle etableras i Månen. Detta skulle även generera mera arbete för de som till exempel 
avslutar Handelsprogrammet eller andra yrkesförberedande linjer. Även locka till sig mera invånare.
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Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen 

Kansliavdelningen 

POSTADRESS

341 83  Ljungby 
BESÖKSADRESS TELEFON 

0372-78 90 00 vx 
ORG NR 

212000-0670 

E-POST

kommunstyrelsen@ljungby.se 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879

Meddelande till kommunfullmäktige 2021-09-27

1. Länsstyrelsen har utsett Carl-Gustav Arvidsson (L) till ny ersättare i

kommunfullmäktige efter Sabina Dzonlic.

2. Länsstyrelsen har utsett Piroska Ruzsa-Pal (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige

efter Joakim Holmquist.

3. Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till Inspektion för vård och

omsorg, rapporteringsperiod 1 jul – 31 augusti 2021.

4. Protokoll Demokratiberedningen 2021-08-31
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LÄNSSTYRELSEN
I KRONOBERGS LÄN

BESLUT
2021-06-09

Dnr: 201-3516-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
9 juni 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Ljungby
Parti: Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Ny ersättare: Carl-Gustav Arvidsson 
Avgången ersättare: Sabina Dzonlic

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Ljungby

Ledamot Ersättare

Lars Soiling 1. Tomas Johansson
2. Carl-Gustav Arvidsson *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86 
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Anders Pyrell

Kopia till
Kommun/landsting 
Ny ersättare 
Parti

Ann Jonasson



LÄNSSTYRELSEN SL»
I KRONOBERGS LÄN

201-3516-2021

Carl-Gustav Arvidsson 
BLÅKLINTSVÄGEN 30 
34142 LJUNGBY

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den 
9 juni 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Kommun: Ljungby

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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LÄNSSTYRELSEN
I KRONOBERGS LÄN

BESLUT
2021-06-09

Dnr: 201-3519-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
9 juni 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Ljungby
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ersättare: Piroska Ruzsa-Pal 
Avgången ersättare: Joakim Holmquist

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Ljungby

Ledamot

Anne Karlsson 
Tomas Nielsen 
Ulla-Britt Storck 
Magnus Carlsson 
Emma Johansson Gauffin 
Håkan Bengtsson 
Liselotte Åhlander 
Matija Rafaj
Carolin Holmqvist-Henrysson 
Margareta Andersson 
Pia Johansson 
Ingela Rosén

Ersättare

1. Gun Lindell
2. Anita Wanderoy
3. Lars-Åke Långh
4. Ann-Charlott Henrysson
3. Göran Fransson
6. Piroska Ruzsa-Pal *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86 
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Anders Pyrell

Ann Jonasson

Kopia till
Kommun/landsting 
Ny ersättare 
Parti



LJUNGBY
KOMMUN 2021-08-31

1(3)

Socialförval tn ingen 

Stab

Ljiljana Bublik 

0372-789625

ljiljana. bublik@ljungby.se

[Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, rapporteringsperiod 1 juli - 31 augusti 2021

Socialnämnden Ljungby kommun

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)

Verksamhetsområde/Typ 
av insats eller bistånd

Antal Verkställda/ avslutade = beslut 
utan verkställighet/nya beslut

Huvudsakligt skäl till 
dröjsmålet

SoL ÄO, äldreomsorg (4:1 

SoL)/Särskilt boende för 
äldre

8 4 ej verkställda beslut

3 avslutade beslut utan 
verkställighet

1 verkställt beslut

4 - Den enskilde har tackat 

nej till erbjudandet.

3 - Annat skäl, den enskilde 

har återtagit sin ansökan.

