
Kommunfullmäktige 

KALLELSE 1(2) 

Plats och tid Sammanträdesrum Strålforssalen, Campus Ljungby 
Måndagen den 23 maj 2022 kl. 17:30 

Vid förhinder kontakta Astrid Johansson som kallar ersättare. Telefon 0372-78 91 1, 
astrid.johansson@ljungby.se 

Inledning Förslag till justerare: Rut Björkström och Daniel Svensson, ersättare Anne 
Karlsson 
Justeringen hålls den 30 maj 2022 kl. 16:00, kansliavdelningen 

Ärenden 1. Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB och kultur- och
fritidsförvaltningen informerar om sina verksamheter

2. Kommunstyrelsens ordförande informerar

3. Kommunrevisionen informerar

4. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

5. Enkla frågor

6. Inlämnande av motioner och interpellationer

7. Svar på interpellation om säkerhetsrutiner i skolan

8. Svar på interpellation inköp lokala professionella konstnärer

9. Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande angående ny
VA-lagstiftning

10. Svar på interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande angående
budget och framtida VA-taxor

11. Årsredovisning för Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond 2021

12. Medborgarinitiativ om förstudie gällande biogasanläggning

13. Programfas för multihall i kvarteret Fritiden



KALLELSE 2(2) 

14. Programfas för bowlinghall i kvarteret Fritiden

15. Programfas för idrottssal med mera på Stensbergskolan

16. Programfas för Ljungby bibliotek

17. Trivselpeng och julgåva 2022

18. Tjänstgöringsgrad för anställningar samt tjänstledighet utan lagstöd (KS)

19. Valärende nämndeman (S)

20. Valärende ersättare i barn- och utbildningsnämnden (V)

21. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ

22. Meddelande

Ordförande Frederik Svärd 



Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Motion om konstinköp med berättartema

Ett av Ljungbys fyra fokusområden är berättande. Detta är inget som syns ute i vårt samhälle mer än 

vad gäller Sagomuseet och deras tittskåp samt någon enstaka lekplats. Kommunen har tagit beslut 

om att synliggöra fokusområdet men det behövs ett aktivt beslut och en finansiering för att detta ska 

bli av.  

Ur turistsynpunkt är det också av stor vikt att folk vet var man hamnat, nämligen i Ljungby kommun 

och i Sagobygden.  

Det kan vara statyer, träfigurer, skyltar mm. 

Vi yrkar därför: 

-att en budget avsätts för att köpa in konst som ska sätta Ljungby på kartan.

-att en inköpsgrupp sätts ihop för att jobba med detta.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Ljungby 2022-05-09 

Pia Johansson Ingela Rose´n 

 (s) (s) 



Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Interpellation till BUN:s ordförande Marcus Wallde´n (m) om säkerhetsrutiner 

med tanke på pågående dödligt våld 

Jag har in i det längsta velat undvika att göra detta till en politisk fråga därför att jag tycker att det är 

en verksamhetsfråga och för att det kan finnas en poäng med att inte diskutera säkerhetsfrågor 

publikt. När ingenting händer måste det dock bli en politisk fråga. Sedan januari 2021 har det i 

skolmiljö i Sverige skett fyra incidenter som kretsat kring PDV – pågående dödligt våld. Under tiden 

har frågan om säkerhet med anledning av detta inte varit aktuell inom skolorganisationen i Ljungby 

kommun så vitt jag vet. För några år sedan genomfördes en informationsinsats men sedan dess har 

det varit tyst och den beredskap som finns är otillräcklig. 

1. Varför finns inga uppdaterade säkerhetsrutiner för kommunens gymnasium och

högstadieskolor med tanke på pågående dödligt våld?

2. Kommer BUN säkerställa att gemensamma säkerhetsrutiner utformas?

3. Kommer BUN att prioritera säkerhetsinsatser i budgeten?

Ljungby 2022-03-25 

Emma Johansson Gauffin 

(s)



Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Interpellation om kultur- och fritidsnämndens ordförande Ulla Hansson (m) 

om huruvida kommunen gör inköp ifrån lokala professionella konstnärer  

Ljungby kommun har konstnärer inom olika genrer inom kulturens område. 

Olika former och uttryck av konst är en tillgång för kommunen på olika sätt, att se en utställning med 

bildkonst, läsa en bra bok, att gå på teater, eller att besöka en utställning i keramik är en viktig del för 

många människor, inte bara i vår kommun. Det hade varit värdefullt att få veta hur nämnden 

hanterar lokala professionella konstnärer när det gäller inköp som kommunen gör. Både vad gäller 

offentlig utsmyckning till kommunens lokaler, priser/gåvor som kommunen delar ut samt inköp av 

böcker till biblioteken. 

1. Gör kommunen inköp av konst av lokala professionella konstnärer?

2. Beställs och köps böcker av lokala författare in till kommunens bibliotek?

3. Finns någon strategi för inköp av lokala professionella konstnärers skapande i olika genrer?

Ljungby 2022-04-13 

Anne Karlsson 

(s)



Miljöpartiet de Gröna i Ljungby kommun

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson 

angående ny VA-lagstiftning 

Regeringen beslutade den 11 maj 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över 

kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster och frågor om små avlopp. 

F.d. oppositionsrådet Anders Grönvall (Kd) förordnades den 11 maj 2017 som särskild

utredare. Utredningen har namnet Utredningen om hållbara vattentjänster (M 2017:02).

Utredaren överlämnade betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)” maj 

2018.  

Lagförslaget har därefter varit ute på remiss hos kommuner och andra berörda myndigheter 

m.fl.

Förslag till ny VA-lagstiftning har behandlats i Regeringen och överlämnats till Riksdagen för 

slutligt beslut planerat till 2022-06-21. 

Från regeringen 

 Proposition 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster

Motioner från Riksdagens ledamöter i detta ärende 

 Cirkulär va och vatten Motion 2021/22:3681 av Magnus Ek m.fl. (C)
 Hav och vatten Motion 2021/22:3435 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
 Marin miljö och vattenvård Motion 2021/22:2461 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
 Reformer för ett ökat byggande och en bättre fungerande bostadsmarknad Motion

2021/22:3708 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)
 Inför moratorium mot tvångsanslutning av enskilda avlopp som når miljö- och

hälsokrav Motion 2021/22:2866 av Betty Malmberg (M)
 Översyn av va-lagen Motion 2021/22:109 av Magnus Jacobsson (KD)
 Stoppa tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp Motion 2021/22:562 av

Edward Riedl (M)
 Bostäder och grönt samhällsbyggande Motion 2021/22:3225 av Ola Johansson m.fl.

(C)
 Skaderekvisit avseende va och småskalig vattenkraft Motion 2021/22:104 av Magnus

Jacobsson (KD)
 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Motion 2021/22:3881 av Kjell-Arne

Ottosson m.fl. (KD)
 Höga kostnader med liten miljönytta Motion 2021/22:107 av Magnus Jacobsson (KD)
 Stärkt äganderätt och underlättande för egna avloppslösningar Motion 2021/22:2621

av Sten Bergheden (M)

De 12 motioner som inlämnats i ärendet är: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/vagar-till-hallbara-vattentjanster_H903208
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/cirkular-va-och-vatten-_H9023681
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hav-och-vatten_H9023435
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/marin-miljo-och-vattenvard_H9022461
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/reformer-for-ett-okat-byggande-och-en-battre_H9023708
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/infor-moratorium-mot-tvangsanslutning-av-enskilda_H9022866
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/infor-moratorium-mot-tvangsanslutning-av-enskilda_H9022866
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/oversyn-av-va-lagen_H902109
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stoppa-tvangsanslutningar-till-kommunalt-vatten_H902562
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bostader-och-gront-samhallsbyggande_H9023225
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skaderekvisit-avseende-va-och-smaskalig_H902104
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-20-allman-miljo--och-naturvard-_H9023881
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hoga-kostnader-med-liten-miljonytta_H902107
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/starkt-aganderatt-och-underlattande-for-egna_H9022621


M 5 motioner 

KD 4 motioner 

C 2 motioner 

SD 1 motion 

Förslag till riksdagsbeslut gällande samtliga motioner: Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionerna. 

Det går att läsa allt som nämns ovan på 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/vagar-till-hallbara-
vattentjanster_H901CU29 

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson: 

1. Anser du det motiverat att investera minst 200 miljoner kronor i de
verksamhetsområden inkl. tillhörande överföringsledningar, pumpstationer
mm som planerats gällande: Bäck, Bolmens östra strand och Toftaholm?
Detta när dina partikollegor i Riksdagen tillsammans med riksdagsmän från
KD, C och SD skriver motioner med innebörden ”Stoppa tvångsanslutningar
till kommunalt vatten och avlopp” och sök lokala lösningar.
Regeringens proposition har samma innebörd. Regering och opposition är
som det ser ut rörande överens om att anta det nya lagförslaget.

2. Anser du att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter har
tillräcklig kunskap när det gäller den nya lagstiftningen som enligt förslaget
börjar gälla 2023-01-01och som har funnits tillgängligt att läsa sedan maj
2018?

2022-04-21 

För Miljöpartiet i Ljungby 

Tommy Göransson 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stoppa-tvangsanslutningar-till-kommunalt-vatten_H902562
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stoppa-tvangsanslutningar-till-kommunalt-vatten_H902562


Miljöpartiet de Gröna i 

Ljungby kommun 

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson angående budget 

och framtida VA-taxor. 

VA-taxan i Ljungby kommun påverkas av bl.a. de investeringar som kommer genomföras när det 

gäller VA i Ljungby Kommun. 

Investeringar inom VA är t.ex. ny vattentäkt i Åby, ledningsförnyelse, uppgradering av vattenverk och 

avloppsreningsverk, nya VA-ledningar i bostads och industriområden, överföringsledningar, ändrade 

förhållanden när det gäller dagvatten beroende på bl.a. klimatförändringar, nya 

verksamhetsområden mm. 

Det finns även andra faktorer som påverkar VA-taxan som är beroende på ökade driftkostnader t.ex. 

ökade elkostnader, ökade kostnader för drivmedel och högre räntor som innebär högre 

kapitalkostnader, ökade personalkostnader mm. 

Vid redovisningen på budgetdagen för investeringar den 6 april frågade jag varför investeringen för 

överföringsledningen Bollstad-Ljungby som 2015 beräknats till 160 Miljoner nu endast redovisas med 

90 Miljoner kronor i investeringsplanen t.o.m. 2027.  

Svaret jag fick var att projektet inte är klart 2027 och därför redovisas inte hela investeringen. 

1. Hur kommer de planerade investeringarna som finns i långtidsplanen inom VA att

påverka VA-taxan under planperioden och ett antal år framåt?

2. Varför redovisas inte hela kostnaden för projektet ”Överföringsledningen Bollstad-

Ljungby” för beslutsfattande politiker så att vi vet vilket totalt belopp projektet

verkligen omfattar?

3. Finns det någon aktuell kostnads- och intäktsanalys för projektet

”Överföringsledningen Bollstad-Ljungby”?

2022-04-21 

För Miljöpartiet i Ljungby 

Tommy Göransson 



Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

I enlighet med bestämmelser i reglemente rörande förvaltning av Märta Ljungbergs 

Donationsfond överlämnas årsredovisning och revisionsberättelse avseende 2021 års 

förvaltning för beslut om ansvarsfrihet 

Ljungby 2022-05-02 

Märta Ljungbe

f

rgs D1onationsfond

i,,,-

U
mark (verksamhetsansvarig) på uppdrag av Bodil Ramshammar sekreterare 
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Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond
829000-1695

1(9)

Förvaltningsberättelse

Direktionen för Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond, 829000-1695, med säte i Ljungby Kommun 
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Verksamheten

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Stiftelsen fortsätter med att kontinuerligt underhalla och renovera lägenhetsbeståndet så att det håller 
en bra standard.

Flerårsöversikt
2021 2020 2019

Belopp i kr 
2018

Nettoomsättning 8 676 520 8 644 177 8 544 909 8 349 867
Övriga rörelseintäkter 864 625 928 557 959 568 1 927 833
Resultat efter finansiella poster 1 462 745 763 255 886 382 1 574194
Balansomslutning 24 229 221 23 686 510 24 430 991 25 806 700
Soliditet, % 40 40 38 36
Lägenhetsyta i kvm 8 340 8 340 8 340 8 340

Lämnad utdelning för stiftelsens ändamål
För 2021 har en utdelning om 750 tkr (420 tkr) utbetalats under räkenskapsåret. Utdelning har lämnats 
i enlighet med stiftelsens ändamål. Kostnader i samband med annonsering, sammanträden etc har 
uppgått till ca 35 tkr (f.å.35 tkr).

Förändringar i eget kapital

Vid årets början 
Disposition enl direktionsbeslut 
Utbetald utdelning 
Årets resultat
Vid årets slut

8 101 430

-750 000 
864 297

8 215 727

Förslag till disposition av årets överskott
Direktionen föreslår att årets överskott, kronor 864 297, överförs till stiftelsens ingående kapital. 
Det samlade egna kapitalet i stiftelsen uppgår per 2021-12-31 till kronor 8 215.727

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

i



Resultaträkning

Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond 2<9)
829000-1695

Belopp i kr Not 2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 8 676 520 8 644 177
Övriga rörelseintäkter 2 864 625 928 557
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 9 541 145 9 572 734

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -5 086 143 -5 756 099
Personalkostnader 3 -1 713 212 -1 689 206
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -833 129 -762 318
Övriga rörelsekostnader 4 -224 558 -400 522
Summa rörelsekostnader -7 857 042 -8 608 145

Rörelseresultat 1 684 103 964 589

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 069 37 884
Räntekostnader och liknande resultatposter -234 427 -239 218
Summa finansiella poster -221 358 -201 334

Resultat efter finansiella poster 1 462 745 763255

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder

5
-220 000 -50 000

Förändring av överavskrivningar -83 668 -
Summa bokslutsdispositioner -303 668 -50 000

Resultat före skatt 1 159 077 713 255

Skatter
Skatt på årets resultat 6 -294 780 -207 460

Årets resultat 864 297 505 795



Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond 3(g)
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

7,8
9

17 162 308 
288 545

17 450 853

17 923 301 
52 364

17 975 665

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 10 279 823 273 823
Summa finansiella anläggningstillgångar 279 823 273 823

Summa anläggningstillgångar 17 730 676 18 249 488

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Summa kortfristiga fordringar

236 874 
93 217

330 091

1 100 
357 573 

86 446
445 119

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

6168 454
6168 454

4 991 903
4 991 903

Summa omsättningstillgångar 6 498 545 5 437 022

SUMMA TILLGÅNGAR 24 229 221 23 686 510



Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond 4(g)
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget Kapital
Ingående kapital 7 351 430 7 595 635
Årets resultat 864 297 505 795
Summa fritt eget kapital 8 215 727 8101 430

Summa eget kapital 8 215 727 8 101 430

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 12 1 815 000 1 595 000
Ackumulerade överavskrivningar 11 83 668 -
Summa obeskattade reserver 1 898 668 1 595 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 13,14 11 450 000 11 800 000
Summa långfristiga skulder 11 450 000 11 800 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 13,14 350 000 350 000
Leverantörsskulder 804 751 377 001
Övriga skulder 209 590 194 865
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 300^85 1 268 214
Summa kortfristiga skulder 2 664 826 2 190 080

24 229 221 23 686 510SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER



Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond 5(0)
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Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

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

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

Anläggningstillgångar År
Immateriella anläggningstillgångar:
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader 25-50
-Markanläggningar 20
-Inventarier, verktyg och installationer 5

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

Not 2 Övriga rörelseintäkter
2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Skogsförvaltning 435 503 556 674
Arrende, övrigt 265 516 224 074
Jaktarrende 33 268 33 176
Vinst vid inventarieförsäljning 68 000
Försäkringsersättning 71 068
Övriga intäkter 62338 43 565
Summa 864 625 928 557

Not 3 Anställda och personalkostnader

Personal
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Medelantalet anställda 2 2
Summa 2 2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Direktion, utdelningsnämnd och fastighetsnämnd 130 760 140 180
Övriga anställda 1 072 112 1 073 290
Summa 1 202 872 1 213 470
Sociala kostnader 277 132 244 219
(varav pensionskostnader) 23 858 23 830



Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond 6(9)

829000-1695

Not 4 Övriga rörelsekostnader
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Periodiserad kostnad skogsförvaltning 224 558 400 522
Summa 224 558 400 522

Not 5 Bokslutsdispositioner
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Förändring av periodiseringsfond -220 000 -50 000
Förändring avskrivningar utöver plan -83 668 -
Summa -303 668 -50 000

Not 6 Skatt på årets resultat
2021-12-31 2020-12-31

Aktuellt skattekostnad (~)/skatteintäkt (+) -238 769 -152 636
Skatt på ej avdragsgilla kostnader -57 248 -57 392
Skatt på ej skattepliktiga intäkter 1 236 2 568
Total redovisad skattekostnad -294 781 -207 460

Not 7 Byggnader och mark
2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 30 1 53 188 30 153 188

30 153188 30 153 188

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -16 415 594 -15 653 276
-Årets avskrivning enligt plan -760 993 -762 318

-17 176 587 -16 415 594

Redovisat värde vid årets slut 12 976 601 13 737 594
varav mark 1 899 371 1 899 371

Taxeringsvärde hyresfastigheter och småhus
Basen 7 41 345 000 41 345 000
Lärlingen 1 och 8 10 455 000 10 455 000
Skomakaren 5 6 062 000 5 592 000
Bagaren 15 3 235 000 3 235 000
Vallmon 7 5 380 000 5 380 000

66 477 000 66 007 000

Not 8 Skogsfastighet
2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 4 185 707 4 185 707

Redovisat värde vid årets slut 4185 707 4 185 707

Taxeringsvärde på skogsfastigheter 19 036 000 19 036 000
i-
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 
-Bidrag investering 
-Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

2 690 331 
360 681 
-52 364 

-179 275
2 819 373

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 
-Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

-2 637 967 
179 275 
-72 136

-2 530 828
288 545

Not 10 Andra långfristiga fordringar
2021-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 
-Tillkommande fordringar
Redovisat värde vid arets slut

273 823
6 000

279 823

Not 11 Ackumulerade överavskrivningar
2021-12-31

Maskiner och inventarier 83 668
83 668

Not 12 Periodiseringsfonder

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår

2021-12-31
2015
2016
2017
2018
2019
2020 
2021

1 815 000

75 000 
250 000 
350 000 
350 000 
320 000 
470 000

Not 13 Övriga skulder till kreditinstitut

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

2021-12-31 
350 000 

1 400 000
10 050 000
11 800 000

7(9)

2020-12-31

2 637 967 
52 364

2 690 331

-2 637 967

-2 637 967
52 364

2020-12-31

261 823 
12 000 

273 823

2020-12-31

2020-12-31 
250 000 

75 000 
250 000 
350 000 
350 000 
320 000

1 595 000

2020-12-31 
350 000 

1 400 000 
10 400 000
12 150 000



Not 14 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond 8(0)
829000-1695

Ställda säkerheter
2021-12-31 2020-12-31

Panter och därmed jämnförliga säkerheter som har 
ställts före egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckning
Summa ställda säkerheter

16 679 900
16 679 900

16 679 900
16 679 900

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyresinkomster
Löne- och semesterlöneskuld
Upplupna sociala avgifter
Upplupna markberednings- och planteringskostnader
Övriga interima skulder

653 209
111 303
25 973 

400 000 
110 000

1 300 485

632 966 
101 648 
23 600 

400 000 
110 000

1 268 214

Underskrifter

Ljungby 2022-04-28

cJl/> J) —
Mats Magnusson (ersättare)
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Inga-Ull Svensson

Bodil Ramshammar

Clas-Görap/Carlsson 
Länsstyrelsens representat
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Revisionsberättelse
Till Ljungby kommunfullmäktige och direktionen för Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond, 
org.nr 829000-1695

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond för år
2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av direktionens förvaltning för 
Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond för är 2021.

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

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

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



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

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

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

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

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

Ljungby 2022-04-^

Vinko Stifanic
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§ 93 Dnr KS2022-0159 370 

Medborgarinitiativ om förstudie gällande 

biogasanläggning  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tacka för initiativet 
och uppdrar åt Ljungby Energi AB att genomföra en förstudie om att investera i en 
biogasanläggning med nyttjande av stallgödsel. Stämmoombudet vid årsstämman i 
Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag instrueras att fastställa 
uppdraget vid kommande stämma i Ljungby Energi AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 4 mars 2022 inkom ett medborgarinitiativ om att Ljungby kommun ska ge 
Ljungby Energi AB i uppdrag att göra en förstudie om att investera i en större 
anläggning för gödselbaserad biogas i samarbete med kommunens bönder. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 26 april 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tacka för initiativet och uppdrar åt 
Ljungby Energi AB att genomföra en förstudie om att investera i en 
biogasanläggning med nyttjande av stallgödsel. Stämmoombudet vid årsstämman i 
Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag instrueras att fastställa 
uppdraget vid kommande stämma i Ljungby Energi AB. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-04-26 § 63 

Medborgarinitiativ om biogasanläggning, 2022-03-04 

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.  

Skickas till 

Förslagställaren  



Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer 220304-GIT-QR95

Diarienummer 2022-502

Inskickat 2022-03-04 23:30

Dina uppgifter

Personnummer 19830704-2757

Förnamn Kristian

Efternamn Schentz

Gatuadress Boarp Stensberg

Postnummer 341 91

Ort Ljungby

E-postadress kschentz@hotmail.com

Telefon 0706916138

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ

Ljungbykommun ska ge Ljungby Energi i uppdrag, - Att
göra en förstudie om att investera i en större anläggning
för biogas, från stallgödsel, i samarbete med kommunens
bönder.

Min motivering

"Vad kan biogas användas till? Enklaste sättet att
använda biogas är att elda den i en värmepanna, som i
sin tur värmer exempelvis bostäder (fjärrvärme).
Biogasen kan också driva en gasturbin eller motor, som i
sin tur ger el och värme." (LRF)

Gödsel som används i processen, förädlas, och blir till en
bättre gödsel efter processen. 

Genom samarbete med några av kommunens (10-30st?)
bönder hämtas gödsel med lastbil ute på gårdarna.
Samtidigt som lastbilen hämtar, tar den med sig den
förädlade bättre gödseln tillbaka ut till gården. 

Varför ska just Ljungby energi göra detta och inte
bönderna själva ute på gårdarna? - För Ljungby Energi
äger/driver fjärrvärmenätet. Värmen som bildas (eller gör
man el av den) skulle gå rätt ut i fjärrvärmenätet. Mindre
gårdar har idag svårt att få ihop tillräckligt med gödsel för
att få processen fungera. Genom samarbete med
Ljungbyenergi skulle det vara möjligt, framförallt tillgången
till fjärrvärmenätet. Även Ljungby Energi:s styrka/kapital
och storlek/organisation för att kunna genomföra och
därefter driva investeringen har bara fördelar.

Investeringen skulle leda till:
- Att vi inte behöver köpa in lika mycket sopor från
grannkommunerna (kanske till och med inga?) för att elda
till värme.
- Att Ljungby Energi ökar sin elproduktion (T.ex. under
sommaren då värmebehovet inte är så stort i
fjärrvärmenätet)
- Att bönderna får sin gödsel förädlad gratis eller mot
ersättning i långtidskontrakt. (Kräver att ansluten bonde
har 2 st olika behållare på sin gård, oförädlad och

Postadress: Ljungby kommun 34183 Ljungby
Telefon: 0372-78 90 00

Sida 1 av 2  



förädlad behållare). 
- Att Ljungby energi kan erbjuda fordonsgas som
drivmedel till sina medborgare eller använda det till
Ljungbys kommunala maskinparker, t.ex. tjänstebilar,
bussar, etc. Det är ett klimatneutralt drivmedel.
- Helt enkelt bidra till en grönare miljö. Biogas har många
klimatsmarta möjligheter som då t.ex. elproduktion, värme
eller drivmedel.
- Förstudien ska även utreda om det med dagens
moderna anläggningar har luktproblem i processerna.
Eller vilka processer man får lukt av, och därmed ska
undvika bygga. Utifrån detta resultatet, bör förstudien
därmed också föreslå en lämplig placering av en
eventuell anläggning (med eller utan tillgång till
fjärrvärmenätet.)

Postadress: Ljungby kommun 34183 Ljungby
Telefon: 0372-78 90 00

Sida 2 av 2  
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§ 99 Dnr KS2020-0393 820 

Programfas för multihall i kvarteret Fritiden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna programarbetet och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att: 

-godkänna programarbetet,

-fastställa investeringsbudgeten för projekt ny multihall (exklusive bowlinghall) till
160 000 000 kronor,

-fastställa inventariebudgeten för ny multihall för barn- och
utbildningsförvaltningen till 1 480 000 kronor,

- fastställa inventariebudgeten för ny multihall för kultur- och fritidsförvaltningen
till 5 600 000 kronor,

- projektering och upphandling för projekt ny multihall ska utföras och att,

- fastställa inventariebudgeten för lokalvård till 130 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2021 att godkänna förstudien för 
multihall och bowlinghall i kvarteret Fritiden. Beslutet att inleda programfasen 
fattades senare genom kommunfullmäktiges beslut om budget och 
planeringsdirektiv för 2022 . Kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden 
har den 20 april 2022 samt 3 maj 2022 överlämnat förslag till beslut som innebär 
att tidigare programfas gällande multihall och bowlinghall i kvarteret Fritiden delas 
upp i två ärenden och hanteras via två separata processer.  

Tekniska förvaltningen har utarbetat ett programarbete som beskrivs i 
tjänsteskrivelserna från den 28 mars 2022 och i övrigt underlag.  Förvaltningen har 
utrett möjligheterna för en multihall för flexibel användning. Multihallen har en 
yta på drygt 5500 kvadratmeter innehållande bland annat omklädningsrum och 
personalrum för skolverksamhet. Hallrummet har mått som ska medföra att 
föreningar kan utöva sin sport utan dispens, med en fritakhöjd på 10 meter. 
Publikkapaciteten är flexibel med cirka 800 fasta sittplatser och cirka 950 flexibla 
platser i form av teleskopläktare, vilket medför totalt cirka 1750 läktarplatser. 
Målsättningen är att anläggningen kan färdigställas under andra kvartalet 2025. 

Ett ekonomiskt yttrande har tagits av kommunledningsförvaltningen daterat 9 april 
2022.  Enligt beräkningar framtagna av tekniska förvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen uppgår 
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investeringsutgiften för multihallen till 160 miljoner kronor. Utöver dessa utgifter 
tillkommer investeringar i inventarier. Ljungby kommun har haft en hög 
investeringsnivå de senaste åren och det finns stora investeringsbehov även framåt i 
tiden med bland annat investeringar i skola, förskolor, äldreboenden och vatten- 
och avlopp. För 2022 är investeringsbudgeten 396 miljoner kronor inklusive 
tilläggsanslag. Under 2021 och 2022 kommer investeringarna att finansieras utan 
upplåning men det är mycket troligt att upplåningen kommer att öka under 2023 
och att tillkommande investeringar ytterligare ökar upplåningen. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 april 2022 att kommunfullmäktige 
godkänner programarbetet för investeringen gällande multihall, fastställer 
investeringsbudgeten till projektet till 160 miljoner kronor samt 
inventariebudgeten för kultur- och fritidsförvaltningen till 5,6 miljoner kronor 
samt att kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling ska 
genomföras inom projektet. Därtill föreslår barn- och utbildningsnämnden den 20 
april 2022 att kommunfullmäktige fastställer inventariebudgeten för barn- och 
utbildningsförvaltningen till 1,480 miljoner kronor och tekniska nämnden den 3 
maj 2022 att kommunfullmäktige beslutar att fastställa inventariebudgeten för 
lokalvården till 130 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2022-04-26 § 51 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 34 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 32 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 33 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2022-05-03 § 38  
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2022-05-03 § 39  
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen gällande multihall, 2022-03-28  
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen gällande Bowlinghall, 2022-03-29 
Lokalbehovsprogram för multihall, 2022-03-22 
Bilaga 1 - beskrivning programarbete, 2022-03-23 
Bilaga 2 - Programhandling, 2022-03-23 
Bilaga 3- funktionsprogram barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen, 2021-12-03 
Bilaga 4 - tekniskt program Multihall Kv. Fritiden, 2022-03-02 
Bilaga 5a - Miljö- och hållbarhetsaspekter, 2022-01-31 
Bilaga 5b - Social hållbarhet gällande Multihall, 2022-01-28 
Bilaga 6 - Kostnadsbedömning multihall, 2022-03-08 
Bilaga 7a - inventariebudget idrottshall 2022-03-17 
Bilaga 7b - Verksamhetskostnader idrottshall, 2022-03-18 

Bilaga 7c - Inventarier Bowlinghall, 2022-03-22 
Bilaga 8 - Yttrande från ekonomichefen, 2022-04-09 
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Bilaga 9a - Preliminärt internhyresavtal multihall barn- och 
utbildningsförvaltningen, 2022-03-22 
Bilaga 9b - Preliminärt internhyresavtal Multihall kultur- och fritidsförvaltningen, 
2022-03-22 
Bilaga 9c - Preliminärt internhyresavtal Bowlinghall kultur- och fritidsförvaltningen, 
2022-03-22 
Bilaga 10 - projekttidplan multihall, 2022-03-18  

Yrkanden 

Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet 
till tekniska nämnden för att undersöka möjligheterna att omarbeta programarbetet 
utifrån en lägre investeringsbudget. 

Beslutsordning 

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens, kultur- och fritidsnämndens samt barn- och utbildningsnämndens 
förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens, kultur- och fritidsnämndens samt barn- och utbildningsnämndens 
förslag till beslut.  
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§ 32 Dnr KFN2022-0044 821 

Programfas multihall med bowlinghall - Anna 

Tönnesen 

Beslut 

a) Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande
beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny multihall
(exkl. bowlinghall) är 160 000 000 kronor.

3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för ny multihall för kultur- 
och fritidsförvaltningen är 5 600 000 kr.

4. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny
multihall utförs.

b) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna programarbetet.

c) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna det preliminära
internhyreskontraktet för multihall för kultur och fritidsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet 

I kommunen råder idag ett underskott av träningsytor med rätt anpassade mått för 
utövande av idrott. Även publikkapaciteten sätter begränsningar för föreningslivet. 
Vid förfrågningar om större arrangemang håller inte Ljungby kommuns 
anläggningar de mått som krävs. Idag klarar våra föreningar av deltagandet i 
seriespel tack vare dispenser. För vissa idrotter är dagens regelverk ändrat långt 
tillbaka i tiden och inga ytterligare dispenser ges. Det medför att föreningarna inte 
kan delta på den nivå som de har kapacitet till. 

Skolverksamheten har idag en brist på idrottslokaler som skulle lösas med en ny 
multihall i närheten av den nya Hjortsbergskolan 7-9 för vilken utförandefasen 
pågår. Idrottshallen vid Hjortsberg F-6 används idag också för Astradskolans elever 
och har inte utrymme för eleverna i den nya 7-9 skolan. 

Tekniska förvaltningen har fatt i uppdrag att utföra en programfas för en ny 
multihall på kvarteret Fritiden utifrån gällande investeringsprocess. Programarbetet 
har skett i samarbete mellan tekniska förvaltningen, barn- och utbildnings-
förvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
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Förvaltningen bedömer att det är möjligt att uppföra en multihall med flexibel 
användning på fastigheten Fritiden 2. Multihallen har en yta på drygt 5500 m2 
innehållande till exempel omklädningsrum, personalrum för skolverksamhet, ett 
flexibelt hallrum för skolverksamhet, idrottsföreningar och kulturverksamhet, 
flexibel publikkapacitet samt foajéytor. Hallrummet har mått som ska medföra att 
föreningar kan utöva sin sport utan dispens, med en fritakhöjd på 10 meter. 
Publikkapaciteten är flexibel med ca 800 fasta sittplatser och ca 950 flexibla platser 
i form av teleskopläktare, vilket medför totalt ca 1750 läktarplatser. Målsättningen 
är att anläggningen kan färdigställas under andra kvartalet 2025. 

Programfasen bygger på underlag från gällande verksamhetsplaner och politiska 
beslut, se lokalbehovsprogrammet för utförligare beskrivning. Kostnaderna för 
investeringen har beräknats till 160 Mkr för en ny multihall för skol- och 
föreningsverksamhet, parkeringsytor samt torgyta framför den nya hallen. Utöver 
detta tillkommer inventariekostnader för barn- och utbildningsförvaltningen samt 
kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningarna har upprättat kalkyler för 
verksamhetskostnader vilka är en konsekvens av och en förutsättning för att kunna 
bedriva verksamhet i den nya multihallen. Barn- och utbildningsförvaltningen har  
beräknat inventariekostnaden till 1,48 Mkr. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
beräknat inventariekostnaden till 5,6 Mkr. För kultur- och fritidsförvaltningen 
tillkommer även en ökad personalkostnad på ca 1,5 Mkr årligen. Lokalvården 
beräknar en ökad verksamhetskostnad på 130 tkr för inköp av utrustning. 
Därutöver tillkommer en årlig kostnad för bemanning, uppskattat behov är 1,5 
årsarbetare vilket medför en kostnad på 716 tkr per år.  

Kalkylunderlagen är upprättade utifrån dagens penningvärde och kostnadsläge. 
Oroligheter i omvärlden, materialbrist och höga materialpriser kan komma att 
påverka kostnadsbilden vid tidpunkten för upphandling, hur är i dagsläget inte 
möjligt att förutsäga. Tilläggsäskande kan därför bli aktuellt. Preliminära 
internhyresavtal är upprättade. Dessa avtal visar den preliminära internhyran år ett 
efter färdigställt investeringsprojekt. För att projektet ska kunna genomföras måste 
kommunfullmäktige besluta om budget på totalt 167,08 Mkr som investering för 
multihallen. I dessa kostnader ingår då inventarier. Utöver detta tillkommer 
tidigare redovisad internhyra samt personalkostnader. 

Beslutsunderlag 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-28 med följande bilagor: 

 Lokalbehovsprogram, programfas för ny multihall på Kv. Fritiden daterat 
2022-03-22. 

 Bilagor till lokalbehovsprogrammet. 

• Bilaga 1 Kortfattad beskrivning av programarbetet Multihall 2022-03-23 
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• Bilaga 2 Programhandling Arkitekt 2022-03-23

• Bilaga 3 Funktionsprogram BOU, KOF 2021-12-03

• Bilaga 4 Tekniskt program Multihall Kv. Fritiden 2022-03-02

• Bilaga 5a Miljö- och hållbarhetsaspekter inför byggnation av multihall 2022-01-31

• Bilaga 5b Social hållbarhet Multihall 2022-01-28

• Bilaga 6 Kostnadsbedömning Multihall och bowlinghall 2022-03-08

• Bilaga 7a Idrottshall inventariebudget BOU 2022-03-17

• Bilaga 7b Verksamhetskostnader idrottshall KOF 2022-03-18

• Bilaga 8 Yttrande tjänsteskrivelse från ekonomichef, DATUM

• Bilaga 9a Preliminärt internhyresavtal Multihall barn- och utbildnings- 
förvaltningen 2022-03-22

• Bilaga 9b Preliminärt internhyresavtal Multihall kultur- och fritidsförvaltningen
2022-03-22

• Bilaga 10 Projekttidplan Multihall 2022-03-18

Yrkanden 

Dick Andersson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ta fram ett 
förenklat och billigare alternativ. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens 
sammanträde och finner att ärendet ska av göras på dagens sammanträde. Votering 
begärs och genomförs. 

Ja = Beslut ska tas på dagens sammanträde. 
Nej = Ärendet ska återremitteras. 

Ja Nej Avstår 

Rut Björkström (KD) X 

Ann-Kristin Petersson (M) X 

Johan Ederström (M) X 

Bo-Lennart Jonasson (M) X 

Gunnel Nilsson (C) X 

Pia Johansson (S) X 
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Ulla-Britt Storck (S) X 

Leif Salomonsson (S) X 

Saga Sunniva Berg (V) X 

Dick Andersson (SD) X 

Christer Larsson (SD) X 

8 2 1 

Omröstningsresultat 

Ja = 8 röster 
Nej = 2 röster 
Avstår = 1 röst 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras på dagens 
sammanträde. 

Beslutsordning 

Därefter ställer ordförande frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner 
förvaltningens förslag till beslut eller avslår det och finner att nämnden godkänner 
förvaltningens förslag till beslut. Votering begärs och genomförs. 

Ja = Beslut enligt förvaltningens förslag. 
Nej = Avslag. 

Ja Nej Avstår 

Rut Björkström (KD) X 

Ann-Kristin Petersson (M) X 

Johan Ederström (M) X 

Bo-Lennart Jonasson (M) X 

Gunnel Nilsson (C) X 

Pia Johansson (S) X 

Ulla-Britt Storck (S) X 

Leif Salomonsson (S) X 

Saga Sunniva Berg (V) X 

Dick Andersson (SD) X 

Christer Larsson (SD) X 
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Omröstningsresultat 

Ja = 8 röster 
Avstår = 3 röster 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Godkännande av programfas projekt multihall på 

kvarteret Fritiden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta 
följande 

beslut om investeringsprojekt ny multihall på kvarteret Fritiden: 

l. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny

multihall (exkl. bowlinghall) är 160 000 000 kronor. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för ny multihall för

barn- och utbildningsförvaltningen är 1 480 000 kr. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny

multihall utförs. 

b) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna programarbetet.

c) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna det preliminära

internhyreskontraktet för multihall för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunen råder idag ett underskott av träningsytor med rätt anpassade mått för 
utövande av idrott. Även publikkapaciteten sätter begränsningar för föreningslivet. 
Vid förfrågningar om större arrangemang håller inte Ljungby kommuns 
anläggningar de mått som krävs. 

I dag klarar våra föreningar av deltagandet i seriespel tack vare dispenser. För vissa 
idrotter är dagens regelverk ändrat långt tillbaka i tiden och inga ytterligare 
dispenser ges. Det medför att föreningarna inte kan delta på den nivå som de har 
kapacitet till. 
Skolverksamheten har idag en brist på idrottslokaler som skulle lösas med en ny 
multihall i närheten av den nya Hjortsbergskolan 7-9 för vilken utförandefasen 
pågår. Idrottshallen vid Hjortsberg F-6 används idag också för Astradskolans elever 
och har inte utrymme för eleverna i den nya 7-9 skolan. 

Justerandes sign 
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Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att utföra en programfas för en ny 
multihall på kvarteret Fritiden utifrån gällande investeringsprocess. 
Programarbetet har skett i samarbete mellan tekniska förvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen bedömer att det är möjligt att uppföra en multihall med flexibel 
användning på fastigheten Fritiden 2. Multihallen har en yta på drygt 5500 m2 
innehållande till exempel omklädningsrum, personalrum för skolverksamhet, ett 
flexibelt hallrum för skolverksamhet, idrottsföreningar och kulturverksamhet, 
flexibel publikkapacitet samt foajéytor. Hallrummet har mått som ska medföra att 
föreningar kan utöva sin sport utan dispens, med en fritakhöjd på 10 meter. 
Publikkapaciteten är flexibel med ca 800 fasta sittplatser och ca 950 flexibla platser 
i form av teleskopläktare, vilket medför totalt ca 1750 läktarplatser.

Målsättningen är att anläggningen kan färdigställas under andra kvartalet 2025. 
Programfasen bygger på underlag från gällande verksamhetsplaner och politiska 
beslut, se lokalbehovsprogrammet för utförligare beskrivning.

Kostnaderna för investeringen har beräknats till 160 Mkr för en ny multihall för 
skola och föreningsverksamhet, parkeringsytor samt torgyta framför den nya hallen. 
Utöver detta tillkommer inventariekostnader för barn- och 
utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.

Förvaltningarna har upprättat kalkyler för verksamhetskostnader vilka är en 
konsekvens av och en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet i den nya 
multihallen.
Barn-och utbildningsförvaltningen har beräknat inventariekostnaden till 1,48 Mkr. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har beräknat inventariekostnaden till 5,6 Mkr.

För kultur- och fritidsförvaltningen tillkommer även en ökad personalkostnad på ca 
1,5 Mkr årligen.

Lokalvården beräknar en ökad verksamhetskostnad på 130 tkr för inköp av 
utrustning.
Därutöver tillkommer en årlig kostnad för bemanning, uppskattat behov är 1,5 
årsarbetare vilket medför en kostnad på 716 tkr per år.
Kalkylunderlagen är upprättade utifrån dagens penningvärde och kostnadsläge. 
Oroligheter i omvärlden, materialbrist och höga materialpriser kan komma att 
påverka kostnadsbilden vid tidpunkten för upphandling, hur är i dagsläget inte 
möjligt att förutsäga. Tilläggsäskande kan därför bli aktuellt.

Justerandes sign
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Preliminära internhyresavtal är upprättade. Dessa avtal visar den preliminära 
internhyran år ett efter färdigställt investeringsprojekt.
För att projektet ska kunna genomföras måste kommunfullmäktige besluta om 
budget på totalt 167,08 Mkr som investering för multihallen.
I dessa kostnader ingår då inventarier. Utöver detta tillkommer tidigare redovisad 
internhyra samt personalkostnader.

Beslutsunderlag
1. Lokalbehovsprogram, programfas för ny multihall på Kv. Fritiden daterat 

2022-03-22.

2. Bilagor till lokalbehovsprogrammet.

• Bilaga 1 Kortfattad beskrivning av programarbetet Multihall 2022- 

03-23.

• Bilaga 2 Programhandling Arkitekt 2022-03-23.

• Bilaga 3 Funktionsprogram BOU, KOF 2021-12-03.

• Bilaga 4 Tekniskt program Multihall Kv. Fritiden 2022-03-02.

• Bilaga 5a Miljö- och hållbarhetsaspekter inför byggnation av 

multihall 2022-01-31.

• Bilaga 5b Social hållbarhet Multihall 2022-01-28.

• Bilaga 6 Kostnadsbedömning Multihall och bowlinghall 2022-03-08.

• Bilaga 7a Idrottshall inventariebudget BOU 2022-03-17.

• Bilaga 7b Verksamhetskostnader idrottshall KOF 2022-03-18.

• Bilaga 8 Yttrande tjänsteskrivelse från ekonomichef, 2022-04-09.

• Bilaga 9a Preliminärt intemhyresavtal Multihall Barn- och 

utbildningsförvaltningen 2022-03-22.

• Bilaga 9b Preliminärt internhyresavtal Multihall Kultur- och 

fritidsförvaltningen 2022-03-22.

• Bilaga 10 Projekttidplan Multihall 2022-03-18.

Skickas till
Kommunfullmäktige 
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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l{varteret Fritiden, Multihall 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige godkänner programarbetet.

3(15) 

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny multihall

(exkl. bowlinghall) är 160 000 000 kronor.

3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny

multihall utförs.

4. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för lokalvården är 130 000

kr.

Beslut 

-----------'-.c:ll..UU,· . ka.nä.mn.den._godkä ooer pro;;;..
gt'-"a._..m...u.ccfa..,,s .... e, ......_ ____________________ ____ 

Tekniska nämnden godkänner det preliminära internhyreskontraktet för multihall 

för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Tekniska nämnden godkänner det preliminära internhyreskontraktet för multihall 

för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har tidigare gjorts en förstudie angående multihallen och programfasen är nu 

avslutad. När programfasen är färdigställd lämnas denna tillsammans med ett 

yttrande av ekonomichefen till verksamhetsdrivande nämnd och tekniska nämnden 

för godkännande. Därefter lämnas programmet vidare av tekniska förvaltningen till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som fattar beslut om investering och 

projektering för upphandling. I samband med beslut läggs investeringen in i 

tekniska nämndens investeringsbudget. Budgeten för programfasen inkluderas i en 

beslutad investeringsbudget. 

Justerandes sign �
ty



_j ungby 
kommun

Tekniska nämnden

SÄMMÄNTRÄDESPROTOKOLL

2022-05-03

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28

Skickas till
Kommunfullmäktige

4(15)

Justerandes sign



M LJUNGBY
@KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-03-28

Tekniska Förvaltningen 

Anna Tönnesen 

Projektledare 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden Tel. 0372-78 93 37 

Anna.to1111esen@ljungby.se 

Multihall på kvarteret Fritiden - programfas 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förslag till beslut om investeringsprojekt ny multihall på kva1ieret Fritiden

Kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny multihall

( exkl. bowlinghall) är 160 000 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för ny multihall för barn

och utbildningsförvaltningen är 1 480 000 kr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för ny multihall för kultur

och fritidsförvaltningen är 5 600 000 kr.
5. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny

multihall utförs.

Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

POSTADRESS 

I. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet 
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny multihall

( exkl. bowlinghall) är 160 000 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för ny multihall för barn

och utbildningsförvaltningen är 1 480 000 kr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för ny multihall för kultur

och fritidsförvaltningen är 5 600 000 kr.
5. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny

multihall utförs.

TELEFON 

341 83 Ljungby 
BESÖKSADRESS 

Olofsgata11 9 0372-78 90 00 vx 
ORGNR 

212000-06 70 
PLUSGIRO 

302 50-5 

E-POST 

ko11111111nstyrelse11@lj1111gby.se 
TELEFAX 

0372-78 9/ 44 
WEBBPLATS 

w11w.lj1111gby.se 
BA:\"KGIRO 

156-0879

mailto:Anna.tonnesen@ljungby.se
mailto:kommunstyrelsen@ljungby.se
http://www.ljungby.se


—
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Barn- och utbildningsnämnden:
a) Bam- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande 

beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny 

multihall (exkl. bowlinghall) är 160 000 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för ny multihall för 

bam- och utbildningsförvaltningen är 1 480 000 kr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny 

multihall utförs.
b) Bam- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna programarbetet.
c) Bam- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna det preliminära 

intemhyreskontraktet för multihall för barn- och utbildningsförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden:
a) Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande be

slut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet
2. Kommunfiillmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny 

multihall (exkl. bowlinghall) är 160 000 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för ny multihall för 

kultur- och fritidsförvaltningen är 5 600 000 kr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny 

multihall utförs.
b) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna programarbetet.
c) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna det preliminära 

intemhyreskontraktet för multihall för kultur och fritidsförvaltningen.

Tekniska förvaltningen:
a) Tekniska förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny multi

hall (exkl. bowlinghall) är 160 000 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny 

multihall utförs.
b) Tekniska nämnden beslutar att godkänna programarbetet
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c) Tekniska nämnden beslutar att godkänna det preliminära intcmhyreskontraktet 
för multihall för barn- och utbildningsförvaltningen.

d) Tekniska nämnden beslutar att godkänna det preliminära intemhyreskontraktet 
för multihall för kultur- och fritidsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
I kommunen råder idag ett underskott av träningsytor med rätt anpassade mått för utövande 
av idrott. Även publikkapaciteten sätter begränsningar för föreningslivet. Vid förfrågningar 
om större arrangemang håller inte Ljungby kommuns anläggningar de mått som krävs. I dag 
klarar våra föreningar av deltagandet i seriespel tack vare dispenser. För vissa idrotter är 
dagens regelverk ändrat långt tillbaka i tiden och inga ytterligare dispenser ges. Det medför 
att föreningarna inte kan delta på den nivå som de har kapacitet till.

Skolverksamheten har idag en brist på idrottslokaler som skulle lösas med en ny multihall i 
närheten av den nya Hjortsbergskolan 7-9 för vilken utförandefasen pågår. Idrottshallen vid 
Hjortsberg F-6 används idag också för Astradskolans elever och har inte utrymme för 
eleverna i den nya 7-9 skolan.

Tekniska förvaltningen har fatt i uppdrag att utföra en programfas för en ny multihall på 
kvarteret Fritiden utifrån gällande investeringsprocess. Programarbetet har skett i 
samarbete mellan tekniska förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt 
kultur- och fritidsförvaltningen.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen bedömer att det är möjligt att uppföra en multihall med flexibel 
användning på fastigheten Fritiden 2. Multihallen har en yta på drygt 5500 m2 
innehållande till exempel omklädningsrum, personalrum för skolverksamhet, ett 
flexibelt hallrum för skolverksamhet, idrottsföreningar och kulturverksamhet, flexibel 
publikkapacitet samt foajéytor. Hallrummet har mått som ska medföra att föreningar 
kan utöva sin sport utan dispens, med en fritakhöjd på 10 meter. Publikkapaciteten är 
flexibel med ca 800 fasta sittplatser och ca 950 flexibla platser i form av 
teleskopläktare, vilket medför totalt ca 1750 läktarplatser. Målsättningen är att 
anläggningen kan färdigställas under andra kvartalet 2025.

Programfasen bygger på underlag från gällande verksamhetsplaner och politiska beslut, 
se lokalbehovsprogrammet för utförligare beskrivning.

Kostnaderna för investeringen har beräknats till 160 Mkr för en ny multihall för skol- 
och föreningsverksamhet, parkeringsytor samt torgyta framför den nya hallen. Utöver 
detta tillkommer inventariekostnader för barn- och utbildningsförvaltningen samt kul-
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tur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningarna har upprättat kalkyler för 
verksamhetskostnader vilka är en konsekvens av och en förutsättning för att kunna 
bedriva verksamhet i den nya multihallen. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
beräknat inventariekostnaden till 1,48 Mkr. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
beräknat inventariekostnaden till 5,6 Mkr. För kultur- och fritidsförvaltningen 
tillkommer även en ökad personalkostnad på ca 1,5 Mkr årligen.