SoL OF, omsorger om 
personer med 
funktionsnedsättning (4:1 
SoL) /Bostad med särskild 
service

2 2 verkställda beslut

POSTADRESS BESÖKSADRESS
341 83 Ljungby Södra Torggatan I, 341 43

Ljungby
E-POST
socialnamnden@ljungby.se

TELEFON
0372-78 90 00 vx

WEBBPLATS
www.ljungby.se

ORGNR
212000-0670

BANKGIRO
156-0879

mailto:bublik@ljungby.se
mailto:socialnamnden@ljungby.se
http://www.ljungby.se
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Verksamhetsområde/Typ 
av insats eller bistånd

Antal Verkställda/ avslutade = beslut 
utan verkställighet/nya beslut

Huvudsakligt skäl till 
dröjsmålet

SoLOF (4:1 SoL)
/Kontaktperson

5 2 ej verkställda beslut 2 - Resursbrist, saknar 
lämplig personal 
/uppdragstagare.

1 avslutat beslut utan 
verkställighet

Annat skäl, den enskilde 

har återtagit sin ansökan.

2 verkställda beslut

SoL OF (4:lSoL) 
/Boendestöd

1 1 verkställt beslut

Beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Verksamhetsområde/Typ 
av insats eller bistånd

Antal Verkställda/ avslutade = beslut 
utan verkställighet/nya beslut

Huvudsakligt skäl till 
dröjsmålet

LSS OF, Omsorger om 
personer med 
funktionsnedsättning 
/Personlig assistans
LSS 9 § 2

1 1 ej verkställt beslut 1 - Annat skäl, den enskilde 
väntar på bostad där 
assistans kan verkställas, 
vistas i dagsläget på 
korttidsplats.

LSS OF, Ledsagarservice
LSS 9 §3

1 1 verkställt beslut

LSS OF, Kontaktperson
LSS 9 §4

16 12 ej verkställda beslut 11 - Resursbrist, saknar 

lämplig personal 
/uppdragstagare

4 verkställda beslut

1 - Annat skäl, ej nått 

brukare
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Verksamhetsområde/Typ 
av insats eller bistånd

Antal Verkställda/ avslutade = beslut 
utan verkställighet/nya beslut

Huvudsakligt skäl till 
dröjsmålet

LSS OF, Avlösarservice LSS 
9 § 5

2 1 ej verkställt beslut

1 verkställt beslut

1 - Resursbrist, saknar 

lämplig personal 

/uppdragstagare.

LSS OF, Bostad med 
särskild service LSS 9 § 9

3 3 ej verkställda beslut 2 - Den enskilde har tackat

nej till erbjudandet.

1 - Resursbrist, saknar ledig

bostad.

Summa 39



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-08-31

1(9)

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Tid och plats Tisdagen 31 augusti 2021 kl. 13.00-15.00, distanssammanträde via Teams, 
Olofsgatan 9, Ljungby

Beslutande Emma Johansson Gauffin (S), vice ordförande 

Elisabeth Lindström Johannesson (MP), ledamot 

Helena Vuorio (SD), ledamot

Övriga Margareta Larsson, kanslichef
deltagande

Carina Karlund, säkerhetschef

Åhörare

Justerare Helena Vuorio

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer § 24-29

Sekreterare Magratera Larsson

Ordförande Emma Johansson Gauffin

Justerare Helena Vuorio
io c/fy'

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-08-31

2(9)

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Sammanträdesdatum 31 augusti 2021 
Tillkännagivandet
publicerat 15 september 2021

Överklagningstid 15 september - 6 oktober 2021

Tillkännagivandet
avpublicerat

Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

7 oktober 2021

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby

Sofia Olsson

Justerandes sign



Sammanträdesprotokoll
2021-08-31

3(9)
m LJUNGBY

KOMMUN

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Ärendelista
Föregående protokoll.........................

Firandet av demokratin 100 år..........

Framtidsdagama 2021/2022.............

Demokrati sko lan 2021 återkoppling

Arbete för ökat valdeltagande...........
Övrigt...................................................

4

5

6

7

8 

9



Sammanträdesprotokoll
2021-08-31
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LJUNGBY
KOMMUN

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

DB §24

Föregående protokoll

Beslut

Demokratiberedningen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Demokratiberedningen går igenom protokollen från sammanträdet den 18 maj 
2021.



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-08-31
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

DB §25

Firandet av demokratin 100 år

Beslut

Demokratiberedningen beslutar att studiematerial i form att ett missiv ska 
distribueras till alla grundskolor och gymnasieskolor inom Ljungby kommuns 
geografiska område, således inte enbart skolor i kommunal regi. Syftet är att 
uppmärksamma demokrati året, att sprida kunskap och medvetenhet samt att 
kommunen själv kan bidra till det demokratiska samhället genom sitt arbete.