Lokalvården beräknar en ökad verksamhetskostnad på 130 tkr för inköp av utrustning. 
Därutöver tillkommer en årlig kostnad för bemanning, uppskattat behov är 1,5 
årsarbetare vilket medför en kostnad på 716 tkr per år.

Kalkylunderlagen är upprättade utifrån dagens penningvärde och kostnadsläge. 
Oroligheter i omvärlden, materialbrist och höga materialpriser kan komma att påverka 
kostnadsbilden vid tidpunkten för upphandling, hur är i dagsläget inte möjligt att 
förutsäga. Tilläggsäskande kan därför bli aktuellt.

Preliminära internhyresavtal är upprättade. Dessa avtal visar den preliminära 
intemhyran år ett efter färdigställt investeringsprojekt.

För att projektet ska kunna genomföras måste kommunfullmäktige besluta om budget 
på totalt 167,08 Mkr som investering för multihallen. I dessa kostnader ingår då 
inventarier. Utöver detta tillkommer tidigare redovisad internhyra samt 
personalkostnader.

Sonja Edén
Teknisk chef

Eva Jönsson
Fastighetschef
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Diarienummer KS 2020-0393.820 

Kommunledningsförvaltningen 

Magnus Johansson 

Ekonomichef 

0372-78 91 53 

magnus.g.johansson@ljungby.se 

 

 

Kommunfullmäktige 

Investeringsprocess multihall i kvarteret 

Fritiden 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
programfasen för multihall och bowlinghall och att ge tekniska nämnden 
i uppdrag att genomföra projektering i projekt multihall och bowlinghall.  

Budgeten för hela projektet fastställs till 196 000 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har tidigare gjorts förstudie angående multihallen och programfasen 
är nu avslutad. När programfasen är färdigställd lämnas denna 
tillsammans med ett yttrande av ekonomichefen till verksamhetsdrivande 
nämnd och tekniska nämnden för godkännande. Därefter lämnas 
programmet vidare av tekniska förvaltningen till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige som fattar beslut om investering och projektering 
för upphandling. I samband med beslut läggs investeringen in i tekniska 
nämndens investeringsbudget. Budgeten för programfasen inkluderas i 
en beslutad investeringsbudget. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Enligt beräkningar framtagna av tekniska förvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen uppgår 
investeringsutgiften för multihallen till 160 mkr och bowlinghallen till 
21 mkr. Utöver dessa utgifter tillkommer investeringar i inventarier på 
sammantaget 15 mkr, alltså sammantaget 196 mkr. Det beräknade 
beloppet är högre än när förstudien för multihall togs fram (145 mkr). 
Ökningen beror på indexuppräkning och att det har tillkommit utgifter 
för utemiljö och inventarier. Beräkningarna är väldigt osäkra beroende 
på bland annat ökad inflation och komponentbrist. Projektering 
beräknas göras under 2023 och själva byggnationen under 2023-2025. 

Ljungby kommun har haft en hög investeringsnivå de senaste åren och 
det finns stora investeringsbehov även framåt i tiden med bland annat 
investeringar i skola, förskolor, äldreboenden och VA. Det finansiella 
målet om självfinansiering av investeringar uppnåddes under 2021 och 
även för perioden 2019-2021, mycket tack vare väldigt höga 
resultatnivåer under de åren. För 2022 ligger investeringsbudgeten inkl 
tilläggsanslag från 2021 på 396 mkr, vilket är långt över en långsiktigt 
hållbar investeringsnivå. Under 2021 och 2022 kommer investeringarna 
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att finansieras utan upplåning men det är mycket troligt att upplåningen 
kommer att öka under 2023 och att tillkommande investeringar 
ytterligare ökar upplåningen. Räntenivån på lånen är i dagsläget på en låg 
nivå, ca 0,6 procent i genomsnitt, men mycket talar för att räntan 
kommer att gå upp i kommande upplåningar. Det är därför ytterst viktigt 
att skarpa prioriteringar görs mellan olika investeringsprojekt. 

Investeringen i multihall och bowlinghall medför ökad hyreskostnad, 
ökad driftkostnad men även vissa intäkter. Tekniska förvaltningen har 
tagit fram en beräknad internhyra för multihallen som ligger på 8,3 mkr, 
varav kapitalkostnaden utgör 5,5 mkr. Enligt regelverket för 
kapitalkostnadskompensation kompenseras 75 procent av 
kapitalkostnaden, vilket då motsvarar 4,1 mkr. Det innebär att barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får en ökad, ej 
kompenserad hyra, på 4,2 mkr. Utöver hyran har kultur- och 
fritidsförvaltningen räknat med personalkostnad för multihall och 
bowlinghall på 4,5 mkr årligen samt lokalvård 0,1 mkr årligen. Enligt 
uppskattning från kultur- och fritidsförvaltningen beräknas årliga 
intäkter uppgå till 0,9 mkr årligen för multihall och bowlinghall. Det 
innebär att nettokostnaden uppgår till ca 12 mkr årligen. Oavsett hur 
stor andel av nettokostnaden som kompenseras berörda förvaltningar 
måste kostnadsökningen finansieras totalt inom kommunen genom 
minskade kostnader eller ökade intäkter, från och med 2025 års budget. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Investeringsutgift på 196 mkr under 2022-2025 samt ökade 
driftkostnader på 12 mkr årligen från 2025 behöver beaktas i 
budgetarbetet för 2023 och framåt.  

 

Förvaltningens beredning 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Magnus Johansson 
Ekonomichef 
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Beslutsunderlag 

Yttrande från ekonomichef angående programfas multihall och 
bowlinghall 2022-04-09 
 
 

Skickas till 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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    2022-03-22 

 

PROGRAMFAS FÖR NY MULTIHALL PÅ KV. FRITIDEN 

Lokalbehovsprogram 
 

I Bilaga 1 Kortfattad beskrivning av programarbetet 2022-03-23 redovisas vilka frågor som har 

genomarbetats under programarbetet för en ny multihall på Kv. Friden.  

1. Syfte och mål med programmet 
 

Syftet med programmet:  
Att konkretisera verksamhetens och beställarens funktionskrav, kartlägga förutsättningar, villkor och 

kostnadsdrivande faktorer som kan påverka den fortsatta processen.  

 
Mål med programmet:  
Programmet ska ge underlag för att kunna fatta beslut om att gå vidare till projekteringsfasen, som 

är nästa fas i processen, samt att äska pengar till investeringen och fortsatt projektering.  

 

2. Programskisser 
 

Det har arbetats fram programskisser för den nya multihallen. Dessa är ritade av Hermansson Hiller 

Lundberg Arkitekter AB, vilka anlitats genom förnyad konkurrens via ramavtal för kompetensområdet 

arkitektur. Arbetet inleddes med ett platsbesök, och därefter har skisser arbetats fram i fem 

omgångar. Beställaren har granskat varje omgång och gett kommentarer för att utveckla multihallen 

till det Ljungby kommuns verksamheter efterfrågar.  

Skisser på planlösning, fasader, sektioner, situationsplan, ytfördelning för respektive förvaltning samt 

illustration för entrétorg presenterar i Bilaga 2, Programhandling Arkitekt 2022-03-23. 

 
3. Funktionsprogram med rumsspecifikationer 

 

Den nya multihallen kommer att fylla tre funktioner – dels vara idrottshall för eleverna i den nya 7-9-

skolan som byggs på Hjortsbergskolan, dels vara tränings- och tävlingslokal för flera 

idrottsföreningar, samt finnas tillgänglig för kulturevenemang av olika slag. Att kunna samnyttja 

lokaler för att ha en större beläggningsgrad framgår i verksamhetsplanen för lokalförsörjning.  
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Funktionsprogrammet redovisas i Bilaga 3 Funktionsprogram BOU, KOF 2021-12-03. 

Funktionsprogrammet innehåller uppgifter från Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

Multihallen  

Skisserna som är framarbetade under programfasen bygger på av verksamheten framtagna 

funktionsprogram. Det har eftersträvats en yteffektiv byggnad med flexibla funktioner. Hallrummet 

på drygt 2000 m2 är centralt placerat i byggnaden, och övriga funktioner är uppbyggda runt rummet, 

till exempel förråd för skolverksamhet, föreningar och scengolv, styrketräningsrum, omklädningsrum 

och utrymmen för lokalvård, cafédel, klassrum som även fungerar som konferensrum, foajé med 

mera. Hallrummet kan med hjälp av en vikvägg delas av till två hallar, och har enligt underlag från 

Kultur- och fritidsförvaltningen och arkitekten sådana mått att det inte ska krävas dispens utifrån 

dagens mått. Planerna ska kunna användas både för skolverksamhet och för föreningar – både för 

träning och tävling för flera olika sporter. Även när hallrummet är delat, finns två fullstora planer att 

tillgå, med en publikkapacitet på ca 400 fasta platser. Det finns även flexibla teleskåpläktare med ca 

950 flexibla platser. Maximal publikkapacitet är ca 1750 läktarplatser. Det planeras även finnas 

platser för personer med funktionsvariation centralt på den fasta läktaren.  

Vid kulturevenemang kan en scen byggas upp i hallrummet, och den ena halvan av hallen samt 

läktarna är tillgängliga. Vill man öka publikkapaciteten ytterligare finns det möjlighet att ha lösa 

stolar eller tillhandahålla ståplatser. För att möjliggöra att multihallen kan användas för mässor och 

liknande, avser Kultur- och fritidsförvaltningen köpa in ett löst och vändbart golv som läggs ovanpå 

sportgolvet i hallrummet vid dessa tillfällen. Förråd för scen och det lösta golvet finns i anslutning till 

hallen.  

Läktare, teleskåpläktare och vikvägg medför att det finns begränsad väggyta för fast utrustning. 

Konsekvensen blir att mer utrustning behöver vara lös istället för väggfast eller förvaras i förråd 

istället för i salen, till exempel vissa basketkorgar och tjockmattor. Viss idrottsutrustning planeras att 

vara takmonterade. Viss idrottsutrustning kommer inte att tillhandahållas i multihallen, utan finns att 

tillgå i Sunnerbohallen, det avser främst ringar i tak samt väggmonterade ribbstolar.  

Bowling 

I planeringsdirektiv daterat 2021-06-21 gavs i uppdrag planera för bowlinghall i kommande projekt. 

En bedömning har gjorts att det är mest lämpligt att bygga ut befintlig bowlinghall med 4 banor. Då 

nyttjas befintlig yta, och lokaliseringen är fördelaktig centralt på området. Det finns tre alternativ för 

att utföra tillbyggnaden, vilka redovisas nedan. 

• Alternativ 1 – Tillbyggnad och renovering av bowlinghall i samband med renovering av 

Sunnerbohallen  

Detta alternativ innebär att bowlinghallens tillbyggnad och renovering inväntar en 

renovering av Sunnerbohallen, och projekteras och handlas upp i samband med ett 

investeringsprojekt som innefattar en renovering av Sunnerbohallen. I dagsläget har det 

utförts en behovsanalys för projektet renovering av Sunnerbohallen, och förstudien har inte 

påbörjats. En utökning av bowlinghallen kan göras på ett kostnadseffektivt sätt om 

utbyggnaden av befintlig bowlinghall ingår i kommande renovering av Sunnerbohallen. 

Renoveringen för med sig utbyggnad av installationer, vilket kan utföras optimalt om man får 

med sig helheten för hela Sunnerbohallen, istället för att utföra renovering och tillbyggnad 
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separat. Till exempel är befintlig ventilation inte tillräcklig för att försörja en tillbyggnad, och 

fläktrummet rymmer inte ett större aggregat, vilket kan påverka övriga ytor och funktioner i 

Sunnerbohallen.  

 

• Alternativ 2 – Tillbyggnad och renovering av bowlinghall i samband med uppförandet av den 

nya multihallen 

Detta alternativ innebär att utbyggnaden och renoveringen av bowlinghallen projekteras och 

handlas upp i samband med den nya multihallen. Det innefattar då att en större del av Kv. 

Fritiden tas i anspråk för byggnation under en viss tid. Om tillbyggnad av befintlig bowlinghall 

ingår i projekt Multihall på Kv. Fritiden, färdigställs det troligen snabbare än om det ingår i 

projektet renovering av Sunnerbohallen, då det projektet endast har en godkänd 

behovsanalys. Att lägga in flera separata delar i ett projekt kan innebära större 

osäkerhetsfaktorer för en entreprenör, vilket kan leda till högre anbud. Helhetsbilden för 

Sunnerbohallen blir också svårare att ta hänsyn till, då endast en del av byggnaden byggs om 

och till.  

• Alternativ 3 – Tillbyggnad och renovering av bowlinghallen hanteras som ett eget projekt 

Detta alternativ innebär att utbyggnaden och renoveringen projekteras separat utan 

koppling till uppförandet av den nya multihallen samt renovering av Sunnerbohallen. 

Processen upphandlingsmässigt blir tydligare p.g.a. en mer renodlad kravbild. Däremot blir 

helhetsbilden för Sunnerbohallen svårare att ha hänsyn till.  

 
 

4. Tekniskt program 
 

Förutsättningar för installationer, faktisk teknisk lösning tas fram under projekteringen. Nedan 

specificeras kortfattat underlag, för mer tekniska specifikationer, se det tekniska programmet, Bilaga 

4 Tekniskt program Multihall Kv. Fritiden 2022-03-02 

Elanslutning 

En dialog har förts med Ljungby Energi gällande Kv. Fritiden. Effektbehovet för den nya multihallen är 

uppskattat utifrån referensanläggningar till 500–600 A, se tekniskt program Bilaga 4. Underlaget är 

därefter avstämt med Ljungby energi, vilka bekräftar att det är möjligt att tillgodose ett effektbehov 

av denna storlek. Sunnerbohallen har idag en servis på 400 A, och nyttjar 264 A, och utifrån detta 

görs bedömningen att en tillbyggnad av bowlinghallen kan hanteras på befintlig säkring.  

Enligt Verksamhetsplan för reservkraftförsörjning i Ljungby kommun, 2020-02-11, ska den nya 

multihallen inte ha reservkraftförsörjning, varken ett stationärt reservkraftverk eller ett intag för 

mobil kraft.  

Värmeanslutning 

Den nya multihallen avses anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Hur de olika delarna av multihallen 

avses värmas upp, se Bilaga 4.   
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VA-anslutning 

Dialog har förts med Ljungby kommuns VA-avdelning gällande dagvattenhantering. Det har 

framkommit att befintlig dagvattenservis inte har kapacitet att hantera något tillkommande 

dagvatten, utan allt tillkommande dagvatten kommer att behövas fördröjas. Fördröjningsmagasin 

samt åtgärder för LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten kommer att vara aktuellt och ingå i 

projektet, och utredning sker under nästa fas, projekteringsfasen.  

En dialog har förts med VA-avdelningen om spillvattenanslutning. Det har framkommit att det utifrån 

underlag som tas fram i programfasen inte går att säkerställa att befintlig ledning har kapacitet. Vid 

projekteringsfasen under andra halvan av 2022, när det dimensionerande flödet beräknas av en VVS-

projektör, görs en bedömning av VA-avdelningen om befintlig ledning har kapacitet för tillkommande 

spillvatten. Om det visar sig att den befintliga ledningen inte kan hantera tillkommande spillvatten 

från multihallen, kommer det att innebära att en ny spillvattenledning behövs. Detta är i så fall 

möjligt att genomföra innan början av 2025, vilket är färdigställandetiden för multihallen. I dagsläget 

är enligt uppgifter från VA-avdelningen inte möjligt att få en kostnadsbedömning på vad en ny 

spillvattenservis skulle kosta.  Anslutningsavgiften beräknas preliminärt bli 973 000 kr för kommunalt 

vatten och avlopp samt dagvatten, enligt uppgifter från VA-avdelningen. Anslutningsavgifter ingår i 

posten byggherrekostnader i kalkylen.  

 

5. Systemhandlingar (beroende av projektets art) 
 
Systemhandlingar och ramhandlingar tas fram av respektive projektör under projekteringen. Det som 
tagits fram under programfasen är arkitektritningar för planer, sektioner och fasadillustration samt 
det tekniska programmet. Det har även för projektet funnits en rådgivande konstruktör för tekniska 
lösning gällande stomme, då en multihall har stora spännvidder, samt för en bedömning av lämplig 
grundläggning utifrån de befintliga geotekniska undersökningarna.  

 
 

6. Inredningsprogram 
 
Funktionsprogrammet specificerar fast inredning i respektive rum, sås om skåp, pentry, krokar mm.  
Verksamheten har i sina underlag för beräkning av verksamhetskostnader kartlagt vilka inventarier 
som behövs för att kunna bedriva verksamhet i den nya multihallen.  
 
Av verksamheten inköps lös inredning. Programmet för detta upprättas av verksamheten efter 
entreprenadupphandling.  
 
 

7. Fastighetens förutsättningar 

 

Tomtutredning 

Befintlig tomt. Fritiden 2 för lämplig för placering av den nya multihallen. Lokaliseringen på 

fastigheten har valts utifrån möjligheten att skapa parkeringsytor, en torgyta samt bra 

kommunikation inom området. Syftet med placeringen är att försöka hålla samman området med 

bra siktlinjer och tydliga flöden. Vid en lokalisering i nära hanslutning till Sunnerbohallen tenderar 
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multihallen att dela upp området i två delar, vilket vill undvikas. En landskapsarkitekt kommer att 

kopplas in under projekteringen för vidare arbete med tomtplaneringen.  

Geoteknisk undersökning  

Det har gjorts två geotekniska undersökningar i området. Den första utfördes 1981 för området i 

anslutning till Sunnerbohallen. Den andra utfördes 2019 vid uppförande av skateparken. Dessa har 

legat som grund för den bedömning av lämplig grundläggning som har gjorts av 

byggnadskonstruktör. För att välja optimal grundläggning utifrån markförhållanden på plats, kommer 

en kompletterande geoteknisk undersökning för planerad plats för multihallen att utföras i tidigt 

skede av projekteringen.  

Underlag för detaljplan  

Det finns två gällande detaljplaner för området, vilka kompletterar varandra. Det finns inget behov av 

att upprätta en ny detaljplan för fastigheten för att uppföra en multihall på Fritiden 2.  

Program för mark och trädgård 

Parkeringsplatser inom området har setts över. Det har tagits fram en principlösning för det antal 

parkeringsplatser som verksamheten ser behov av. Att uppföra dessa parkeringsplatser ingår i 

projektet. Det skapas även en torgyta mellan Sunnerbohallen och nya multihallen, vilken avses vara 

bilfri.  I nästa fas kommer en landskapsarkitekt att få ta fram förslag på utvändig gestaltning samt 

dagvattenhantering.  

Trafikutredning  

En dialog har förts med planeringsavdelningen gällande infarter och trafikflödet i området. En 

lokalgata är planlagd i norra delen av området, vilken avses nyttjas för transporter till multihallen.  

Miljö och hållbarhet  

En dialog har förts med Ljungby kommuns hållbarhetsstrateger, både vad gäller miljö och social 

hållbarhet. Se Bilaga 5a Miljö- och hållbarhetsaspekter inför byggnation av multihall 2022-01-31 

samt Bilaga 5b Social hållbarhet Multihall 2022-01-28. Dessutom kommer byggnaden att uppföras 

med en solcellsanläggning enligt politiskt beslut om solcellsanläggningar vid byggnation av nya 

kommunala byggnader.  

 

8. Myndighetskrav 
 

Bygglov – Bygglov ansöks om under projekteringsfasen.  

Uppförs enligt Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler.  

Energikrav – Byggnaden ska projekteras, handlas upp och uppföras med en energiförbrukning som är 

10 % lägre än BBRs krav för denna typ av byggnation.  

En klimatdeklaration kommer att upprättas enligt gällande lagkrav.  
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9.  Koppling till kommunens styrande dokument 
 

Arbetet har utgått från verksamhetsplaner, politiska beslut och planeringsdirektiv. 

Det finns inga specifika ytkrav för en multihall, men under programfasen har en yteffektiv lösning 

arbetats fram.  

Verksamhetsplaner 

• Verksamhetsplan för lokalförsörjning, 2018 

• Verksamhetsplan för reservkraftförsörjning, 2020 

• Verksamhetsplan för dagvattenhantering, 2021 

Politiska beslut som ligger till grund för genomförd programfas 

• Kommunstyrelsens beslut om godkänd förstudie 2021-02-16, beslut om programfas hänsköts 

till budgetberedningen.  

• Planeringsdirektiv med budget 2022-2026, daterad 2021-06-21, där beslut om planering av 

multihall ska gå in i nästa fas. I det fortsatta arbetet ska planering av en bowlinghall 

inkluderas.   

• Motion om att bygga i trä, beslutad av Kommunfullmäktige 2021-09-27. 

o Utifrån rådande läge på marknaden med materialbrist, samt de stora spännvidder 

som en multihall har, avser ramhandlingen för byggnation inte föreskriva en specifik 

stomme. Projektet avses uppföras som en totalentreprenad, där det ges i uppdrag till 

entreprenören att uppföra byggnaden med den mest lämpliga konstruktionen med 

hänsyn till byggnadens utformning och funktion samt kostnadsbild. Under 

projekteringsfasen kommer en utredning ske om det är lämpligt att integrera trä som 

material på invändiga väggar samt delar av fasaden.  

 

10. Investeringskalkyl 
 
Utifrån situationen i samhället idag, som innefattar en pandemi samt en krigssituation i Europa, finns 

det flertalet osäkerhetsfaktorer som gör det svårt att kalkylera multihallen. I dagsläget råder 

materialbrist samt prishöjningar på både material och drivmedel, och vilka konsekvenser det kan få 

ca ett år fram i tiden när multihallen planeras att handlas upp, går inte att bedöma.  

Studiebesök på referensanläggningar har gjorts, och utifrån dessa hallars yta och budget görs en 

bedömning att det finns stora variationer avseende kostnader för liknande anläggningar.  

Den ursprungliga budgeten från förstudien har indexuppräknats, och ett visst tillägg har gjorts utifrån 

kända förutsättningar för markförhållanden och dagvatten. Bowlinghallen har utgått från den 

ursprungliga kalkylen för multihallen, medan parkeringsplatser och utemiljö ingår i aktuell kalkyl. 

Detta resulterar i att budet för uppförandet av en ny multihall på Kv. Fritiden beräknas kosta 160 

miljoner kronor (exkl. verksamhetskostnader), och i den summan igår då även parkeringar samt 

torgyta. En separat kalkyl har upprättats för bowlinghallen, där om- och tillbyggnationen beräknas 

kosta 21,25 miljoner kronor. Därutöver tillkommer själva bowlingutrustningen – maskiner och banor 

vilka kostnadsberäknats till 8 050 000 kr. Verksamhetskostnader och inventarier för 
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bowlingverksamhet ingår inte i kalkylen utan redovisas i punkt 12, Beräknad total 

verksamhetskostnad. Förslaget utgår från att en renovering samt tillbyggnad sker av befintlig 

bowlinghall i Sunnerbohallen. Beräkningen redovisas i Bilaga 6 Kostnadsbedömning Multihall och 

bowlinghall 2022-03-08. 

 

11.  Investeringens driftskostnader 
 

Driftskostnaderna för verksamheten kommer att öka i enlighet med kommunens demografimodell, 

och även internhyreskostnaden ökar. Detta gäller för både Barn- och utbildningsförvaltningen och 

Kultur- och fritidsförvaltningen.   

 

12. Beräknad total verksamhetskostnad 
 

Alla kostnader förutom den ökade internhyreskostnaden finansieras av kommunens 
demografimodell. Kompensation för den ökade internhyreskostnaden behöver därför tillföras barn- 
och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsförvaltningens budget. 

Totalt beräknar Barn- och utbildningsförvaltningen att de har investeringskostnader för 
skolundervisning på 1 480 000 kr. Majoriteten av dessa kostnader är idrottsinventarier. I Bilaga 7a 
Idrottshall inventariebudget BOU 2022-03-17 redovisas underlag för förändrade 
verksamhetskostnader i och med investeringen av en ny multihall för Barn- och 
utbildningsförvaltningen.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar att den totala investeringskostnaden för inventarier är 
5 600 000 kr, bestående av främst idrottsinventarier samt utrustning för mässor och 
scenframträdande. Dessutom beräknas en utökad bemanning med 1,5 tjänster inom organisationen, 
vilket medför en årlig kostnad, som från år ett beräknas till 1 500 000 kr. I Bilaga 7b 
Verksamhetskostnader idrottshall KOF 2022-03-18 redovisas förändrade verksamhetskostnader i och 
med investeringen av en ny multihall för Kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har även kostnadsberäknat verksamhetskostnader för om- och 
tillbyggnation av bowlinghallen till 8 210 000 kr. Underlaget redovisas i Bilaga 7c Inventarier 
bowlinghall 2022-03-22. Dessutom beräknas en utökning av bemanningen ske med 3,0 tjänster 
under förutsättning att bowlinghallen drivs i kommunal regi, till en kostnad av 3 000 000 kr år 1 och 
därefter tillsvidare med en viss ökning.  
 
Lokalvården har beräknat att det krävs 1,5 årsarbetare samt städmaskin och utrustning. 
Personalkostnaderna förväntas uppgå till 716 200 kr från år ett, och därefter årligen med en viss 
ökning. Investeringskostnaden för inventarier till 130 000 kr.  
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13. Planerad finansiering 
 

Finansieringen av projektet görs genom investeringsanslag. 
 
Utlåtande/tjänsteskrivelse från Magnus Johansson, Ekonomichef, se Bilaga 8, Yttrande 
tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-04-09  
 
Eftersom även internhyreskostnaden ökar, behöver kompensation för detta tillföras Barn- och 

utbildningsnämndens samt kultur- och fritidsförvaltningens budget.  

Preliminära internhyresavtal har upprättats för respektive förvaltning och del. Dessa internhyresavtal 

redovisas i separata bilagor enligt nedanstående lista. 

• Bilaga 9a Preliminärt internhyresavtal Multihall Barn- och utbildningsförvaltningen 2022-03-

22 

• Bilaga 9b Preliminärt interhyresavtal Multihall Kultur- och fritidsförvaltningen 2022-03-22 

• Bilaga 9c Preliminärt internhyresavtal Bowlinghall Kultur- och fritidsförvaltningen 2022-03-22 

 

14. Entreprenadform  
 

Projektet planeras att handlas upp som en totalentreprenad.  

 

15. Tidplan 
 

Tidplanen redovisas i Bilaga 10, Projekttidplan Multihall 2022-03-18 

Denna tidplan gäller under förutsättning att projekteringen kan påbörjas i juni 2022, samt att 

upphandlingen sker utan någon överklagan samt att inkomna anbud är inom budget. En överklagan 

kan medföra en försening på ca 6 månader och ett tilläggsäskande påverkar tidplanen med ca 3 

månader.  Marknadsläget kan också påverka tidplanen om materialbrist råder.  

Tidplan för bowlinghallen kommer att arbetas fram utifrån det av alternativen för vidare process som 

blir beslutat.  
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16. Kort beskrivning av arbetet med programmet, arbetsprocesser, deltagare 

och budget. 

 
Programmet har gjorts i samverkan mellan fastighetsavdelningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen.  Verksamhetens funktionskrav för 
tillbyggnaden kartlades och skisser bearbetades fram utefter dessa. Även övergripande installations- 
och byggnadstekniska krav, detaljplanens förutsättningar, fastighetens förutsättningar och 
markförhållanden kartlades och bearbetades in i förslagsskissen.  
 

Deltagare i programfasen 
Projektledare från Fastighetsavdelningen  Anna Tönnesen 
Teknisk projektledare från Fastighetsavdelningen Christian Eliasson 
Av verksamheten utsedd lokalsamordnare/projektledare  Marie Svensson (Barn- och utbildning) 
    Christer Karlsson (Kultur- och fritid) 
 
 
Dessutom har externa projektörer via ramavtal deltagit i denna fas: 
Anderas Hermansson Hermansson Hiller Lundberg arkitekter AB  Arkitekt 
Anderas Hiller  Hermansson Hiller Lundberg arkitekter AB  Arkitekt 
Stefan Claesson Byggnadstekniska byrån  Rådgivande konstruktör 
Jenniefer Friberg Säkerhetspartner Norden AB  Rådgivande brandkonsult
   
 
Rådgivning och dialog i specifika frågor har skett med personer på Planeringsavdelningen, VA- och 
renhållningsavdelningen, Utvecklingsavdelningen, Planavdelningen, miljö- och byggförvaltningen 
samt Ljungby energi.  

Kostnader för programfasen uppskattas till ca 300 000 kr. 

En sammanställning av programarbetet redovisas i Bilaga 1 Kortfattad beskrivning av 

programarbetet 2022-03-23 

 



                   Bilaga 1

     

Multihall Kv. Fritiden, Ljungby                2022-03-23 

 

Kortfattad beskrivning av programarbetet i investeringsprocessen 
Syftet med programfasen är att konkretisera funktionskrav, kartlägga förutsättningar, villkor och 
kostnadsdrivande faktorer. De färdigställda programhandlingarna utgör underlag för 
investeringsbeslut och beslut om projektering och upphandling av investeringsprojektet.  

 
Följande frågor har genomarbetats: 
  

1. Programskisser -Skisser för en ny multihall har upprättats under programfasen. Dessa ligger 
som grund för vidare projektering för både arkitekt och övriga discipliner. Se bilaga 2.  

2. Funktionsprogram med rumsspecifikationer - enligt Bilaga 3.  
3. Tekniska program – ett enligt bilaga 4 
4. Inredningsprogram – resp. förvaltning har budgeterat lös inredning, program upprättas av 

förvaltningarna efter entreprenadupphandling. Förslag till budget enl. Bilaga 7a, 7b samt 7c. 
5. Olika myndighetskrav - byggnad uppföres enl. BBR. Energikrav skall vara 10 % lägre än BBR:s 

krav för denna typ av byggnad.  
6. Kopplingar till styrdokument - kommunens verksamhetsplaner som är relevanta för 

projektet, politiska beslut samt planeringsdirektiv.  
7. Planerad finansiering - Finansiering beslutas av budgetberedningen och kommunfullmäktige. 

Förslag till budgetfördelning enligt tjänsteskrivelse för Multihall på Kv. Fritiden, 2022-03-22. 
8. En investeringskalkyl - Preliminär kostnadsbedömning enligt bilaga 6. P.g.a. marknadsläget 

och situationen i världen finns en större osäkerhet i kalkylen än vad det vanligtvis gör. 
9. Uppgifter om verksamhetskostnader – har beräknats av verksamheten, Barn- och 

utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen och redovisas i bilaga 7a, 7b och 
7c. Även verksamhetsförändringar och utökning av personal redovisas.   

10. Tidplan för investeringsprojektet – Projektering och upphandling beräknas pågå till maj 
2023, och därefter sker preliminärt byggstart. Målsättningen är en färdig byggnation i slutet 
av andra kvartalet 2025.   

11. Geotekniska utredning - utfört för delar av området 1981 amt 2018. Komplettering beräknas 
ske under projekteringen.  

12. Trafikutredning – Dialog har förts med planeringsavdelningen gällande trafikfrågor.  
13. Underlag för detaljplan – 2 gällande detaljplaner finns för området.  
14. Program för mark och trädgård - Utemiljöns yta för skola och förskola enligt Boverkets 

regler. Miljön utformas så att den stimulerar den pedagogiska verksamheten. För särskilt 
boende utföres en s.k. Sinnenas trädgård. Utformningen bestäms i projekteringsfasen. 

15. Miljökonsekvensbeskrivning - utföres inte i detta projekt 
16. Klimatdeklaration - kommer att utföras enligt gällande lagkrav.  
17. Internhyresavtal – Preliminära hyresavtal enligt bilaga 9a, 9b samt 9c.  
18. Kostnaderna för programmet - Kostnader för programmet uppskattas till ca 300 000 kr. 
19. Entreprenadform för projektet - totalentreprenad  

 
Tekniska förvaltningen, Fastighetsavdelningen 
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Funktionsprogram Förvaltning: BUF. (barn- och utbildningsförvaltningen) och  KOF (Kultur- och fritidsförvaltningen)Ansvarig: Marie Svensson, lokalsamordnare, Christer Karlsson KOF
Tekniska 
förvaltningen Objekt: Multihall Ändrad datum: 21-11-26

Funktion Rum Storlek Antal Person-belastning Tidsbeläggning, 
minuter/vecka

Fast inredning Utrustning Särskilda behov/ krav Golv Väggar Tak Ventilation Värme och 
sanitet

EL Data Lås Övrigt

Idrotts-
undervisning, 
träningsplaner och 
matchplaner

Idrottshall - 
Anpassad 
idrottshall med 
två fullstora 
träningsplaner 
och en matchplan

Matchplanen 26 
x46 meter 
inklusive 
funktionär/ 
domare, 
avbytarbänk, 
utvisning

1 sal som flexibelt 
kan delas av för 
att uppfyla övriga 
funktioner

1500 sittande 
exklusive funktionärer 
och spelare = Totalt? 
KOF Det behövs fyra 
funktionärer och tre 
dommare vid 
innebandy. Ett 
innebandylag består 
vanligen av frya femor 
plus målvakt, max tre 
målvakter samt tre 
ledare = 26 personer 
per lag. Andra idrotter 
har andra krav. Jag tror 
att innebandyn har 
flest personer.

För föreningar: 
Mån - Fre 30 
timmar (6 
timmar per dag), 
Lör- sön 28 
timmar (14 
timmar per dag). 
För 
skolverksamhet 
dagtid ca kl. 8-16

Läktare som kompletteras 
med skjutbara alternativ. 
Vikvägg för att dela i minst 
två salar. Ribbstolar, 
bomsystem med räck , 
ringar och rep. Ska finnas på 
båda sidor i hallen. 
Handbollsmål, 
basketkorgar,volleyboll (hel 
plan och små planer som 
går att använda när 
vikväggen är nere) och 
förberett för 
badmintonbanor. Förvaring 
badmintonstolpar ute i 
salen. Spegelskåp. 
Whiteboards i varje del.   

Bänkar,tjockmattor, 
tunna mattor, 
långmatta ( rulle) 
plintar, pallar, 
satsbrädor, bockar, 
trampet. Mjuka plintar, 
löst handbollsmål, 
innebandymål. Vagnar 
till utrustningen för att 
lätt ta fram och packa 
undan.

Vikvägg, kunna dela 
salen i  minst två 
lektionssalar. Behövs 
minst 2 stora förråd till 
löst materialen på varje 
sida. Godkända mått 
för 
tävling/match/seriespe
l enligt SKRs måttbok. 
Takhöjd 10 meter. 
Tävlingsarena för en så 
stor andel inomhus 
idrotter som möjligt. 

Stötdämpande. 
Olika linjefärger 
för de vanligaste 
bollsporterna. 
Anpassa även för 
halvsal. 

Ljud-
isolerat

Ljudisolerat. 
Förstärkta 
takstolar/bjälkar 
för att möjliggöra 
att scenteknisk 
utrustning 
monteras i taket. 
Brandskydd av 
taket måste 
utföras.

Flera uttag gärna 
på läktaren och 
runt i salen. 
Matthissar för 
tjockmattor. Viktigt 
att det finns 
möjlighet att släcka 
lamporna i salen 
(både i hela salen 
och i vardera halva 
oberoenda av 
varandra). 
Projektoruttag

Trådlöst nätverk, fast 
projektor ( viktigt att 
man kan använda när 
vikvägg är  nere i ena 
salshalvan, tänk på att 
bilden ska projiceras så 
att man ser den från 
läktaren). Ljudsystem 
för helsal, samt ett 
varsitt till varje "halva" 
när vikvägg är nere. 
Headset för att 
pedagoger ska kunna 
göra sig hörda under 
lektion lättre( spara 
rösten). Viktigt att att 
det finns möjlighet till 
att använda mikrofon 
vid uppträdanden. 
Ljudsystemet får gärna 
finnas inbyggt i 
väggarna i respektive 
halva med en låsbar 
dörr framför.

Lärarum och 
skolans förråd, 
gärna med 
"blipp". 
Entrédörrar? 
Öppnas från 
hallen. 

Dörrar ska ej 
öppnas inåt 
idrottsalen ( 
stor 
skaderisk). 

Läktare i idrottshallen 1500 sittadne Viss del fasta co hviss del 
flexibla läktare för en 
anpassningsbar yta

Funktionell lösning 

Scenrum, blackbox i idrottshallen Enl. 
Scenutredning

1 KOF KOF

Arenagolv i idrottshallen/ 
förråd

Exempel golv 
Bateco 
skyddsmatta 
från Unisport.

1 KOF KOF

Förvaring av 
arenagolv

Förråd för 
förvaring av 
arenagolv

10 kvm? Info: 
https://www.un
isport.com/sites
/default/files/2
017-
08/Unisport_Ba
teco%20skydds
matta.pdf

1 KOF Staplingsklossar eller 
lagringsvagn enlig 
broschyr



Förvara material till 
idrottsundervisning

Förråd för 
skolverksamhet

10 kvm? Info: 
https://www.un
isport.com/sites
/default/files/2
017-
08/Unisport_Ba
teco%20skydds
matta.pdf

2-3 st (en per del) Hyllor, krokar. Elhiss/port Likvärdig yta och 
material i alla förråden. 

Förvarta material till 
föreningarnas 
aktiviteter 

Förråd för 
föreningsverksam
het

6-8 m2 KOF Möjligen hylllor alternativt 
är att föreningen själv står 
för inredning.

Byta om till idrotts-
undervisning

Omklädningsrum 
med tillhörande 
duschrum

6 st 25 pers/rum Bänkar och krokar. 
Skohyllor. 

Möjlighet att skärma av 
ytor i omklädningsrum. 
Tänk på placering av 
dörrar in till 
omklädnigsrummen så 
att man inte kan se in i 
andra omklädningsrum 
när dörrarna är öppna( 
placeras omlott). 

Duschar som är 
lätta att sätta 
igång, så få 
reglage som 
möjligt. Gärna en 
dusch med låsbar 
dörr. Skärmar i 
varje dusch. Höga 
blandare ger 
möjlighet att fylla 
vattenflaskor.

Uttag för hårfön 
mm. 

Domarrum/Omkl
ädning elever

4 st . Ev. ihop med 
personalutrymme
n

WC omklädnings-
rum

1/omklädningsru
m (6 st)

Toalettstol, handfat, 
papperskorg, 
toalettrullshållare, 
pappersdispenser, spegel

WC allmänna ytor lämpligt antal för 
publikkapaciteten

Toalettstol, handfat, 
papperskorg, 
toalettrullshållare, 
pappersdispenser, spegel

HWC Enligt gällande 
lagkrav. 

Enligt gällande 
lagkrav. 

Toalettstol, handfat, 
papperskorg, 
toalettrullshållare, 
pappersdispenser, spegel

Omklädning 
Personal med 
tillhörande 
duschrum 

KOFcirka 28 
personer, BOU 2 
omkl- - kan delas 
med KOF.  (KOF 
del utgår)

Bänkar och krokar. Skohylla. Överblickbart för 
idrottslärare. T.ex med 
fönster mellan 
idrottssal och 
styrketränngssal 

Duschar som är 
lätta att sätta 
igång, så få 
reglage som 
möjligt. Gärna en 
dusch med låsbar 
dörr. Höga 
blandare ger 
möjlighet att fylla 
vattenflaskor.

Gärna ett 
större 
personalrum/
arbetsrum 
med 
direktanslutni
ng till 
personalens 
omklädningsr
um. Kan delas 
med annan 
verksamhet. 



Personalrum/arb
etsrum - för både 
lärare samt ev. 
personal från 
Kultur- och 
fritidsförvaltninge
n

Högskåp, värdeskåp, enkel 
köksinredning för att kunna 
förvara och värma lunch.

Skrivbord, låsbara 
hurtsar mm,  Lös 
inredning som köps av 
verksamhet

Uppkoppling 
intranätet, skrivare

Bra 
arbetsbelysni
ng

Styrketräning, 
spegelsal

1 ca 10 pers

Diverse grupprum 
och klassrum för 
teoretisk 
undervisning. 
Dela med annan 
verksamhet?

Reception  
(eventuellt)
Föreningsspecifik
a ytor (eventuellt)

1  kiosk/mottagnings kök för 
servering vid matchspel.

Parkeringsplatser 
på området

Utreds Utreds Frågan utreds ihop 
med markprojektör 
samt 
planeringsavdelningen i 
projekteringsskedet 

Utökad bowling, ev. 
tillbyggnad

Bowling i bef. 
Byggnad

8-10 banor 
(idag 6 banor)

Skärmar med tillhörande 
nätverk för digtal styrning. 
Bowlingmaskiner och banor, 
anpassas alltid till par.

Möjlighet att hyra ut till 
discobowling, ska 
anpassas till 
tävlingsspel och 
allmänhet samtidigt. 
Två mindre 
omklädningsrum med 
duschbås.

En publikyta som 
håller samman de 
olika ytorna centralt 
placerad, kan med 
fördel kopplas till 
bowlinghall.

Cafédel Bowling 1 20 sittande gäster? Kök med funktioner för 
enklare tillagning. Exempel 
korv, smörgåsgrill, 
räkmackor.

Teknikrum 
förteknisk 
urustning förstora 
idrottevenemang 
och 
kulturevenemang
. 

KOF

Teknikrum För tekniska 
installationer i 
byggnaden, t.ex. 
ventilation, fjärrvärme, 
elcentral mm



Förklaringar
Ansvar Ämnesförklaring
VHT Funktion = kort beskrivning av rummets funktion
TF Rum = vilket rum avser beskrivningen
TF/VHT Storlek = Vilken storlek har rummet, fylls i av TF
TF/VHT Antal = antalet rum av denna funktion, fylls i av TF
VHT Personbelastning = hur många vistas i rummet samtidigt?
VHT Tidsbeläggning = hur mycket används rummet per vecka?
VHT Fast inredning = ex. bänkskåp, vägghängda skåp, diskbänk, handfat, krokar
VHT Utrustning = skolbänkar, whitoboard, ljudsystem, hörslingor, anslagstavlor mm.
VHT Särskilda behov/krav = extra ljud- ljusanpassning, övrigt för att verksamheten ska fungera.
VHT/TF Golv = önskemål om golvmatta, ex textilmatta, plastmatta, matta med olika mönster mm.
VHT/TF Väggar = önskemål om färg, brytningar tex tre väggar en färg och en i en annan färg.
VHT Dörrar & fönster = dörrar med fönster i, dörrar med sidofönster, fönster utan fönster, fönsternischer.
TF Tak = Önskemål om innertak
TF Ventilation = 
VHT/TF Värme & sanitet = önskemål kring toaletter, handfat i klassrum, mm.
VHT/TF EL =önskemål belysning, tavelbelysning, takbelysning, spotlights, färgbelysning, dimbar belysning, närvarostyrning.
VHT/TF Data = uppkoppling, projektor, kopiator, telefoni
VHT/TF Lås = nyckellås, passersystem, avgränsning, uppdelning, uthyrning, placering larmpanel, ringklockor mm.
VHT/TF Övrigt = brandlarm, blixtljus, övrig miljö



Tekniskt program Multihall Kv Fritiden 
Upprättat av Christian Eliasson 
 
 
Förutsättningar för installationer, faktisk teknisk lösning tas fram under projekteringen.  
 
El  
 
Storleken av elservicen får tas fram under projekteringen, min gissning är att den hamnar på mellan 
500 - 600 A. 
 
Ventilation 
 
LA01 betjänar Idrottshall A. (VAV styrning via närvaro, koldioxid, temp) 
Betjänar även förråd som tillhör hall A. 
Idrottshall värms via värmebatteri i ventilationen. 
 
LA02 betjänar Idrottshall B. (VAV styrning via närvaro, koldioxid, temp) 
Betjänar även förråd som tillhör hall B och allmännyttor så som foaje. 
Idrottshall värms via värmebatteri i ventilationen. 
 
LA03 resterande utrymmen i hela arenan 
 
LA04 betjänar omklädningsrum (Flödesmätningsspjäll styrning via närvaro, temp, fukt) och klassrum 
(Flödesmätningsspjäll styrning via närvaro). 
 
 

 



Tekniskt program Multihall Kv Fritiden 
Upprättat av Christian Eliasson 
 
 

 
 
Värme  
 
Fastigheten kommer värmas med fjärrvärme, i huvudsak via radiatorer i allmänna ytor, 
omklädningsrum, dusch, toaletter i södra delen värms med golvvärme. 
Idrottshallarna via ventilationen (värmebatteri). 
I vindfång försörjs ridåvärmare via värmesystemet. 
 
VA  
 
Nya spillvattenledningar. 
Ny kallvattenservis. 
Mätning inkommande kallvatten, 3 st 2,5Q mätare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tekniskt program Multihall Kv Fritiden 
Upprättat av Christian Eliasson 
 
Brandlarm, Lås, inbrottslarm och passersystem  
 
Anläggningen ska vara uppbyggd med ett adresserbart och analogt 
brandlarmsystem typ Esmi FX eller likvärdigt. 
 
Låssystemet skall vara Assa eller Kaba. 
 
Passersystem och inbrottslarmanläggning av typ Assa Arx Säkerhetssystem, skall installeras inom 
byggnaden då stor del en utbyggnad av befintligt systemet. 
 
Solceller 
 
Anläggning på 500 kvm. 
 
 
 



Miljö- och hållbarhetsaspekter inför byggnation av multihall vid 

Sunnerbohallen 2022-01-31 
 

Klimatdeklaration och cirkulär ekonomi/cirkulär resurshantering.  
I vår åtgärdsplan för klimat- och energi 2020–2025 anges:  

- Att vi ska ta fram rutiner för och implementera kriterier för livscykelanalys vid nybyggnation. 
Från och med 1 januari 2022 finns det krav på klimatdeklaration vid uppförande av 
byggnader. Hos Boverket finns klimatdata som kan användas för beräkning av 
klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv  

- Vid renovering och nybyggnation överväga möjligheten till synliggörande av 
energianvändning och eventuell energiproduktion som pedagogiskt verktyg för 
bidragande till ökad medvetenhet och effektstyrning/energieffektivisering.  

- Att vi ska arbeta för att inkludera mer cirkulära resursflöden vid upphandlingsprocesser.  

 

Mål för en cirkulär byggprocess  
1. Lång livslängd och hög kvalitet.  
2. Effektiviserad materialanvändning.  
3. Liten andel jungfruliga material.  
4. Enkelt att reparera, demontera och remontera.  
5. Enkelt att återbruka produkter som byggs in.  
 

Det kan handla om att en viss andel av byggnaden och/eller inventarierna ska vara från återbrukat 
material. Det är positivt om multihallen kan användas flexibelt med möjlighet till verksamhet under 
en stor del av dygnet.  
 
Förslag på krav: 

- Vid val av fast inredning, dörrar, fönster samt trappor skall leverantören tillhandahålla en 
demonteringsanvisning för angiven produkt.  

- Demonteringsanvisningar för samtliga produkter i ovanstående kategorier ska tillhandahållas 
beställaren i digitalt sökbart format senast vid slutbesiktning.  

- Utföraren åtar sig att vid slutbesiktning överlämna en granskad och uppdaterad digital 
byggnadsmodell till beställaren i ett av beställaren valt format.   

- Krav på systematiskt arbete för att förebygga avfall och resurshantering enligt 
avfallshierarkin.  

- Både invändigt (och ute?) ska inkludera återvinningsstation/möjlighet att återvinna olika 
fraktioner.  

- Synliggörande av energianvändning och eventuell energiproduktion. 

- Klimatdeklaration över byggnad – styrning mot låg klimatpåverkan ur livscykelperspektiv.  

 

Dagvatten  
Dagvattenhanteringen i anslutning till den nya multisporthallen ska följa Ljungby kommuns 
verksamhetsplan antagen 2021. Enligt verksamhetsplanen ska dagvatten nyttjas som en resurs, 
fördröjas så nära källan som möjligt och vid behov renas.  
 
Dagvattenledningsnätet nedströms kvarteret Fritiden är hårt belastat och översvämningar har 
förekommit i samband med regn. I samband med byggnation av ny multisporthall och tillkommande 
parkeringsplatser inom området kommer ytterligare ytor hårdgöras och därmed kommer mer 



dagvatten genereras. Dagvattnet behöver fördröjas för att ledningsnätet ska klara av att ta emot det. 
För att minimera mängden dagvatten och därmed fördröjningsbehovet bör så få ytor som möjligt 
hårdgöras. Alla ytor runt multisporthallen behöver kanske inte hårdgöras. Gång- och cykelbanor kan 
hårdgöras medan gräs och gräsarmerad betong används på övriga ytor. Taken på cykelskjul, miljörum 
eller andra mindre byggnader kan med fördel förses med gröna tak vilket minskar mängden 
dagvatten, ökar den biologiska mångfalden, reglerar temperaturer och bidrar till en trevligare miljö 
att vistas i.  
 
Dagvattnet från parkeringsplatser inom området ska passera en oljeavskiljande funktion. Behov och 
utformning ska diskuteras med miljöavdelningen.  
 
Höjdsättningen i anslutning till den nya multisporthallen och angränsande områden måste ses över i 
sin helhet för att minska risken för översvämning och skador i samband med skyfall. Marken ska luta 
bort från byggnaderna och dagvatten ska ha möjlighet att samlas i lågpunkter där det inte riskerar att 
skada byggnader eller infrastruktur.  
 