Sammanfattning av ärendet

Under sammanträdet den 18 maj 2021 presenterades riksdagens studiematerial 
”Demokratin står aldrig stilla”. Demokratiberedningen beslutade 
demokratiberedningen att Emma Johansson Gauffin och kansliavdelningen ska 
gå igenom ”Demokrati står aldrig stilla” och sammanställa for utskick till 
kommunens skolor. Materialet ska gås igenom vid sammanträdet i augusti.

”Demokratin står aldrig still” redovisades under sammanträdet och föreslagen 
missiv presenterades.

Beslutsunderlag

Demokratin står aldrig stilla 

Missiv
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XXX LJUNGBY 

KOMMUN

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

DB §26

Framtidsdagarna 2021/2022

Beslut

Demokratiberedningen beslutar att ge kansliavdelningen i uppdrag att kontakta 
rektorerna på respektive skola för att undersöka möjligheterna att genomföra 
Framtidsdagarna 2021/2022.

Sammanfattning av ärendet

Demokratiberedningen har under ett par års tid arrangerat Framtidsdagar för alla 
elever i årskurs 8, för att de ska få kunskap i deras möjligheter att få insyn och 
påverka i samhället, både nu och i framtiden. Under den rådande pandemin har 
det inte funnits möjlighet att anordna Framtidsdagar för nuvarande årskurs 8.

Demokratiberedningen har som målsättning att under hösten ta upp planering 
för Framtidsdagarna. Möjligheten att utföra Framtidsdagarna under läsåret 21/22 
beror på rådande pandemiläge.

Diskussion angående hur demokratiberedningen ska arbeta med 
Framtidsdagarna under läsåret 21/22.



LJUNGBY
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

DB § 27

Demokratiskolan 2021 återkoppling

Beslut

Demokrati sko lan beslutar att hänskjuta ärendet till kommande sammanträde.



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-08-31
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

DB §28

Arbete för ökat valdeltagande

Beslut

Demokratiberedningen beslutar att arbeta vidare med att öka valdeltagandet i 
Ljungby kommun till valet 2022.

Sammanfattning av ärendet

Demokratiberedningen diskuterar hur arbetet ska fortskrida. Man ska arbeta för 
att nå grupper som är mindre benägna att rösta vid valen.

Emma Johansson Gauffin (S) redogör sitt uppdrag där hon varit i kontakt med 
rektor för Svenska för invandrare (SFI) och vuxen utbildningen på 
Sunnerbogymnasiet. Rektorn var positivt inställd till samarbete med 
Demokratiberedningen. Emma Johansson Gauffin (S) och Lars Soiling (L) 
kommer att delta på ett möte med Sunnerbogymnasiet.

Helena Vuorio (SD) redogör för sitt arbete, i vilket hon kontaktat andra 
kommuner i Kronobergs län hur dessa arbetar med frågan.

För att försöka nå ut till de grupper man tror är mindre benägna att rösta ska det 
upprättas kontakt med ansvariga för SFI samt Samhällsorientering, denna tjänst 
köps av Alvesta kommun. Detta med syfte att skapa ett samarbete inför valet 
2022, för att nå ut med material och eventuellt besök på plats med representation 
från Demokratiberedningen och berörda tjänstep er soner. Helena Vuorio (SD) 
kommer ha en fortsatt dialog med Samhällsorienteringen.
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

DB §29

Övrigt

Beslut

Demokratiberedningen beslutar att Helena Vuorio får i uppdrag att bjuda in 
Tingsryds kommun under våren 2022 för att få en presentation om arbetet med 
Medborgarbudget.

Demokratiberedningen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Helena Vuorio (SD) föreslår att Ljungby kommun ska bjuda in 
Tingsryds kommun under våren 2022 för att få en presentation om 
arbetet med Medborgarbudget.

- Hur politiska sammanträden ska genomföras framgent, fysiska eller 
digitala möten.
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