Transporter 
Transporterna till och från kvarteret Fritiden bör ses över i sin helhet. Enligt Ljungby kommuns 
översiktsplan ska gång och cykel prioriteras. Det planeras för stadstrafik med buss i Ljungby tätort 
vilket ytterligare kan ge förutsättningar för att minska behovet av ytterligare parkeringsplatser på 
kvarteret Fritiden.  
 
Ett etappmål till Sveriges miljömål är att 25% av persontransporterna ska ske kollektivt, med cykel 
eller till fots år 2025. Varannan bilresa som görs i Sverige idag är under 5 km. En sträcka som ofta kan 
göras med t.ex. cykel istället. Med rätt förutsättningar kan vi underlätta för människor att ta cykeln 
istället för bilen. Enligt åtgärdsplan för klimat- och energi ska vi uppmuntra och inspirera till mer 
hållbara transporter inom kommunkoncernen och till invånarna med ett särskilt fokus på barn och 
ungas resande.  
 
Det finns mycket som kan göras för att uppmuntra till och underlätta för ökat cyklande. 
Cykelvägnätet kan ses över i sin helhet så att det finns lämpliga vägar till och från området. För att 
göra det attraktivt att cykla är det en fördel att det finns upplysta cykelställ under tak med möjlighet 
att låsa fast cykelramen i cykelstället. Möjlighet att pumpa cykeln bör också finnas. Cykelparkeringen 
ska vara placerad nära byggnadernas entréer medan bilparkeringen är placerad längre bort 
(undantaget parkeringsplatser för att underlätta tillgängligheten).  
 
Med hänsyn till utrymme, hälsa och miljö bör biltrafiken till och från området vara så liten som 
möjligt samtidigt som människor uppmuntras att ta sig till och från området till fots eller med cykel. 
Behovet av parkeringsplatser är som störst vid ett antal tillfällen, främst kvällstid i samband med 
aktiviteter i Sunnerbohallen och Ljungby Arena. På Sunnerbogymnasiet finns gott om 
parkeringsplatser endast ett par hundra meter från Sunnerbohallen och Ljungby Arena. Det stora 
behovet av parkeringsplatser sammanfaller sällan på dessa ställen varför samutnyttjande borde vara 
en möjlighet. Det finns även parkeringsplatser inom kvarteret Solrosen som kan samutnyttjas. En 
dialog bör föras om parkeringsnorm med bygghandläggare/miljö- och byggnämnden. Genom att 
inkludera alla transportslag i planeringen och samutnyttja de parkeringsplatser som redan finns 
behöver kanske inte så många nya parkeringsplatser anläggas inom kvarteret Fritiden.  
 
Krav enligt PBL på laddningsplats/infrastruktur för laddning är i nuläget: Om parkeringen har över 10 
parkeringsplatser ska det finnas en laddpunkt + ledning fram till 20% av parkeringsplatserna.  
 



Klimatanpassning och ekosystemtjänster etc.  
Säkerställ att det finns gröna områden (och gärna blå) som bidrar till att reglera temperatur. Positivt 
att i så stor utsträckning som möjligt bevara de grönområden som finns i området idag men även att 
förstärka dem. Grönyta kan bidra till att buffra upplevelsen av lokal temperaturökning med flera 
grader. Det är även positivt att gynna plantering av så kallade ädellövträd för att minska barriäreffekt 
och öka sammankoppling av spridningskorridorer.   
 

Det finns lövträd på platsen där multihallen planeras, se gröna markeringar i bilden nedan. Dock inga 

ädellövträd. Träden är redan idag isolerade och utgör inget viktigt spridningsstråk men de befintliga 

träden har ändå flera viktiga funktioner som att ta hand om dagvatten, reglera temperatur och 

utgöra skugga. Träd som avverkas i samband med byggnationen av multisporthallen bör som minst 

kompenseras men fler träd kan med fördel planteras.  

 

 

 

Träbyggnation 
Kommunfullmäktige fattade 2021-09-27 beslut om att nya kommunala byggnader i första hand ska 

byggas i trä. Möjligheten att uppföra hela eller delar av multisporthallen i trä ska ses över. 

 

Energi och solceller 
På kvarteret Fritiden finns idag ett system för recirkulation av värme och fjärrkyla. Möjligheten att 

ansluta den nya multihallen till systemet bör ses över.  

Om taket och/eller fasaderna på multisporthallen är lämpliga bör solceller uppföras på byggnaden 

för att öka kommunens produktion av förnyelsebar el. Kostnaderna för installation och underhåll av 

solcellerna bör fördelas rätt inom kommunen och inte enbart belasta den förvaltning som nyttjar 

byggnaden. Elproduktionen bör synliggöras enligt åtgärd 3.5 i kommunens Klimat- och energiplan.  

 



Social hållbarhet i upphandling 
 
  

   
  

• Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal 
Genom att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling kan 
offentlig sektor bidra till att förbättra arbetsvillkoren för de 
arbetstagare som utför offentligt upphandlande kontrakt. 

  
• Ansvarsfulla leveranskedjor 

Material som köps in kan medföra risker i frågor om 
mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och 
korruption. Ställ krav på att leverantörer att arbeta effektivt 
för att minimera risker och förbättrar villkor i sina 
leveranskedjorna. 

  
• Jämställdhet och jämlikhet 

Funktion och utformning ska vara anpassad så att både 
kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett ålder, 
förutsättning och funktionsförmåga kan nyttja platsen eller 
redskapen. Vid utformningen är det även viktigt att tänka på 
trygghetsaspekter inom- och utomhus.  
  

• Tillgänglighet i varor, tjänster och utformning - universell 
utformning 
Ca 20% av befolkningen har någon form av 
funktionsnedsättning och människor ska på jämlika villkor 
kunna nyttja platsen, tjänster eller varorna. Andra faktorer 
som påverkar tillgänglighet kan också vara ålder 
(ung/gammal) eller språk. En plats/lokalutformning ska inte 
medföra hinder för den som ska nyttja den.  
Viktiga aspekter är ex. rörelseförmåga, belysning, tydlig, 
syntolkad eller taktil skyltning, hörselslingor, allergier, 
kognitiva svårigheter, automatiska/lättöppnade dörrar, hiss, 
brand- och utrymningslarm i kombination syn och hörsel, 
låga trösklar, tydliga kontraster.  
  

• Sysselsättningskrav 
Entreprenören/utföraren ska bidra till att skapa 
arbetstillfällen för människor som står långt från 
arbetsmarknaden, eller för att personer att komma in på 
arbetsmarknaden genom att exempelvis erbjuda 
praktikplatser.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Arbetsrättsliga villkor   
Om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor ska villkor om lön, semester och arbetstid ofta 

ställas i en upphandling. Villkoren ska som huvudregel bestämmas enligt den lägsta nivå 

som följer av ett centralt kollektivavtal.   

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal  

Ansvarsfulla leveranskedjor  
Många av de varor som offentlig sektor köper in tillverkas i komplexa leveranskedjor i länder 

där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares 

rättigheter, miljöskydd och korruption. Upphandlande organisationer kan ställa krav på att 

leverantören hanterar dessa risker för att förbättra villkoren.  

Ansvarsfulla leveranskedjor  

Upphandla för jämställdhet 
I ett jämställt samhälle svarar all offentligt finansierad verksamhet mot både kvinnors och 

mäns villkor och behov.  Offentliga organisationer kan bidra till jämställdhet genom att i 

upphandling ställa jämställdhetskrav på leverantörer, varor, tjänster och 

byggentreprenader. 

Upphandla för jämställdhet 

Upphandla tillgängliga varor och tjänster   
I Sverige har ungefär 20 procent av befolkningen någon form av funktionsnedsättning. 

Tillgänglighet handlar om att skapa möjligheter för alla i befolkningen att kunna delta i 

samhället på jämlika villkor, oavsett funktionsförmåga. Genom att vid offentliga inköp ställa 

krav på tillgänglighet kan vi bidra till ett samhälle där alla kan vara delaktiga Det finns i vissa 

upphandlingslagar och annan lagstiftning krav på att hänsyn ska tas till alla användares 

behov och förutsättningar.   

Upphandla varor och tjänster som är tillgängliga för alla   

Arbetsmiljö  
Upphandlande organisationer kan vid offentlig upphandling beakta arbetsmiljöfrågor och 

verka för att leverantören ska ha ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.   

Arbetsmiljö  

Främjande av lika rättigheter och möjligheter  
Upphandlande organisationer har möjlighet att bidra till lika rättigheter och möjligheter vid 

offentlig upphandling och att motverka diskriminering. En del statliga myndigheter är i vissa 

fall skyldiga att ställa särskilda villkor för att förhindra diskriminering hos leverantören.    

Främjande av lika rättigheter och möjligheter  

Sysselsättningskrav  
Upphandling kan också användas som verktyg att skapa sysselsättning, genom att erbjuda 

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till anställning i samband med 

upphandling. Offentliga kontrakt kan användas som en väg in för individer som har svårt att 

få jobb, till exempel nyanlända, personer med funktionsnedsättning eller ungdomar. 

Samtidigt stärks företagens möjlighet till kompetensförsörjning.  

Sysselsättningskrav  

Barns rättigheter i upphandling  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/arbetsrattsliga-villkor-enligt-kollektivavtal/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/ansvarsfulla-leveranskedjor/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/jamstalldhet/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandla-varor-och-tjanster-som-ar-tillgangliga-for-alla/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/arbetsmiljo/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/framjande-av-lika-rattigheter-och-mojligheter/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandling-med-mal-att-oka-sysselsattningen/


Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Det innebär att upphandlande 

organisationer behöver ta hänsyn till vilka konsekvenser en upphandling kan få för 

barn. Lagen kommer att stärka barns mänskliga rättigheter i praktiken.   

Barns rättigheter i upphandling  

Rättvis handel  
Genom att ta hänsyn till rättvis handel vid upphandling kan upphandlande organisationer 

bidra till att skapa bättre förutsättningar för odlare och arbetare i länder med utbredd 

fattigdom.  

Rättvis handel  
  
Från <https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/ 
 
 
 
 
 
Dokumentet är framtaget av Jaqueline Eejkestorm, Hållbarhetsstrateg Ljungby kommun  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/barns-rattigheter-i-upphandling/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/rattvis-handel/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/


Anna Tönnesen, Fastighetsavdelningen
2022-03-08
Ca 5500 m2

MULTIHALL
Ursprunglig budget* 145 000 tkr
Indexuppräkning 10 000 tkr
Tillägg för utemiljö 5 000 tkr
Ny budget 160 000 tkr Fördelning ny budget redovisas nedan

Projekt multihall Belopp enhet Typ av kostnad 
Multihall (Byggnad) 117 000 tkr Entreprenadkostnad
Parkering 10 000 tkr Entreprenadkostnad
Övriga markarbeten inom 
fastigheten 7 000 tkr Entreprenadkostnad
Byggherrekostnader 10 000 tkr inkl. konst (ca 1300 tkr)
Oförutsett 16 000 tkr

SUMMA 160 000 tkr
Pris /kvm 29 007 kr/kvm

Endast byggnad 21 211 kr/kvm
Yta BTA, m2 5 516 Entreprenadkostnad 26 904 kr/kvm

BOWLINGHALL
Bowlinghall inkl. 
Byggherrekostnader yta (m2)/antal pris/m2 Summa
Befintlig 450 15 000 6 750 000 kr
Tillbyggnad 400 30 000 12 000 000 kr
Oförutsett 2 500 000 kr
Summa 21 250 000 kr

OBS - utrustnng för bowlingbanor är verksamhetskostnad/inventarier

KOMMENTARER

Normalt brukar kalkyler upprättas  utifrån 35 000 kr/m2, men då en multihall har en hallyta på ca 2000 
m2 med en lägre byggkostnad per kvadratmeter, har det valts att sänka riktvärdet något. 

Underlaget är upprättat efter en disussion med en rådgivande kalkyleringsfirma. 

Kalkylen är osäker i och med rådande marknadsläge med materilabrist, prishöjningar på drivmedel och 
material, samt situation med en pandemi och krig i Europa. Detta kan komma påverka anbudet ovanligt 
mycket vid en upphandling om ca ett år. 

*Ursprunglig budget innehöll kostnader för en bowlinghall, men inte för parkeringsytor, dagvattenhantering samt 
utemiljö vid multihallen. Dessa kostnader beräknas vara motsvarande, så parkering och utemiljö lyfts in i budget för 
multihallen, medan bowlinghall lyfts ur och redovisas med en separat kalkyl och budget. 

Kalkyl för multihall och bowlinghall 
Upprättad av:
Datum 
Yta (BTA)

10 % av budget, fördelat 10 % byggherre-
kostnader och 90 % entreprenadkostnader 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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Verksamhetsplan för investeringsprocess 
 
Nybyggnation av en verksamhetsfastighet med en projektutgift överstigande fem miljoner kronor ska ske 
enligt en specifik process där varje fas/aktivitet ska dokumenteras. Inför varje ny fas i processen ska nytt 
beslut fattas i respektive styrelse/nämnd.  
 

Bakgrund 
 
Nästa steg i investeringsprocessen gällande ny multihall är programfasen. Syftet med programfasen är att 
konkretisera funktionskrav, kartlägga alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer. 
Sammanställt material utgör underlag för investeringsbeslut och beslut om projektering för 
upphandling.  
 
Underlaget innehåller mer detaljerade programskisser och funktionsprogram med rumspecifikationer, 
tekniska program, systemhandlingar, inredningsprogram, olika myndighetskrav, kopplingar till 
styrdokument, planerad finansiering, eventuella engångskostnader samt en tidsplan för 
investeringsprojektet. I programfasen ska ett preliminärt internhyresavtal tecknas mellan verksamheten 
och fastighetsavdelningen.  
 
Verksamheten ska redovisa förväntade förändringar i sina verksamhetskostnader utifrån den planerade 
investeringen.  
 
Ansvarig byggprojektledare inom fastighetsförvaltningen ansvarar för programfasens genomförande i 
samverkan med den eller de förvaltningar och funktioner som har lokalbehovet.  
 
Andra berörda, stödjande funktioner såsom fastighetsförvaltning, lokalvård, kost, IT, ekonomi och 
kommunikation ska också involveras för att kunna påverka och bistå under arbetet.  
 
När programmet är färdigställt lämnas detta tillsammans med ett yttrande av ekonomichefen till 
verksamhetsdrivande nämnd och tekniska nämnden för godkännande. Därefter lämnas programmet 
vidare av tekniska förvaltningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som fattar beslut om 
investering och projektering för upphandling.  
 

Ansvarsfördelning verksamhet 
 
Möjlighet till samutnyttjande av lokalen mellan barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och 
fritidsförvaltningen är stor. Nästa steg blir att ta fram gemensamma riktlinjer för att förtydliga 
ansvarsfördelningen förvaltningarna emellan. Riktlinjerna ska bland annat förtydliga vilka utrymmen 
som samutnyttjas, kostnadsfördelning vid nyinvestering och reinvesteringar etc.  
 

Verksamhetens förväntade förändringar i 

verksamhetskostnader 
 
Beräknade investeringskostnader: 

o Idrottsinventarier till skolundervisning: 580 tkr 
o Lärarrum/personalrum: 90 tkr 
o Styrketräning/rehab och idrottsinventarier 50% (delas med kultur och fritid): 750 tkr 
o Inventarier klassrum, 50% (delas med kultur- och fritid): 60 tkr 
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Summa beräknade investeringskostnader för skolundervisning: 1 480 000 tkr  
 
Beräknade förändringar gällande driftskostnader: 

o Fastighetsavdelningen tar fram en internhyresberäkning. Där ingår även drifts- och 
förvaltarkostnader.  

 

Förväntade förändringar i verksamhetskostnader hos andra 

eventuellt berörda verksamheter 
 
Kostnad för vaktmästare, lokalvård, IT-kostnader etc är ej beaktat i denna redovisning.  
 

Analys 
 
Hallen är ej fullutrustad med fast utrustning, vilket innebär att kostnaden för lösa inventarier blir högre.  
 
Reservation för kalkyl gällande verksamhetens investeringskostnader då inköpen ligger ett par år framåt i 
tiden samt att världsläget påverkar kostnadsbilden i stor utsträckning.  
 
Samutnyttjandet av lokaler med kultur- och fritidsförvaltningen innebär att vissa kostnader delas 
förvaltningarna emellan. Däremot är det viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen.  
 
Kostnader för t.ex. vaktmästeri, lokalvård, IT-kostnader är inte medräknat i förväntade förändringar av 
verksamhetens kostnader.  
 



Inventarie inköp ny sporthall
Typ av Pris
Sportutrustning KoF 850 000 kr        

Utrustning för mässor och scenframträdande
Golv, två-sidigt vändbart 1 500 000 kr     
scenutrustning 2 000 000 kr     

Utrustning klassrum
Bord, stolar övrig It 60 000 kr           

Kafféutrymme plan 1
Bord och stolar 60 000 kr           
Flyttbara klädhängare 40st 100 000 kr        

Total investering 4 570 000 kr     

Uppräknat för år 2025 5 600 000 kr     

Beräknad utökning av bemanningen med 1,5 tjänst 1 500 000 kr

Upprättad av Christer Karlsson, KOF 2022-03-17



Inventarie inköp ny bowlinghall
Typ av Pris
Utrustning till kök 100 000 kr        

Kafféutrymme
Bord och stolar 60 000 kr           

Bowlingverksamhet Pris 2015
Oljemaskin automatisk* 170 000 kr                 2 000 000 kr     
10st Kägel-maskiner 1 000 000 kr              4 500 000 kr     
10st Klotreturer 325 000 kr                 1 500 000 kr     
övrigt 50 000 kr           

Total investering 8 210 000 kr     

Beräknad utökning av bemanningen med 3,0 tjänst 3 000 000 kr
Bemanningen är beroende på om bowlinghallen drivs i kommunal regi. 
Målsättningen är att upphandela driften som tjänstekoncession.

*Prisskillnaden beror mest på att ny maskin är automatiserad, vilket den förra inte är. 
Uppgiften kommer från Trelleborgs kommun som köpt ny maskin 2021.
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Diarienummer KS 2020-0393.820 

Kommunledningsförvaltningen 

Magnus Johansson 

Ekonomichef 

0372-78 91 53 

magnus.g.johansson@ljungby.se 

 

 

Kommunfullmäktige 

Investeringsprocess multihall i kvarteret 

Fritiden 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
programfasen för multihall och bowlinghall och att ge tekniska nämnden 
i uppdrag att genomföra projektering i projekt multihall och bowlinghall.  

Budgeten för hela projektet fastställs till 196 000 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har tidigare gjorts förstudie angående multihallen och programfasen 
är nu avslutad. När programfasen är färdigställd lämnas denna 
tillsammans med ett yttrande av ekonomichefen till verksamhetsdrivande 
nämnd och tekniska nämnden för godkännande. Därefter lämnas 
programmet vidare av tekniska förvaltningen till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige som fattar beslut om investering och projektering 
för upphandling. I samband med beslut läggs investeringen in i tekniska 
nämndens investeringsbudget. Budgeten för programfasen inkluderas i 
en beslutad investeringsbudget. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Enligt beräkningar framtagna av tekniska förvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen uppgår 
investeringsutgiften för multihallen till 160 mkr och bowlinghallen till 
21 mkr. Utöver dessa utgifter tillkommer investeringar i inventarier på 
sammantaget 15 mkr, alltså sammantaget 196 mkr. Det beräknade 
beloppet är högre än när förstudien för multihall togs fram (145 mkr). 
Ökningen beror på indexuppräkning och att det har tillkommit utgifter 
för utemiljö och inventarier. Beräkningarna är väldigt osäkra beroende 
på bland annat ökad inflation och komponentbrist. Projektering 
beräknas göras under 2023 och själva byggnationen under 2023-2025. 

Ljungby kommun har haft en hög investeringsnivå de senaste åren och 
det finns stora investeringsbehov även framåt i tiden med bland annat 
investeringar i skola, förskolor, äldreboenden och VA. Det finansiella 
målet om självfinansiering av investeringar uppnåddes under 2021 och 
även för perioden 2019-2021, mycket tack vare väldigt höga 
resultatnivåer under de åren. För 2022 ligger investeringsbudgeten inkl 
tilläggsanslag från 2021 på 396 mkr, vilket är långt över en långsiktigt 
hållbar investeringsnivå. Under 2021 och 2022 kommer investeringarna 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-04-09 

2(3) 

 

 

att finansieras utan upplåning men det är mycket troligt att upplåningen 
kommer att öka under 2023 och att tillkommande investeringar 
ytterligare ökar upplåningen. Räntenivån på lånen är i dagsläget på en låg 
nivå, ca 0,6 procent i genomsnitt, men mycket talar för att räntan 
kommer att gå upp i kommande upplåningar. Det är därför ytterst viktigt 
att skarpa prioriteringar görs mellan olika investeringsprojekt. 

Investeringen i multihall och bowlinghall medför ökad hyreskostnad, 
ökad driftkostnad men även vissa intäkter. Tekniska förvaltningen har 
tagit fram en beräknad internhyra för multihallen som ligger på 8,3 mkr, 
varav kapitalkostnaden utgör 5,5 mkr. Enligt regelverket för 
kapitalkostnadskompensation kompenseras 75 procent av 
kapitalkostnaden, vilket då motsvarar 4,1 mkr. Det innebär att barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får en ökad, ej 
kompenserad hyra, på 4,2 mkr. Utöver hyran har kultur- och 
fritidsförvaltningen räknat med personalkostnad för multihall och 
bowlinghall på 4,5 mkr årligen samt lokalvård 0,1 mkr årligen. Enligt 
uppskattning från kultur- och fritidsförvaltningen beräknas årliga 
intäkter uppgå till 0,9 mkr årligen för multihall och bowlinghall. Det 
innebär att nettokostnaden uppgår till ca 12 mkr årligen. Oavsett hur 
stor andel av nettokostnaden som kompenseras berörda förvaltningar 
måste kostnadsökningen finansieras totalt inom kommunen genom 
minskade kostnader eller ökade intäkter, från och med 2025 års budget. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Investeringsutgift på 196 mkr under 2022-2025 samt ökade 
driftkostnader på 12 mkr årligen från 2025 behöver beaktas i 
budgetarbetet för 2023 och framåt.  

 

Förvaltningens beredning 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Magnus Johansson 
Ekonomichef 

 

 

[Avdelningschefens namn] 

[Avdelningschefens titel] 
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Beslutsunderlag 

Yttrande från ekonomichef angående programfas multihall och 
bowlinghall 2022-04-09 
 
 

Skickas till 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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§ 100 Dnr KS2022-0190 292 

Programfas för bowlinghall i kvarteret Fritiden  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna programarbetet och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att: 

-godkänna programarbetet,  

- tillbyggnad och renovering av bowlinghallen ska hanteras som ett eget projekt,   

-fastställa investeringsbudgeten för projekt bowlinghall till 21 250 000 kronor,   

- fastställa inventariebudgeten för bowlinghallen för kultur- och fritidsförvaltningen 
till 8 210 000 kronor,    

- att projektering och upphandling för projekt bowlinghall ska utföras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2021 att godkänna förstudien för 
multihall och bowlinghall i kvarteret Fritiden. Beslutet att inleda programfasen 
fattades senare genom kommunfullmäktiges beslut om budget och 
planeringsdirektiv för 2022. Kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden 
har den 20 april 2022 samt 3 maj 2022 överlämnat förslag till beslut som innebär 
att tidigare programfas gällande multihall och bowlinghall i kvarteret Fritiden delas 
upp i två ärenden och hanteras via två separata processer.  

Tekniska förvaltningen har utarbetat ett programarbete som beskrivs i 
tjänsteskrivelserna från den 28 mars 2022 och i övrigt underlag. En kalkyl för om- 
och tillbyggnad av befintlig bowlinghall har utförts. Om- och tillbyggnaden 
beräknas till 21,25 miljoner kronor exklusive inventarier. Inventariekostnaderna är 
avseende bland annat maskiner och banor är beräknad till 8,21 miljoner kronor. 3 
miljoner kronor i driftmedel tillkommer därtill under förutsättning att 
bowlinghallen bedrivs i kommunal regi.  

Ett ekonomiskt yttrande har tagits av kommunledningsförvaltningen daterat 9 april 
2022.  För 2022 är investeringsbudgeten 396 miljoner kronor inklusive 
tilläggsanslag från 2021. Under 2021 och 2022 kommer investeringarna att 
finansieras utan upplåning men det är mycket troligt att upplåningen kommer att 
öka under 2023 och att tillkommande investeringar ytterligare ökar upplåningen. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 april 2022 att kommunfullmäktige 
godkänner programarbetet och att kommunfullmäktige beslutar att tillbyggnad och 
renovering av bowlinghallen ska hanteras som ett eget projekt. Kultur- och 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-10 

2(3) 

 

 

Justerandes sign   

 

fritidsnämnden föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
investeringsbudgeten för projekt bowlinghall till 21 250 000 kronor samt att 
fastställa inventariebudgeten för kultur- och fritidsförvaltningen till 8 210 000 
kronor och att projektering och upphandling för projekt bowlinghall ska utföras. 
Den 3 maj 2022 instämmer tekniska nämnden i kultur- och fritidsnämndens 
förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2022-04-26 § 51 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 34 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 32 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 33 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2022-05-03 § 38  
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2022-05-03 § 39  
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen gällande multihall, 2022-03-28  
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen gällande Bowlinghall, 2022-03-29 
Lokalbehovsprogram för multihall, 2022-03-22 
Bilaga 1 - beskrivning programarbete, 2022-03-23 
Bilaga 2 - Programhandling, 2022-03-23 
Bilaga 3- funktionsprogram barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen, 2021-12-03 
Bilaga 4 - tekniskt program Multihall Kv. Fritiden, 2022-03-02 
Bilaga 5a - Miljö- och hållbarhetsaspekter, 2022-01-31 
Bilaga 5b - Social hållbarhet gällande Multihall, 2022-01-28 
Bilaga 6 - Kostnadsbedömning multihall, 2022-03-08 
Bilaga 7a - inventariebudget idrottshall 2022-03-17 
Bilaga 7b - Verksamhetskostnader idrottshall, 2022-03-18 
Bilaga 7c - Inventarier Bowlinghall, 2022-03-22 
Bilaga 8 - Yttrande från ekonomichefen, 2022-04-09 
Bilaga 9a - Preliminärt internhyresavtal multihall barn- och 
utbildningsförvaltningen, 2022-03-22 
Bilaga 9b - Preliminärt internhyresavtal Multihall kultur- och fritidsförvaltningen, 
2022-03-22 
Bilaga 9c - Preliminärt internhyresavtal Bowlinghall kultur- och fritidsförvaltningen, 
2022-03-22 
Bilaga 10 - projekttidplan multihall, 2022-03-18 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut. 
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut. 



_j ungby 
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(15) 

2022-05-03

Tekniska nämnden

§39 Dnr TN2022-0089 820

Bowlinghall på kvarteret Fritiden

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner programfasen.

2. Kommunfullmäktige beslutar att tillbyggnad och renovering av bowlinghallen 
hanteras som ett eget projekt. Detta alternativ innebär mer fokus och mindre 
påverkan av andra yttre omständigheter.

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt bowlinghall är 
21 250 000 kr.

4. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt 
bowlinghall utförs.

Beslut
Tekniska nämnden godkänner programfasen

Tekniska nämnden godkänner det preliminära intern hyreskontraktet för 
bowlinghall för kultur- och fritidsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att utföra en programfas för en ny 
multihall på kvarteret Fritiden utifrån gällande investeringsprocess. Programarbetet 
har skett i samarbete mellan tekniska förvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen. 1 planeringsdirektivet 
beslutades att i det fortsatta arbetet med multihallen ska planering av en 
bowlinghall ingå. Tre alternativ för fortsatt arbete med bowlinghallen har tagits 
fram.

Alternativ 1. Förslag till beslut om bowlinghall, tillbyggnad och renovering av 
bowlinghall i samband med renovering av Sunnerbohallen.

Alternativ 2 - Förslag till beslut om bowlinghall, tillbyggnad och renovering av 
bowlinghall i samband med uppförandet av den nya multihallen.

Alternativ 3 - Förslag till beslut om bowlinghall, tillbyggnad och renovering av

bowlinghallen hanteras som ett eget projekt.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 

Internhyresavtal daterat 2022-03-28

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-04-20 

1(3) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 33 Dnr 2022-0049 828 

Programfas - Bowlinghall på Kv. Fritiden 

Beslut 

a) Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande 
beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tillbyggnad och renovering av bowlinghallen 
hanteras som ett eget projekt. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt bowlinghall är 
21 250 000 kr. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för bowlinghallen för 
kultur- och fritidsförvaltningen är 8 210 000 kr. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt 
Bowlinghall utförs.  

b) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna programarbetet. 

c) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna det preliminära 
internhyreskontraktet för bowlinghall för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att utföra en programfas för en ny 
multihall på 

kvarteret Fritiden utifrån gällande investeringsprocess. Programarbetet har skett i 
samarbete mellan tekniska förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen. I planeringsdirektivet beslutades att i det fortsatta 
arbetet med multihallen ska planering av en bowlinghall ingå. Tre alternativ för 
fortsatt arbete med bowlinghallen har tagits fram. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bedömningen och de tre alternativen för om- och tillbyggnad av bowlinghallen har 
arbetets fram i samband med programfasen för en ny multihall på kvarteret 
Fritiden. Förvaltningen bedömer att det är möjligt att bygga till befintlig 
bowlinghall. Då nyttjas befintlig yta i Sunnerbohallen, och lokaliseringen på 
fastigheten är fördelaktig. Programfasen bygger på underlag från gällande 
verksamhetsplaner och politiska beslut, se lokalbehovsprogram för ny multihall på 
Kv. Fritiden för utförligare beskrivning.  
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Alternativ 1. Förslag till beslut om bowlinghall, Alternativ 1 - Tillbyggnad och 
renovering av bowlinghall i samband med renovering av Sunnerbohallen. 

Alternativ 2 - Förslag till beslut om bowlinghall Alternativ 2 - Tillbyggnad och 
renovering av bowlinghall i samband med uppförandet av den nya multihallen. 

Alternativ 3 - Förslag till beslut om bowlinghall Alternativ 3 - Tillbyggnad och 
renovering av bowlinghallen hanteras som ett eget projekt. 

En kalkyl för om- och tillbyggnad av befintlig bowlinghall har utförts och beräknats 
till 21,25 Mkr exkl. inventarier (exkl. utrustning för bowling). En kalkyl för 
inventarier har upprättats av kultur- och fritidsförvaltningen, vilket också innefattar 
maskiner och banor för bowlingverksamhet. Inventariekostnaden för 
bowlingverksamhet beräknas uppgå till 8,21 Mkr. Därutöver tillkommer också en 
ökad personalkostnad på ca 3 Mkr årligen, under förutsättning att bowlinghallen 
drivs i kommunal regi.  

Kalkylunderlagen är upprättade utifrån dagens penningvärde och kostnadsläge. 
Oroligheter i omvärlden, materialbrist och höga materialpriser kan komma att 
påverka kostnadsbilden vid tidpunkten för upphandling, hur är i dagsläget inte 
möjligt att förutsäga. Tilläggsäskande kan därför bli aktuellt. 

Preliminära internhyresavtal är upprättade, vilka redovisar en preliminär internhyra 
år ett efter färdigställt investeringsprojekt. För att projektet ska kunna genomföras 
måste kommunfullmäktige besluta om budget på totalt 29,46 Mkr som investering 
för bowlinghallen. I dessa kostnader ingår då inventarier. Utöver detta tillkommer 
tidigare redovisad internhyra samt personalkostnader. 

Beslutsunderlag 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-22 med följande bilagor: 

1. Lokalbehovsprogram, programfas för ny multihall på Kv. Fritiden daterat 2022-
03-22. 

2. Bilagor till lokalbehovsprogrammet, i vilka uppgifter om bowlinghall redovisas: 

• Bilaga 1 Kortfattad beskrivning av programarbetet Multihall 2022-03-23. 

• Bilaga 2 Programhandling Arkitekt 2022-03-23. 

• Bilaga 3 Funktionsprogram BOU, KOF 2021-12-03. 

• Bilaga 6 Kostnadsbedömning Multihall och bowlinghall 2022-03-08. 

• Bilaga 7c Inventarier bowlinghall 2022-03-22. 

• Bilaga 8 Yttrande tjänsteskrivelse från ekonomichef. 

• Bilaga 9c Preliminärt internhyresavtal Bowlinghall Kultur- och 
fritidsförvaltningen 2022-03-22. 
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Yrkanden 

Följande yrkar för alternativ 3 – Tillbyggnad och renovering av bowlinghallen 
hanteras som ett eget projekt: 

Dick Andersson (SD) 
Pia Johansson (S) 
Saga Sunniva Berg (V) 
Johan Ederström (M) 
Gunnel Nilsson (C) 
Rut Björkström (KD) 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Anna Tönnesen 
Projektledare 
Tel. 0372-78 93 37 
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Ko ni ni u n fu 11 ni ii k ti ge
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Bowlinghall på Kv. Fritiden - programfas

Förvaltningens förslag till beslut
Förslag till beslut om investeringsprojekt Bowlinghall på Kv. Fritiden.

Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet
2. Kommunfullmäktige beslutar om ett av alternativen 1, 2 eller 3 gällande bow

linghall,

Alternativ 1. Förslag till beslut om bowlinghall, Alternativ 1 - Tillbyggnad och 
renovering av bowlinghall i samband med renovering av Swmerbohallen

Alternativ 2 - Förslag till beslut om bowlinghall Alternativ 2 - Tillbyggnad och 
renovering av bowlinghall i samband med uppförandet av den nya multihallen

Alternativ 3 - Förslag till beslut om bowlinghall Alternativ 3 - Tillbyggnad och 
renovering av bowlinghallen hanteras som ett eget projekt

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt bowlinghall är 
21 250 000 kr.

4. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för bowlinghallen för 
kultur- och fritidsförvaltningen är 8 210 000 kr.

5. Vid beslut om alternativ 2 eller 3 för bowlinghall: Kommunfullmäktige beslutar 
att projektering och upphandling förprojekt Bowlinghall utförs
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Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet
2. Kommunfullmäktige beslutar om ett av alternativen 1,2 eller 3 gällande 

bowlinghall:

Alternativ 1. Förslag till beslut om bowlinghall, Alternativ 1 - Tillbyggnad och 
renovering av bowlinghall i samband med renovering av Sunnerbohallen

Alternativ 2 - Förslag till beslut om bowlinghall Alternativ 2 - Tillbyggnad och 
renovering av bowlinghall i samband med uppförandet av den nya multihallen

Alternativ 3 - Förslag till beslut om bowlinghall Alternativ 3 - Tillbyggnad och 
renovering av bowlinghallen hanteras som ett eget projekt

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt Bowlinghall 
är 21 250 000 kr.

4. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för bowlinghallen för 
kultur- och fritidsförvaltningen är 8 210 000 kr.

5. Vid beslut om alternativ 2 eller 3 för bowlinghall: Kommunfullmäktige beslutar 
att projektering och upphandling för projekt Bowlinghall utförs

Kultur- och fritidsnämnden:
a) Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande 

beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet
2. Kommunfullmäktige beslutar om ett av alternativen 1,2 eller 3 gällande bow

linghall.

Alternativ 1. Förslag till beslut om bowlinghall, Alternativ 1 - Tillbyggnad 
och renovering av bowlinghall i samband med renovering av 
Sunnerbohallen

Alternativ 2 - Förslag till beslut om bowlinghall Alternativ 2 - Tillbyggnad 
och renovering av bowlinghall i samband med uppförandet av den nya 
multihallen

Alternativ 3 - Förslag till beslut om bowlinghall Alternativ 3 - Tillbyggnad 
och renovering av bowlinghallen hanteras som ett eget projekt
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3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt bowling
hall är 21 250 000 kr.

4. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för bowlinghallen för 
kultur- och fritidsförvaltningen är 8 210 000 kr.

5. Vid beslut om alternativ 2 eller 3 för bowlinghall: Kommunfullmäktige 
beslutar att projektering och upphandling för projekt Bowlinghall utförs

b) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna programarbetet.
c) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna det preliminära 

internhyreskontraktet för bowlinghall för kultur- och fritidsförvaltningen.

Tekniska förvaltningen:
a) Tekniska förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet
2. Kommunfullmäktige beslutar om ett av alternativen 1,2 eller 3 gällande 

bowlinghall.

3. Alternativ 1. Förslag till beslut om bowlinghall, Alternativ 1 - Tillbyggnad 
och renovering av bowlinghall i samband med renovering av 
Sunnerbohallen

Alternativ 2 - Förslag till beslut om bowlinghall Alternativ 2 - Tillbyggnad 
och renovering av bowlinghall i samband med uppförandet av den nya 
multihallen

Alternativ 3 - Förslag till beslut om bowlinghall Alternativ 3 - Tillbyggnad 
och renovering av bowlinghallen hanteras som ett eget projekt

4. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten tor projekt 
bowlinghall är 21 250 000 kr.

5. Vid beslut om alternativ 2 eller 3 för bowlinghall: Kommunfullmäktige 
beslutar att projektering och upphandling för projekt Bowlinghall utförs

b) Tekniska nämnden beslutar att godkänna programarbetet
c) Tekniska nämnden beslutar att godkänna det preliminära internhyreskontraktet 

för bowlinghall för kultur- och fritidsförvaltningen.



2022-03-28

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att utföra en programfas för en ny multihall på 
kvarteret Fritiden utifrån gällande investeringsprocess. Programarbetet har skett i sam
arbete mellan tekniska förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- 
och fritidsförvaltningen. I planeringsdirektivet beslutades att i det fortsatta arbetet med 
multihallen ska planering av en bowlinghall ingå. Tre alternativ för fortsatt arbete med 
bowlinghallen har tagits fram.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Bedömningen och de tre alternativen för om- och tillbyggnad av bowlinghallen har 
arbetets fram i samband med programfasen för en ny multihall på kvarteret Fritiden. 
Förvaltningen bedömer att det är möjligt att bygga till befintlig bowlinghall. Då nyttjas 
befintlig yta i Sunnerbohallen, och lokaliseringen på fastigheten är fördelaktig.

Programfasen bygger på underlag från gällande verksamhetsplaner och politiska beslut, 
se lokalbehovsprogram för ny multihall på Kv. Fritiden för utförligare beskrivning.

Alternativ 1. Förslag till beslut om bowlinghall, Alternativ 1 - Tillbyggnad och 
renovering av bowlinghall i samband med renovering av Sunnerbohallen

Alternativ 2 - Förslag till beslut om bowlinghall Alternativ 2 - Tillbyggnad och 
renovering av bowlinghall i samband med uppförandet av den nya multihallen

Alternativ 3 - Förslag till beslut om bowlinghall Alternativ 3 - Tillbyggnad och 
renovering av bowlinghallen hanteras som ett eget projekt

En kalkyl för om- och tillbyggnad av befintlig bowlinghall har utförts och beräknats till 
21,25 Mkr exkl. inventarier (exkl. utrustning för bowling). En kalkyl för inventarier har 
upprättats av kultur- och fritidsförvaltningen, vilket också innefattar maskiner och banor 
for bowlingverksamhet. Inventariekostnaden för bowlingverksamhet beräknas uppgå till 
8,21 Mkr. Därutöver tillkommer också en ökad personalkostnad på ca 3 Mkr årligen, 
under förutsättning att bowlinghallen drivs i kommunal regi.

Kalkylunderlagen är upprättade utifrån dagens penningvärde och kostnadsläge. 
Oroligheter i omvärlden, materialbrist och höga materialpriser kan komma att påverka 
kostnadsbilden vid tidpunkten för upphandling, hur är i dagsläget inte möjligt att 
förutsäga. Tilläggsäskande kan därför bli aktuellt.

Preliminära internhyresavtal är upprättade, vilka redovisar en preliminär internhyra år 
ett efter färdigställt investeringsprojekt.
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För att projektet ska kunna genomföras måste kommunfullmäktige besluta om budget 
på totalt 29,46 Mkr som investering för bowlinghallen. I dessa kostnader ingår då inven
tarier. Utöver detta tillkommer tidigare redovisad internhyra samt personalkostnader.

Sonja Edén Eva Jönsson
Teknisk chef Fastighetschef

Beslutsunderlag
1. Lokalbehovsprogram, programfas för ny multihall på Kv. Fritiden daterat 

2022-03-22
2. Bilagor till lokalbehovsprogrammet, i vilka uppgifter om bowlinghall 

redovisas:
• Bilaga 1 Kortfattad beskrivning av programarbetet Multihall 2022- 

03-23
• Bilaga 2 Programhandling Arkitekt 2022-03-23
• Bilaga 3 Funktionsprogram BOU, KOF 2021-12-03
• Bilaga 6 Kostnadsbedömning Multihall och bowlinghall 2022-03-08
• Bilaga 7c Inventarier bowlinghall 2022-03-22
• Bilaga 8 Yttrande tjänsteskrivelse från ekonomichef, DATUM
• Bilaga 9c Preliminärt internhyresavtal Bowlinghall Kultur- och fri

tidsförvaltningen 2022-03-22



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-10 

1(2) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 101 Dnr KS2021-0180 291 

Programfas för idrottssal med mera på 

Stensbergskolan  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna programarbetet och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att: 

- godkänna programarbetet,  

- fastställa  investeringsbudgeten för hela projektet "Ny idrottssal med mera, 
Stensbergskolan" till 38 800 000 kronor, 

- fastställa inventariebudgeten för barn- och utbildningsförvaltningen till 760 000 
kronor,  

- fastställa driftbudget för rivning av befintlig idrottssal till 600 000 kronor,  

- projektering och upphandling för projekt "Ny idrottssal med mera, 
Stensbergskolan" ska utföras  

- fastställa inventariebudgeten för lokalvård till 140 000 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2021 att godkänna förstudien för ny 
byggnad för idrott, slöjd och musikundervisning på Stensbergskolan och att inleda 
programfasen.  

Ett programarbete har tagits fram av tekniska förvaltningen. Förvaltningen har 
utrett möjligheterna att uppföra en idrottssal med flexibel användning på 
fastigheten Cymbalen 1. Byggnaden har en yta på drygt 1165 kvadratmeter 
innehållande bland annat idrottssal (450 kvadratmeter), musik, textil och 
träslöjdsal, lärararbetsrum, omklädningsrum, förråd och teknikrum. Målsättningen 
är att anläggningen kan färdigställas under andra kvartalet 2024. 

Ett ekonomiskt yttrande daterat 11 april 2022 har tagits fram av 
kommunledningsförvaltningen. Enligt beräkningar framtagna av tekniska 
förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen uppgår investeringsutgiften 
för idrottssal med mera på Stensbergsskolan till cirka 40 miljoner kronor inklusive 
inventarier. För 2022 ligger investeringsbudgeten inklusive tilläggsanslag från 2021 
på 396 miljoner kronor, vilket är långt över en långsiktigt hållbar investeringsnivå. 

Barn - och utbildningsnämnden föreslår den 20 april 2022 att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna programarbetet, fastställa investeringsbudgeten till 38,8 
miljoner kronor, fastställa inventariebudgeten till 760 000 kronor, att utföra 
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projektering och upphandling inom projektet. Den 3 maj 2022 föreslår tekniska 
nämnden därtill att kommunfullmäktige beslutar att fastställa driftbudgeten för 
rivning till 600 000 kronor samt inventariebudgeten för lokalvården till 140 000 
kronor.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2022-04-26 § 52 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 33 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2022-05-03 § 41 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2022-03-25 
Lokalbehovsprogram, 2022-03-25 
Bilaga 1 - beskrivning programarbete, 2022-03-25 
Bilaga 2 - programhandling, 2022-03-25 
Bilaga 3 - funktionsprogram, 2022-03-25 
Bilaga 4- tekniskt program, 2022-03-10 
Bilaga 5 - gestaltningsprogram, 2022-03-22 
Bilaga 6 - miljö- och hållbarhetsaspekter, 2022-03-22 
Bilaga 7 - kostnadsbedömning idrottssal, 2022-03-24 
Bilaga 8 - inventariebudget idrottshall, 2022-03-24 
Bilaga 9 - yttrande från ekonomichefen, 2022-04-11 
Bilaga 10 - preliminärt hyresavtal, 2022-03-24 
Bilaga 11 - projekttidplan, 2021-11-18  

Yrkanden 

Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
tekniska nämndens och kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens och kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens och kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut. 
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Barn- och utbildningsnämnden

§33 Dnr BUN2021-0165 600

Godkännande av programfas projekt 
Stensbergsskolan idrottssal m.m

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige fattar
följande

beslut om investeringsprojekt ny idrottshall med mera och rivning av den 
befintliga, Stensbergskolan på Cymbalen 1:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny 

idrottssal mm Stensbergskolan är 38 800 000 kronor.

3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för ny idrottssal mm 

Stensbergskolan för Barn- och utbildningsförvaltningen är 760 000 kr.

4. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny 

idrottssal mm Stensbergskolan utförs.

5. Kommunstyrelsen godkänner underliggande beslut i kommunstyrelse och 

nämnder.

a) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna programarbetet.

b) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna det preliminära 

internhyreskontraktet för multihall för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Det har under en längre tid varit problem med takkonstruktionen på befintlig 
byggnad för

idrott och slöjdundervisning på Stensbergskolan. Det är problem med läckage och 
det bedöms riskfyllt att använda byggnaden vid snölaster under vintertid. 
Verksamheten anser att salen är för liten och undervisning kan inte bedrivas på ett 
effektivt och säkert sätt.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att utföra en programfas för en ny 
idrottssal mm på Cymbalen loch rivning av befintlig utifrån gällande 
investeringsprocess.

Justerandes sign



_j ungby 
kommun

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(49)

2022-04-20

Programarbetet har skett i samarbete mellan tekniska förvaltningen och barn- och 
u tb ildnings förvaltn i ngen.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltningen bedömer att det är möjligt att uppföra en idrottssal mm med flexibel 
användning på fastigheten Cymbalen 1. Byggnaden har en yta på drygt 1165 kvm 
innehållande idrottssal (450 kvm), musik- textil och träslöjdsal, lärararbetsrum, 
omklädningsrum, förråd, teknikrum, mm. Målsättningen är att anläggningen kan 
färdigställas under andra kvartalet 2024.
Programfasen bygger på underlag från gällande verksamhetsplaner och politiska 
beslut, se lokalbehovsprogrammet för utförligare beskrivning.

Kostnaderna för investeringen har beräknats till 38,8 Mkr för en ny idrottssal mm 
för skolverksamhet, parkering hämta/lämna samt utomhusmiljö, skolgård.

Utöver detta tillkommer inventariekostnader för barn- och 
utbildningsförvaltningen.

Förvaltningen har upprättat kalkyl för verksamhetskostnader. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har beräknat inventariekostnaden till 0,76 Mkr.

För rivningen och återställning uppskattas kostnad på 50 tkr.
Lokalvården beräknar en ökad verksamhetskostnad på 140 tkr för inköp av 
utrustning.

Kalkylunderlagen är upprättade utifrån dagens penningvärde och kostnadsläge. 
Oroligheter i omvärlden, materialbrist och höga materialpriser kan komma att 
påverka kostnadsbilden vid tidpunkten för upphandling, hur är i dagsläget inte 
möjligt att förutsäga. Tilläggsäskande kan därför bli aktuellt.

Preliminära internhyresavtal är upprättade. Dessa avtal visar den preliminära 
internhyran år ett efter färdigställt investeringsprojekt.

För att projektet ska kunna genomföras måste kommunfullmäktige besluta om 
budget på totalt 39,57 Mkr som investering för idrottssalen mm. I dessa kostnader 
ingår då inventarier.

Utöver detta tillkommer tidigare redovisad internhyra samt personalkostnader.

Beslutsunderlag
1. Lokalbehovsprogram, programfas för Stensbergskolan ny idrottssal mm 

daterat 220325

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

2. Bilagor till lokalbehovsprogrammet

• Bilaga 1 Kortfattad beskrivning av programarbetet Stensbergskolan

220325

• Bilaga 2 Programhandling Arkitekt 220325

• Bilaga 3 Funktionsprogram BoU 211203

• Bilaga 4 Tekniskt program Stensbergskolan idrottssal mm 220310

• Bilaga 5 Gestaltningsprogram utemiljö 220322

• Bilaga 6 Miljö- och hållbarhetsaspekter inför byggnation av idrottssal 

mm 220302

• Bilaga 7 Kostnadsbedömning idrottssal mm Stensbergskolan 220324

• Bilaga 8 Inventariebudget idrottssal mm 220315

• Bilaga 9 Yttrande tjänsteskrivelse från ekonomichef, DATUM 

kompletteras senare

• Bilaga 10 Preliminärt internhyresavtal idrottssal mm Barn-och 

utbildningsförvaltningen 220325

• Bilaga 11 Projekttidplan idrottssal mm 211118

Skickas till
Kommunfullmäktige 
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

§41 Dnr TN2021-0094 287

Idrottssalsbyggnaden på Stensbergskolan 
(Byggnad för idrott, musik och slöjdundervisning 
vid Stensbergskolan)

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner programfasen

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny idrottssal 
med mera på Stensbergskolan är 38 800 000 kronor.

3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny 
idrottssal med mera på Stensbergskolan utförs.

4. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för rivningen är 600 000 kr.

5. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för lokalvården är 140 000 
kn

Beslut
Tekniska nämnden godkänner programfasen.

Tekniska nämnden godkänner det preliminära internhyreskontraktet för ny 
idrottssal med mera på Stensbergskolan för barn- och utbildningsförvaltningen.

Tekniska nämnden beslutar att driftbudget för rivningen är 600 000 kr.

Sammanfattning av ärendet
Det har under en längre tid varit problem med takkonstruktionen på befintlig 
byggnad för idrott- och slöjdundervisning på Stensbergskolan. Det förekommer 
problem med läckage och det bedöms riskfyllt att använda byggnaden vid mycket 
snö under vintertid. Verksamheten anser att salen är för liten och undervisning kan 
inte bedrivas på ett effektivt och säkert sätt.

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att utföra en programfas för en ny 
idrottssal på stensbergskolan och rivning av befintlig idrottshall utifrån gällande 
investeringsprocess. Programarbetet har skett i samarbete mellan tekniska 
förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Justerandes sign
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SAMMÄNTRADESPROTOKOLL 10(15)ra Ljungby 
Eg kommun

Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22 

Internhyreskontrakt daterad 2022-03-28 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-25

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Tekniska Förvaltningen 
Snjezana Jelica 
Byggprojektledare 
Tel. 0372-78 93 39 
snjezanajelica@ljungby. se

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden

Ny idrottssal mm Stensbergskolan, Cymbalen 1 - programfas

Förvaltningens förslag till beslut
Förslag till beslut om investeringsprojekt ny idrottssal mm och rivning av den
befintliga, Stensbergskolan på Cymbalen 1.

Kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny idrottssal 

mm Stensbergskolan är 38 800 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för ny idrottssal mm för 

Bam- och utbildningsförvaltningen är 760 000 kr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för rivningen av befintlig är 

600 000 kr.
5. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny 

idrottssal mm, Stensbergskolan utförs.
6. Kommunstyrelsen godkänner underliggande beslut i kommunstyrelse och 

nämnder.

Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny idrottssal 

mm, Stensbergskolan är 38 800 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för ny idrottssal mm 

Stensbergskolan för Bam- och utbildningsförvaltningen är 760 000 kr.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR Pl.lSGIRO
34183 Ljungby Olofsgaian 9 0372-78 90 00 vx 212000-0670 302 50-5
E-POST
kommimstyrelsen6clljiingby.se

TELEFAX WEBBPLATS BANKGIRO
0372-78 91 44 www.ljungby.se 156-0879

http://www.ljungby.se
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4. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för rivningen av befintlig är 
600 000 kr.

5. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny 
idrottssal utförs.

6. Kommunstyrelsen godkänner underliggande beslut i kommunstyrelse och 
nämnder.

Barn- och utbildningsnämnden:
a) Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande 

beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny 

idrottssal mm Stensbergskolan är 38 800 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för ny idrottssal mm 

Stensbergskolan för Bam- och utbildningsförvaltningen är 760 000 kr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för rivningen är 600 000 kr.
5. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny 

idrottssal mm Stensbergskolan utförs.
6. Kommunstyrelsen godkänner underliggande beslut i kommunstyrelse och 

nämnder.
b) Bam- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna programarbetet.
c) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna det preliminära 

intemhyreskontraktet för idrottssal mm Stensbergskolan för Bam- och 
utbildningsförvaltningen.

Tekniska förvaltningen:
a) Tekniska förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny 

idrottssal mm, Stensbergskolan är 38 800 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny 

idrottssal mm, Stensbergskolan utförs.
4. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för rivningen är 600 000 kr.
5. Kommunstyrelsen godkänner underliggande beslut i kommunstyrelse och 

nämnder.

b) Tekniska nämnden beslutar att godkänna programarbetet.
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c) Tekniska nämnden beslutar att godkänna det preliminära intemhyreskontraktet 
för ny idrottssal mm, Stensbergskolan för Barn- och utbildningsförvaltningen.

d) Tekniska nämnden beslutar att driftbudget för rivningen är 600 000 kr.

Sammanfattning av ärendet
Det har under en längre tid varit problem med takkonstruktionen på befintlig byggnad för 
idrott och slöjdundervisning på Stensbergskolan. Det är problem med läckage och det 
bedöms riskfyllt att använda byggnaden vid snölaster under vintertid. Verksamheten anser 
att salen är för liten och undervisning kan inte bedrivas på ett effektivt och säkert sätt.

Tekniska förvaltningen har fatt i uppdrag att utföra en programfas för en ny idrottssal 
mm på Cymbalen loch rivning av befintlig utifrån gällande investeringsprocess. 
Programarbetet har skett i samarbete mellan tekniska förvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen bedömer att det är möjligt att uppföra en idrottssal mm med flexibel 
användning på fastigheten Cymbalen 1. Byggnaden har en yta på drygt 1165 kvm 
innehållande idrottssal (450 kvm), musik- textil och träslöjdsal, lärararbetsrum, 
omklädningsrum, förråd, teknikrum, mm. Målsättningen är att anläggningen kan 
färdigställas under andra kvartalet 2024.

Programfasen bygger på underlag från gällande verksamhetsplaner och politiska beslut, 
se lokalbehovsprogrammet för utförligare beskrivning.

Kostnaderna för investeringen har beräknats till 38,8 Mkr för en ny idrottssal mm för 
skolverksamhet, parkering hämta/lämna samt utomhusmiljö, skolgård. Utöver detta 
tillkommer inventariekostnader för bam- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen 
har upprättat kalkyl för verksamhetskostnader. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
beräknat inventariekostnaden till 0,76 Mkr.

För rivningen och återställning uppskattas kostnad på 600 tkr.

Lokalvården beräknar en ökad verksamhetskostnad på 140 tkr för inköp av utrustning.

Kalkylunderlagen är upprättade utifrån dagens penningvärde och kostnadsläge. 
Oroligheter i omvärlden, materialbrist och höga materialpriser kan komma att påverka 
kostnadsbilden vid tidpunkten för upphandling, hur är i dagsläget inte möjligt att 
förutsäga. Tilläggsäskande kan därför bli aktuellt.
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Preliminära internhyresavtal är upprättade. Dessa avtal visar den preliminära 
internhyran år ett efter färdigställt investeringsprojekt.

För att projektet ska kunna genomföras måste kommunfullmäktige besluta om budget på 
totalt 39,57 Mkr som investering för idrottssalen mm. I dessa kostnader ingår inventarier. 
Utöver detta tillkommer tidigare redovisad internhyra, rivning samt programkostnader.

SonjäTCdén
Teknisk chef

Eva Jönsson
Fastighetschef

Beslutsunderlag
1. Lokalbehovsprogram, programfas för Stensbergskolan ny idrottssal mm 

daterat 220325
2. Bilagor till lokalbehovsprogrammet

• Bilaga 1 Kortfattad beskrivning av programarbetet Stensbergskolan 
220325

• Bilaga 2 Programhandling Arkitekt 220325
• Bilaga 3 Funktionsprogram BoU 211203
o Bilaga 4 Tekniskt program Stensbergskolan idrottssal mm 220310
• Bilaga 5 Gestaltningsprogram utemiljö 220322
• Bilaga 6 Miljö- och hållbarhetsaspekter inför byggnation av idrottssal 

mm 220302
® Bilaga 7 Kostnadsbedömning idrottssal mm Stensbergskolan 220324
• Bilaga 8 Inventariebudget idrottssal mm 220315
• Bilaga 9 Yttrande tjänsteskrivelse från ekonomichef, datum

kompletteras senare
• Bilaga 10 Preliminärt internhyresavtal idrottssal mm Barn- och 

utbildningsförvaltningen 220325
• Bilaga 11 Projekttidplan idrottssal mm 211118





                   Bilaga 1
      2022-03-23 

Idrottssal mm Stensbergskolan Cymbalen 1, Ljungby 
                 

 

Kortfattad beskrivning av programarbetet i investeringsprocessen 
Syftet med programfasen är att konkretisera funktionskrav, kartlägga förutsättningar, villkor och 
kostnadsdrivande faktorer. De färdigställda programhandlingarna utgör underlag för 
investeringsbeslut och beslut om projektering och upphandling av investeringsprojektet.  

 
Följande frågor har genomarbetats: 
  

1. Programskisser -Skisser för en ny byggnad, Idrottssal mm har upprättats under 
programfasen. Dessa ligger som grund för vidare projektering för både arkitekt och övriga 
discipliner. Se bilaga 2.  

2. Funktionsprogram med rumsspecifikationer - enligt Bilaga 3.  
3. Tekniska program – se Bilaga 4. 
4. Inredningsprogram – Barn och utbildnings förvaltning har budgeterat lös inredning, program 

upprättas av förvaltningen efter entreprenadupphandling. Förslag till budget enl. Bilaga 7. 
5. Olika myndighetskrav - byggnad uppföres enl. BBR.   
6. Kopplingar till styrdokument - kommunens verksamhetsplaner som är relevanta för 

projektet, politiska beslut samt planeringsdirektiv.  
7. Planerad finansiering - Finansiering beslutas av budgetberedningen och kommunfullmäktige. 

Förslag till budgetfördelning enligt tjänsteskrivelse för Idrottssalen mm, 2022-03-25. 
8. En investeringskalkyl - Preliminär kostnadsbedömning enligt bilaga 6. P.g.a. marknadsläget 

och situationen i världen finns en större osäkerhet i kalkylen än vad det vanligtvis gör. 
9. Uppgifter om verksamhetskostnader – har beräknats av verksamheten, Barn- och 

utbildningsförvaltningen i bilaga 7.  
10. Tidplan för investeringsprojektet – Projektering och upphandling beräknas pågå till februari 

2023, och därefter sker preliminärt byggstart. Målsättningen är en färdig byggnation i slutet 
av andra kvartalet 2024.   

11. Geotekniska utredning – Utförd i mars 2022. Ev. komplettering sker under projekteringen.  
12. Trafikutredning – Dialog har förts med utveckling och planeringsavdelningen gällande 

trafikfrågor.  
13. Underlag för detaljplan – 1 gällande detaljplan finns för området.  
14. Program för mark och trädgård - Utemiljöns yta för skola och förskola enligt Boverkets 

regler. Miljön utformas så att den stimulerar den pedagogiska verksamheten. Utformningen 
påbörjades i programfasen och fortsätter i projekteringsfasen. 

15. Miljökonsekvensbeskrivning - utföres inte i detta projekt 
16. Klimatdeklaration - kommer att utföras enligt gällande lagkrav.  
17. Internhyresavtal – Preliminära hyresavtal enligt bilaga 9.  
18. Kostnaderna för programmet - Kostnader för programmet uppskattas till ca 300 000 kr. 
19. Entreprenadform för projektet – totalentreprenad.  

 
Tekniska förvaltningen, Fastighetsavdelningen 
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Diarienummer KS 2021-0180.291 

Kommunledningsförvaltningen 

Magnus Johansson 

Ekonomichef 

0372-78 91 53 

magnus.g.johansson@ljungby.se 

Kommunfullmäktige 

Investeringsprocess för idrott, slöjd- och 

musikundervisning på Stensbergskolan 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
programfasen för idrottssal Stensbergsskolan och att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att genomföra projektering i projekt idrottssal 
Stensbergsskolan. 

Budgeten för hela projektet fastställs till 39 560 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har tidigare gjorts förstudie angående idrottssal m.m. för 
Stensbergsskolan och programfasen är nu avslutad. När programfasen är 
färdigställd lämnas denna tillsammans med ett yttrande av 
ekonomichefen till verksamhetsdrivande nämnd och tekniska nämnden 
för godkännande. Därefter lämnas programmet vidare av tekniska 
förvaltningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som fattar 
beslut om investering och projektering för upphandling. I samband med 
beslut läggs investeringen in i tekniska nämndens investeringsbudget. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Enligt beräkningar framtagna av tekniska förvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen uppgår investeringsutgiften för idrottssal m.m. 
Stensbergsskolan till ca 40 mkr inkl inventarier. Beräkningarna är väldigt 
osäkra beroende på bland annat ökad inflation och komponentbrist. 
Den beräknade summan har ökat mot tidigare beräkning som gjordes 
under förstudien (30 mkr). Anledningar är tillkommande utgifter för 
exempelvis utemiljö, trafiklösning, dagvattenhantering och 
indexuppräkning. Projektering beräknas göras under 2022 och själva 
byggnationen under 2023-2024. 

Ljungby kommun har haft en hög investeringsnivå de senaste åren och 
det finns stora investeringsbehov även framåt i tiden med bland annat 
investeringar i skola, förskolor, äldreboenden och VA. Det finansiella 
målet om självfinansiering av investeringar uppnåddes under 2021 och 
även för perioden 2019-2021, mycket tack vare väldigt höga 
resultatnivåer under de åren. För 2022 ligger investeringsbudgeten inkl 
tilläggsanslag från 2021 på 396 mkr, vilket är långt över en långsiktigt 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-04-09 

2(2) 

 

 

hållbar investeringsnivå. Under 2021 och 2022 kommer investeringarna 
att finansieras utan upplåning men det är mycket troligt att upplåningen 
kommer att öka under 2023 och att tillkommande investeringar 
ytterligare ökar upplåningen. Räntenivån på lånen är i dagsläget på en låg 
nivå, ca 0,6 procent i genomsnitt, men mycket talar för att räntan 
kommer att gå upp i kommande upplåningar. Det är därför ytterst viktigt 
att skarpa prioriteringar görs mellan olika investeringsprojekt. 

Investeringen i Stensbergsskolan medför ökad hyreskostnad och en 
rivningskostnad på 600 tkr för befintlig idrottssal. Tekniska 
förvaltningen har tagit fram en beräknad internhyra för Stensbergsskolan 
som ligger på 5,1 mkr, varav tillkommande del för ny idrottssal är 1,9 
mkr. Om man räknar bort kostnad för befintlig idrottssal är 
kostnadsökningen 1,7 mkr. Enligt regelverket för 
kapitalkostnadskompensation kompenseras 75 procent av 
kapitalkostnaden, vilket då motsvarar 1,0 mkr. Det innebär att barn- och 
utbildningsnämnden får en ökad, ej kompenserad hyra, på 0,7 mkr.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Investeringsutgift på 40 mkr under 2022-2024 samt rivningskostnad på 
600 tkr behöver beaktas i budgetarbetet för 2023 och framåt.  

 

Förvaltningens beredning 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Magnus Johansson 
Ekonomichef 

 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande angående programfas idrottssal m.m. Stensbergsskolan 2022-04-
09 
 
 

Skickas till 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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PROGRAMFAS FÖR IDROTTSSAL MM. PÅ CYMBALEN 1 

Lokalbehovsprogram 
 

I Bilaga 1 Kortfattad beskrivning av programarbetet 2022-03-25 redovisas vilka frågor som har 

genomarbetats under programarbetet för en ny idrottssal mm Stensbergskolan.  

1. Syfte och mål med programmet 
Syftet med programmet:  

Att konkretisera verksamhetens och beställarens funktionskrav, kartlägga förutsättningar, villkor och 

kostnadsdrivande faktorer som kan påverka den fortsatta processen.  

 
Mål med programmet:  

Programmet ska ge underlag för att kunna fatta beslut om att gå vidare till projekteringsfasen, som 

är nästa fas i processen, samt att få investeringsmedel och fortsatt projektering.  

 

2. Programskisser 
 

Flera programskisser har arbetats fram för den nya byggnaden. Dessa är ritade av Creacon AB, vilka 

anlitats via ramavtal för kompetensområdet arkitektur. Gestaltningsprogram för utemiljö har gjorts 

av AFRY, kompetensområdet landskap/mark. Arbetet inleddes med ett platsbesök, och därefter har 

skisser arbetats fram i flera omgångar. Konstruktör och brandkonsulter har varit med i programfasen 

som rådfrågande expertis. Beställaren och Ljungby kommuns verksamhet har granskat handlingar 

och framfört synpunkter.  

Skisser på planlösning, fasader, sektioner, situationsplan, presenteras i Bilaga 2, Programhandling 

Arkitekt 2022-03-23 och gestaltningsprogram utomhusmiljö 2022-03-22. 

 
3. Funktionsprogram med rumsspecifikationer 

 

Den nya idrottssalen mm kommer att fylla flera funktioner. All undervisning inom musik, textil-och 

träslöjd samt lärararbetsplatser sker i nära samverkan och är modern och i enlighet med läroplanen. 

  



Funktionsprogrammet redovisas i Bilaga 3 Funktionsprogram BOU 2021-12-03. 

Funktionsprogrammet innehåller uppgifter från Barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

Idrottssalen mm – beskrivning av nya byggnaden 

  

Skisserna som är framarbetade under programfasen bygger på av verksamheten framtagna 

funktionsprogram. Det har eftersträvats en byggnad med effektfulla och flexibla funktioner.  

Idrottssalen på drygt 450 kvm är placerad mot skolgården mest p.g.a. höjden och 

idrottsundervisning. I byggnaden finns övriga funktioner som är uppbyggda runt undervisningssalar, 

till exempel förråd för idrottsverksamhet, omklädningsrum, utrymmen för lokalvård, förråd för 

idrottsundervisning (uteredskap), teknikrum och fläktrum/undercentral. 

I projektet ingår även rivningen av befintlig idrottssalen och återställningen. När nya byggnaden är 

klar, flyttar verksamhet i och rivningen och återställningen påbörjas. 

 
 

4. Tekniskt program 
 

Förutsättningar för installationer, faktisk teknisk lösning tas fram under projekteringen. Nedan 

specificeras kortfattat underlag, för mer tekniska specifikationer, se det tekniska programmet, Bilaga 

4 Tekniskt program Stensbergskolan idrottssal 2022-03-10. 

 

Elanslutning 

En dialog har förts med Ljungby Energi gällande Cymbalen. Effektbehovet för den nya multihallen är 

uppskattat av El konsult till 200 A, se tekniskt program Bilaga 4. Underlaget är därefter avstämt med 

Ljungby energi. Det bekräftar att det är möjligt att tillgodose ett effektbehov på befintlig.  

Enligt Verksamhetsplan för reservkraftförsörjning i Ljungby kommun, 2020-02-11, på den befintliga 

skolan finns reservkraftförsörjning.  

 

Värmeanslutning 

Den nya idrottssalen kommer att anslutas till befintligt fjärrvärmenät från Torsgatan. Det tillkommer 

kostnader för ny fjärrvärmeanslutning ca 50 000 kr. 

 

VA-anslutning 

Dialog har förts med Ljungby kommuns VA-avdelning gällande dagvattenhantering. Det har 

framkommit att befintlig dagvattenservis är hårt belastad. Åtgärder för LOD – lokalt 



omhändertagande av dagvatten, kommer att vara aktuellt och ingå i projektet. Utredning sker under 

nästa fas, projekteringsfasen.  

Under projekteringsfasen, när det dimensionerande flödet beräknas av en VVS-projektör, görs en 

detaljerad bedömning av VA-avdelningen om befintlig ledning har kapacitet för tillkommande 

spillvatten och vatten. 

Anslutningsavgiften beräknas preliminärt bli ca 85 000 kr för spillvatten och ca70 000 kr för 

dricksvatten enligt uppgifter från VA-avdelningen. Anslutningsavgifter ingår i posten 

byggherrekostnader i kalkylen.  

 

5. Systemhandlingar  
 
Systemhandlingar och ramhandlingar tas fram av respektive projektör under projekteringen. Det som 
tagits fram under programfasen är arkitektritningar för planer, sektioner och fasadillustration, 
landskapsarkitektens gestaltningsprogram utemiljö, uttalande av rådgivande brandkonsult samt det 
tekniska programmet. Det har även för projektet funnits en rådgivande konstruktör för tekniska 
lösning gällande stomme, placeringen av byggnaden samt för en bedömning av lämplig 
grundläggning.   

 
 
 

6. Inredningsprogram 
 
Funktionsprogrammet specificerar fast inredning i respektive rum,  
Verksamheten har i sina underlag för beräkning av verksamhetskostnader sammanfattat vilka 
inventarier som behövs för att kunna bedriva verksamhet.  
 
All lös inredning köps in av verksamheten. Programmet för detta upprättas av verksamheten efter 
entreprenadupphandling.  
 
 
 

7. Fastighetens förutsättningar 
 

Tomtutredning 

Befintlig tomt. Skolgårdens sydöstra hörn på Cymbalen 1 valdes som lämplig placering av den nya 

idrottssalen. På samma plats stod modulerna till förskolan som är borttagna sedan nov 2021. 

Eftersom den nya byggnaden kommer att byggas på en annan del av tomten, undervisningen kan 

bedrivas under hela byggtiden vilket har betydande fördelar både ekonomisk, undervisningsmässigt 

och socialt.  

 



Geoteknisk undersökning  

Det har gjorts geoteknisk undersökning i området under mars 2022. Rapport inväntas komma i april 

2022. Den ligger som grund för bedömning av lämplig grundläggning som har gjorts av 

byggnadskonstruktör.  

Underlag för detaljplan  

Det finns en gällande detaljplan för området. Det finns inget behov av att upprätta en ny detaljplan 

för fastigheten för att uppföra en idrottssal mm på Cymbalen 1.  

Program för mark och trädgård 

I denna fas har landskapsarkitekt tagit fram förslag på utvändig gestaltning av skolområden och 

lösningen på trafik problem vid Stenbergsskolan med den nya hämta/lämna parkeringen på 

Björkstigen, samt en del av dagvattenhantering. Arbete med dagvattenhanteringen fortsätter i nästa 

fas. 

Trafikutredning  

En dialog har förts med planerings och utvecklingsavdelning gällande infarter, skolskjuts, parkering 

hämta/lämna, trafikflödet och trafiksäkerhet i området.  

 

Miljö och hållbarhet  

En dialog har förts med Ljungby kommuns hållbarhetsstrateger, både vad gäller miljö och social 

hållbarhet. Se Bilaga 5 Miljö- och hållbarhetsaspekter inför byggnation av idrottssal på 

Stensbergskolan 2022-03-02. Dessutom kommer byggnaden att uppföras med en solcellsanläggning 

enligt politiskt beslut om solcellsanläggningar vid byggnation av nya kommunala byggnader. 

Dagvattenledningsnätet nerströms Cymbalen 1 är hårt belastat. I samband med byggnation av ny 

idrottshall ska dagvatten från tillkommande hårdgjorda ytor fördröjas. Under projekteringsfasen 

utreds möjlighet att installera sedumtak.  

8. Myndighetskrav 
 

Bygglov – Bygglov ansöks om under projekteringsfasen.  

Uppförs enligt Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler.  

 
9.  Koppling till kommunens styrande dokument 

 

Arbetet har utgått från verksamhetsplaner, politiska beslut och planeringsdirektiv. 

Under programfasen har en lösning på effektiva ytor arbetats fram.  

Verksamhetsplaner 

• Verksamhetsplan för lokalförsörjning, 2018 

• Verksamhetsplan för dagvattenhantering, 2021 



Politiska beslut som ligger till grund för genomförd programfas 

• Kommunstyrelsens beslut om godkänd förstudie och inledning av programfasen 2021-02-16.  

• Motion om att bygga i trä, beslutad av Kommunfullmäktige 2021-09-27. 

o Projektet avses uppföras som en totalentreprenad, där det ges i uppdrag till 

entreprenören att uppföra byggnaden med den mest lämpliga konstruktionen med 

hänsyn till byggnadens utformning och funktion samt kostnadsbild. Fasaden, 

ytterväggar utförs med träpanel. Under projekteringsfasen kommer en utredning ske 

om det är lämpligt att integrera trä som material även på invändiga väggar och att 

använda limträbalkar i idrottssalen istället för stålbalkar. 

 

10. Investeringskalkyl 
 
Utifrån situationen i samhället idag, som innefattar en pandemi samt en krigssituation i Europa, finns 

det flertalet osäkerhetsfaktorer som gör det svårt att kalkylera nybyggnaden. I dagsläget råder 

materialbrist samt prishöjningar på både material och drivmedel, och vilka konsekvenser det kan få 

ca ett år fram i tiden när idrottssalen mm planeras att handlas upp, går inte att bedöma.  

Den ursprungliga budgeten från förstudien har indexuppräknats, och ett visst tillägg har gjorts utifrån 

kända förutsättningar för markförhållanden och dagvatten. Detta resulterar i att budget för 

uppförandet av en ny byggnad på Cymbalen 1 beräknas kosta 38,8 miljoner kronor (exkl. 

verksamhetskostnader), och i den summan ingår då även ny parkering (hämta/lämna) samt 

upprustning av skolgården.  

 

11.  Investeringens driftskostnader 
 

Driftskostnaderna för verksamheten och även internhyreskostnaden kommer att öka i enlighet med 

kommunens demografimodell. Detta gäller för Barn- och utbildningsförvaltningen.   

 

12. Beräknad total verksamhetskostnad 
 

Alla kostnader förutom den ökade internhyreskostnaden finansieras av kommunens 
demografimodell. Kompensation för den ökade internhyreskostnaden behöver därför tillföras barn- 
och utbildningsnämndens budget. 

Totalt beräknar Barn- och utbildningsförvaltningen att de har investeringskostnader för 
skolundervisning på 760 tkr. Kostnader för idrottsinventarier, lärararbetsrum, slöjdsalar och musiksal. 
I Bilaga 7a inventariebudget BOU 2022-03-17 redovisas underlag för förändrade 
verksamhetskostnader i och med investeringen av en ny idrottssal mm. 
 
 
Lokalvården har beräknat att det inte behövs ny personal och att investeringskostnaden för 
städmaskin och utrustning blir 140 000 kr.  



 
 

13. Planerad finansiering 
 

Finansieringen av projektet görs genom investeringsanslag. 
 
Utlåtande/tjänsteskrivelse från Magnus Johansson, Ekonomichef, se Bilaga 8, yttrande 
tjänsteskrivelse ekonomichef. DATUM xxxx 
 
Alla kostnader förutom den ökade internhyreskostnaden finansieras av kommunens 
demografimodell. 
Eftersom även internhyreskostnaden ökar, behöver kompensation för detta tillföras Barn- och 

utbildningsnämndens budget.  

Preliminära internhyresavtal har upprättats för respektive förvaltning och del. Dessa internhyresavtal 

redovisas i separata bilagor enligt nedanstående lista. 

• Bilaga 10 Preliminärt internhyresavtal Stensbergskolan idrottssal mm Barn- och 

utbildningsförvaltningen 2022-03-22 

14. Entreprenadform  
 

Projektet planeras att handlas upp som en totalentreprenad. 

15. Tidplan 
 

Tidplanen redovisas i Bilaga 10, Projekttidplan Stensbergskolan idrottssal mm 2021-11-18 

Denna tidplan gäller under förutsättning att projekteringen kan påbörjas i juni 2022, samt att 

upphandlingen sker utan någon överklagan samt att inkomna anbud är inom budget. En överklagan 

kan medföra en försening på ca 6 månader och ett tilläggsäskande påverkar tidplanen med ca 3 

månader.  Marknadsläget kan också påverka tidplanen om materialbrist råder.  

 

16. Kort beskrivning av arbetet med programmet, arbetsprocesser, deltagare 

och budget. 

 
Programmet har gjorts i samverkan mellan fastighetsavdelningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen. Verksamhetens funktionskrav för tillbyggnaden kartlades och skisser 
bearbetades fram utefter dessa. Även övergripande installations- och byggnadstekniska krav, 
detaljplanens förutsättningar, fastighetens förutsättningar och markförhållanden kartlades och 
bearbetades in i förslagsskissen.  
 
Deltagare 
Projektledare från fastighetsavdelningen  Snjezana Jelica 
Teknisk projektledare från Fastighetsavdelningen Christian Eliasson 



Av verksamheten utsedd lokalsamordnare/projektledare  Marie Svensson (BoU) 
     

Kostnader för programfasen uppskattas till ca 300 000 kr. 

En sammanställning av programarbetet redovisas i Bilaga 1 Kortfattad beskrivning av 

programarbetet 2022-03-25 
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Funktionsprogram Förvaltning: Barn- och Utbildningsförvaltningen Ansvarig: Gunlög Lindell, Snjezana Jelica Fas: Programfas

Objekt: Stensbergskolan Ändrad datum: 2021-11-15

Funktion Rum Storlek Antal Person-

belastning

Tidsbeläg

gning, 

minuter/

vecka

Fast inredning Utrustning Särskilda behov/ krav Golv Väggar Dörrar & fönster Tak Ventilation Värme och 

sanitet

EL Data Lås Övrigt

Undervisning idrott Idrottsal 14x28 1 30 st Hela 

skoldagen 

+ f-

hemstid 

8:00-

16:00

Ribbstolar 16 st, 4 st 

bommar, 4 ringpar, 2 

par repanordningar, 2 

st höj och sänkbara 

basketkorgar utmed 

kortsidorna 2 st 

4 flyttbara 

basketkorgar, 12 st 

gymnastikbänkar, 2 

tjockmattor, 2 

mattvagnar, 12 st 

gymnastikmattor, 2 

Dela upp ribbstolarna 

utmed motstående  

väggar, fördelade två 

på motstående väggar

Punktelastisk

t, 

ljudabsorber

at anpassat 

golv för idrott 

med 

Vita 

ljudabsorber

ande väggar

Inga fönster Ljudabsorber

ande tak

Närvarostyd belysning som 

man manuellt ska kunna 

dimma och släcka ner helt. 

Eluttag utmed väggarna. 

Wifi, fast 

nätverkskab

el. 

Nyckel (sammal 

låskolv som 

övriga skolan)

Omklädningsrum 

elever (dusch, 

wc)

2 25 st pga av 

nollbyte 

Hela 

skoldagen

25 krokar med 

tillhörande sittplatser, 

avgränsat med en 

skiljevägg/skärmvägg 

(ljuddämpande 

material), krokar i 

6 duschar med 

skiljeväggar , 1 wc i 

anslutning till 

omklädningsrum, egen 

ingång till idrottssalens 

omklädningsrum

Nyckel (sammal 

låskolv som 

övriga skolan)

Omklädningsrum 

personal (dusch, 

wc)

2 2 separata 

omklädningsrum med 

separata duschar, 1 

gemensamt wc

Nyckel (sammal 

låskolv som 

övriga skolan)

Arbetsrum 

idrotts lärare

1 Hylla, skåp skrivbord stol Nära anslutning till 

omklädningsrummen

wifi + uttag Nyckel (sammal 

låskolv som 

övriga skolan)

Förråd för 

redskap

1  4 st vagnskåp med 

tillhörande vagnar, 1 st 

upphängningsanordnin

g för satsbrädor, 1 st 

upphängingsanordning 

för basketmål, 1 st 

Nyckel till 

skåpen (sammal 

låskolv som 

övriga skolan)

Förråd för 

material

1 1 st 

upphängningsanordnin

g för rockringar, 1 st 

upphängningsanordnin

g för badmintonrack, 

upphängningsanordnin

Rummet ska ligga i 

anslutning till 

lärararbetsrum 

Nyckel  till 

skåpen (sammal 

låskolv som 

övriga skolan)

Undervisning Musik Musik ca 40m2 1 26pers ca 1400 

minuter 

under 

skoltid 

samt 

fritids ca 

420 

minuter. 

Skåp för förvaring av 

instrument, kablar, 

böcker, lärarens 

material mm, krokar 

för upphängning av 

instrument på 

väggarna, fällbara 

väggfasta bord för ex 

keyboard 8 st totalt 

med plats för 2 elever 

vid varje. Fast ridå i 

taket. 

Projektor, duk, 

högtalare. Stapelbara 

stolar, ca 30 st. 

Flyttbar whitebord på 

hjul ca 180*150. 

Ståpulpet till lärare 

med viss förvaring. 

Ljudanläggning 

anpassad för musiksal. 

Ljudisolerade 

grupprum och 

klassrum. 

Scenmarkerin

g i golvet. 

Innerdörrar från 

klassrum till 

grupprum ska 

vara halvglasade. 

Ljusinsläpp i 

yttervägg av höga 

fönster. 

Undertak, 

plocktak, 

akustik. 

Skena för 

ridå vid 

scenmarkerin

g. 

Enligt 

lagkrav

Infälld allmänbelysning, dimbar 

belysning, många eluttag både 

på väggar och gärna från golv 

eller tak, uttag projektor, uttag 

högtalare. Huvudströmbrytare 

för all el i salen. 

Wifi, fast 

nätverkskab

el. 

Nyckel

Undervisning musik 

(liten grupp)

Grupprum musik ca 10 m2 3 7 pers whiteboard, Stapelbara pallar, 7 per 

grupprum. Förstärkare 

i varje grupprum. 

Ljudisolerade 

grupprum och 

klassrum. 

Eluttag på väggar. Allmän 

belysning. 

Nyckel

Tekniska förvaltningen 

Fastighetsavdelningen



Undervisning slöjd Textilslöjd 1 16 

elevarbetsp

latser samt 

2 vuxna

Hela 

skoldagen

6 st dubbla 

materialskåp, 

whiteboard, projektor, 

anslagstavla, diskbänk 

med skåp under och 

vatten, arbetsbänkar 

utmed vägg. 

Plats för 16 bord som 

är 60*120 placerade i 

grupper med 

tillhörande stolar. 

Strykbord med 

lådförvaring, 

handdukshållare, 

Salen uppdelad i två 

delar. En del med 16 

elevarbetsplatser mm, 

en våtrumsdel med 

diskbänk och 

arbetsbänkar. Delat 

med halvglasvägg och 

valv. 

Infälld allmänbelysning, 

närvarostyrd belysning, 

tavelbelysning, eluttag från tak 

eller golv  vid arbetsplatser 

samt på väggar, uttag 

projektor, uttag högtalare

Fast 

nätverkskab

el

Nyckel Handdukshållare och 

papperskorg under i båda 

salar. 

Undervisning slöjd Slöjd trä och 

metall

1 16 

elevarbetsp

latser samt 

2 vuxna

Hela 

skoldagen

6 materialskåp, 2 

verktygsskåp, vägg för 

att hänga verktyg, 16 

fasta elevarbetsplatser 

grupperde 4 och 4, 

220*220 per grupp, 

Lärarbänk för 

genomgång, bandsåg, 

plan- och rikthyvel, 

pelarborrmaskin, 

rondellslipmaskin, 2 st 

figursågar, whiteboard, 

svarv, materialställ för 

virke, sågbord,  

16 st pallar. Maskinparken placerad 

utmed en långsida. 

Infälld allmänbelysning, 

närvarostyrd bel, eluttag

Fast 

nätverkskab

el

Nyckel Handdukshållare och 

papperskorg under. Gärna 

synliga rör till utsug för att 

enklare kunna fixa om något 

går sönder. 

Avhängningsytor 

utanför slöjd,musik

krokar, skohyllor Torkskåp stort, 

torkmatta

Undertak, 

plocktak, 

akustik

Enligt 

lagkrav

Radiatorer Passersystem

Trä och metalslöjd 

grupprum/målarum

ca 7 m2 1 4 Lång diskbänk med 

förvaring under och 

vatten placerad utmed 

en hel vägg. 

Handdukshållare och 

papperkorg under. 

4 pallar Insyn från stora salen Nyckel Båda grupprummen som 

tillhör trä och metalslöjd 

bör ligga vägg i vägg i ena 

änden av salen med insyn 

från stora salen. 

Förråd till trä och metal 

slöjd

1 I yttervägg med 

ytterdörr för att kunna 

lasta in genom. 

Grupprum Metal  - heta 

arbeten

ca 7m2 1 4 Gasolskåp med 

arbetsplatser ovanför 

utmed en vägg. Hylla. 

Insyn från stora salen Nyckel Båda grupprummen som 

tillhör trä och metalslöjd 

bör ligga vägg i vägg i ena 

änden av salen med insyn 

från stora salen. 

WC ca 2 kvm 1 1 Spegel, tvålautomat, 

pappersdispenser, 

vägghängd 

papperskorg

Plastmatta 

ftalatfri

Undertak, 

plocktak

Enligt 

lagkrav

WC-stol, 

handfat, 

sensorstyrd 

blandare

Infälld allmänbelysning, 

närvarostyrd belysning 

Vred

HWC 5 kvm 1 1 Spegel, tvålautomat, 

pappersdispenser, 

vägghängd 

papperskorg

Plastmatta 

ftalatfri

Undertak, 

plocktak

Enligt 

lagkrav

WC-stol, 

handfat, 

sensorstyrd 

blandare

Infälld allmänbelysning, 

närvarostyrd belysning 

HWC

Städ Städförråd/omklä

dning

1 1 Hyllor, 

omklädningsskåp för 

personal

Förklaringar

Ansvar Ämnesförklaring

VHT Funktion = kort beskrivning av rummets funktion

TF Rum = vilket rum avser beskrivningen

TF Storlek = Vilken storlek har rummet, fylls i av TF



TF Antal = antalet rum av denna funktion, fylls i av TF

VHT Personbelastning = hur många vistas i rummet samtidigt?

VHT Tidsbeläggning = hur mycket används rummet per vecka?

VHT Fast inredning = ex. bänkskåp, vägghängda skåp, diskbänk, handfat, krokar

VHT Utrustning = skolbänkar, whitoboard, ljudsystem, hörslingor, anslagstavlor mm.

VHT Särskilda behov/krav = extra ljud- ljusanpassning, övrigt för att verksamheten ska fungera.

VHT/TF Golv = önskemål om golvmatta, ex textilmatta, plastmatta, matta med olika mönster mm.

VHT/TF Väggar = önskemål om färg, brytningar tex tre väggar en färg och en i en annan färg.

VHT Dörrar & fönster = dörrar med fönster i, dörrar med sidofönster, fönster utan fönster, fönsternischer.

TF Tak = Önskemål om innertak

TF Ventilation = 

VHT/TF Värme & sanitet = önskemål kring toaletter, handfat i klassrum, mm.

VHT/TF EL =önskemål belysning, tavelbelysning, takbelysning, spotlights, färgbelysning, dimbar belysning, närvarostyrning.

VHT/TF Data = uppkoppling, projektor, kopiator, telefoni

VHT/TF Lås = nyckellås, passersystem, avgränsning, uppdelning, uthyrning, placering larmpanel, ringklockor mm.

VHT/TF Övrigt = brandlarm, blixtljus, övrig miljö



Tekniskt program Stensbergskolan idrottssal mm. 
Upprättat av Christian Eliasson 
 
 
Förutsättningar för installationer, faktisk teknisk lösning tas fram under projekteringen.  
 
El  
 
Storleken av elservicen får tas fram under projekteringen, min gissning är att den hamnar på mellan 
200 - 300 A. 
 
Ventilation 
 
LA01 betjänar Idrottshall. (VAV styrning via närvaro, koldioxid, temp) 
Värms via värmebatteri i ventilationen. 
 
LA02 betjänar resterande ytor så som slöjd (konstantflödespjäll styrning via närvaro, temp) och 
omklädning. (konstantflödespjäll styrning via närvaro, temp, fukt) 
 
Värme  
 
Fastigheten kommer värmas med fjärrvärme via ledning från Torsgatan, i huvudsak via radiatorer,  
Idrottshall värms via värmebatteri i ventilationen. 
Omklädningsrum, dusch värms med golvvärme. 
I vindfång försörjs ridåvärmare via värmesystemet. 
 
VA  
 
Ny dagvattenledning från Torsgatan med fördröjningsmagasin? 
Nya spillvattenledningar. 
Ny kallvattenservis. 
Mätning inkommande kallvatten, 2 st 2,5Q mätare 
 
Brandlarm, Lås, inbrottslarm och passersystem  
 
Anläggningen ska vara uppbyggd med ett adresserbart och analogt 
brandlarmsystem typ Esmi FX eller likvärdigt. 
 
Låssystemet skall vara Assa eller Kaba. 
 
Passersystem och inbrottslarmanläggning av typ Assa Arx Säkerhetssystem, skall installeras inom 
byggnaden då stor del en utbyggnad av befintligt systemet. 
 
Solceller 
 
Anläggning på 200 kvm. 
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Stensbergskolan är en F-6 skola med plats för ca 350 elever. 
Här planeras för en ny byggnad innehållande idrottshall, 
slöjdsalar och musiksal. I samband med att den nya 
byggnaden uppförs och den gamla rivs behöver skolgården 
återställas och anpassas efter de nya behov som finns. Den 
befintliga utemiljön är sliten och detta gestaltningsprogram 
föreslår också ett översiktligt inspel på upprustning av de nära 
zonerna som ansluter till skolbyggnaden, som dock genomförs 
i ett annat projekt. Rådande trafiksituation är kaotisk och 
otrygg med en hämta/lämna zon som inte fyller de behov som 
finns. En ny hämta/lämna-zon är därför också planerad inom 
ramen för detta projekt. På uppdrag av Ljungby kommun har 
AFRY tagit fram ett gestaltningsprogram som syftar till att 
vara vägledande i kommande renovering/nybyggnation.

Stensbergskolan har redan idag många fina kvaliteter som 
bör tas tillvara vid den utformningen av den upprustade 
skolgården och detta gestaltningsprogram tar sitt avstamp 
i vad som finns på platsen idag. Utformningen syftar till 
att tillgodose de behov som finns på skolan idag i form av 
bollplaner, gungor och andra utrustningar - men tillför också 
utemiljön ett nytt lager med rumsskapande vegetation som 
både hjälper till med hanteringen av dagvatten, gynnar den 
biologiska mångfalden och ökar lekvärdet i de gröna ytorna.
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Utrustning som främjar rörelse, skolans pulkabacke och befintliga stenbumlingar. 
Naturmaterial från en skog kommer barnen till godo som skapar kojor och bygger fritt.

PLATSEN IDAG

RÖRELSE &
AKTIVITETER

Det finns redan flera populära aktiviteter på skolgården bland 
annat linbana, hinderbana och gungor. Detta kan man med 
fördel ta vara på och återbruka eller planera för likvärdigt.
En pulkabacke skaparidag bra möjligheter för vinteraktiviteter 
och rörelse. 1 samband med att den nya idrottshallen byggs får 
pulkabacken en ny plats.

NATUR & BYGGA En stor kvalitet är närheten till intilliggande park. Det är 
även en stor tillgång att det finns stora uppvuxna träd med 
ek, tall och björk på skolgården. På tomtens norra hörn finns 
idag möjlighet för barnen att bygga med naturmaterial - en 
fantastisk tillgång som bör bevaras och förstärkas.

UMGÅS Det fi nns ett behov av upprustade sittplatser och möjligheter 
för samlig och häng. Exempelvis används idag den norra 
innergårdens stenbumlingar som sittplatser och förslås 
integreras i den nya utformningen. Därutöver finns utrymme 
att skapa fler platser för samling samt skapa möjlighet till ett 
uteklassrum.



■
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PARK & SKOG

KLIPPSTRANDEN & 
UTEKLASSRUMMET

BJÖRKDUNGEN
GRÖN

BOLLSPORTER RYGGRAD

HOPPA
KLÄNG

NATURLEK & 
GRILL

PULKA

SAMLING

LILLA SKOGEN, 
NATURLEK, BYGGA 
& KOJSKOGEN

NATUR, ÄVENTYR & BYGGLEK

KONCEPT

KONCEPT & STRUKTUR Tvärs över skolgården föreslås en grön ryggrad - 
robusta träd och buskplanteringar som skapar rum, 
skugga och lummighet på skolgården samtidigt som 
en viss del dagvatten kan omhändertas lokalt. Här går 
gränsen mellan de leknära ytornas trygga zon och de 
mer vidlyftiga och äventyrliga lekarna.

Skolgården delas i olika zoner som rymmer flera olika 
aktiviteter. Vissa platser blir lite lugnare platser för att 
umgås och hänga medan andra platser blir mer aktiva 
med bollspel eller klättring.

Zonerna närmast byggnaderna anpassas till berörda 
åldergrupper samt får nya tillägg.

AKTIVITETSSLINGAN För att knyta samman de olika byggnaderna och
platserna på skolgården föreslås en ny aktivitetsbana.

Slingan märks ut genom målning på asfalten och 
längs med slingan finns olika aktiviteter och platser. 
Start och mål markeras med en portal vid den östra 
entrén till skolgården.

Runt en av gårdarna görs en trafikbana med 
trafikskyltar och asfaltmålning. Här kan barnen cykla 
på trehjulingar och träna på trafikreglerna. Förråden 
kan integreras i leken som exempelvis tankstation och 
hållplats.

Slingan kan utökas med en sträcka runt grillplatserna 
och kompletteras med hinderbana. Den blir då cirka 
500 meter lång och kan användas som en kortare 
motionsslinga i till exempel idrottsundervisningen.





Aktivitetsbana

Redskapsbodar och cykelgarage samlas och föreslås få en 
lekfull utformning med en fasad som skapar möjlighet till lek.

ILLUSTRATIONS PLAN

FÖRSLAG
Skolgården utformas med nya aktiviteter och platser för 
samling och lek. Här finns plats för både mer styrda aktiviteter 
som bollsport och klättring och även för mer spontana lekar 
som att bygga och umgås.

Nya sittplatser, grillplatser och möjlighet till uteklassrum på 
ett nytt trädäck föreslås på skolgården.

Inslag av robusta buskar, träd och pilkojor bidrar till att skapa 
rumslighet och platser för lek.

Pulkabacken flyttas och skapar fortsatt möjlighet till 
vinteraktivitet.

TECKENFÖRKLARING

Bank

Bankbord

Stenblock

Cykelställ

Vägmärke /trafikljus för lek 

Grill

Gungställning med kompisgunga, 
babygunga och standardgunga

Kompisgunga

Parkourställnmg

Gagabana

Pingisbord

Förslag på asfaltmålning 

Stockar och stubbar

Solskydd, väderskydd

Staket

Befintliga träd

Träd

Pilkoja

SKALA 1:1000 (A3)
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FORTSATT ARBETE

BARNMEDVERKAN & 
DEMOKRATIPERSPEKTIV

I samband med detta programarbete har skolans 
verksamheter genomfört ett par olika aktiviteter 
med barn i olika åldrar för att inhämta idéer och 
synpunkter. Inför kommande projektetapper och i 
arbetet med de nära zonerna kan detta utvecklas för 
att stärka barnens dealktighet. Detta kan handla om 
allt från planering till det faktiska genomförandet av 
små delprojekt som exemplevis att plantera pilkojor. 
Att ha inflytande över sin egen närmiljö innebär 
ett aktivt demokratiarbete, stärker känslan av 
delaktighet och innebär i regel att man tar hand väl 
hand om sin skolgård.

ÅTERBRUK Inför kommande arbete kan med fördel en inventering
av befintlig utrustning göras, för att undersöka 
möjligheten till att flytta eller renovera viss utrustning.



Miljö- och hållbarhetsaspekter inför byggnation av idrottshall på 

Stensbergsskolan 
  

Klimatdeklaration och cirkulär ekonomi/cirkulär resurshantering. 
I vår åtgärdsplan för klimat- och energi 2020–2025 anges: 

• Att vi ska ta fram rutiner för och implementera kriterier för livscykelanalys vid 
nybyggnation. Från och med 1 januari 2022 finns det krav på klimatdeklaration vid 
uppförande av byggnader. Hos Boverket finns klimatdata som kan användas för 
beräkning av klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv 

• Vid renovering och nybyggnation överväga möjligheten till synliggörande av 
energianvändning och eventuell energiproduktion som pedagogiskt verktyg för 
bidragande till ökad medvetenhet och effektstyrning/energieffektivisering. 

• Att vi ska arbeta för att inkludera mer cirkulära resursflöden vid 
upphandlingsprocesser. 

  

Mål för en cirkulär byggprocess 
1. Lång livslängd och hög kvalitet. 
2. Effektiviserad materialanvändning. 
3. Liten andel jungfruliga material. 
4. Enkelt att reparera, demontera och remontera. 
5. Enkelt att återbruka produkter som byggs in. 
  
Det kan handla om att en viss andel av byggnaden och/eller inventarierna ska vara från återbrukat 
material. Det är positivt om idrottshallen kan användas flexibelt med möjlighet till verksamhet under 
en stor del av dygnet. 
  
Förslag på krav: 

• Vid val av fast inredning, dörrar, fönster samt trappor skall leverantören tillhandahålla 
en demonteringsanvisning för angiven produkt. 

• Demonteringsanvisningar för samtliga produkter i ovanstående kategorier ska 
tillhandahållas beställaren i digitalt sökbart format senast vid slutbesiktning. 

• Utföraren åtar sig att vid slutbesiktning överlämna en granskad och uppdaterad digital 
byggnadsmodell till beställaren i ett av beställaren valt format. 

• Krav på systematiskt arbete för att förebygga avfall och resurshantering enligt 
avfallshierarkin. 

• Både invändigt (och ute?) ska inkludera återvinningsstation/möjlighet att återvinna 
olika fraktioner. 

• Synliggörande av energianvändning och eventuell energiproduktion. 
• Klimatdeklaration över byggnad – styrning mot låg klimatpåverkan ur 

livscykelperspektiv. 
  

Dagvatten och höjdsättning 
Dagvattenhanteringen i anslutning till den nya idrottshallen ska följa Ljungby kommuns 
verksamhetsplan för dagvatten antagen 2021. Enligt verksamhetsplanen ska dagvatten nyttjas som 
en resurs, fördröjas så nära källan som möjligt och vid behov renas. 
  
Dagvattenledningsnätet nedströms Cymbalen 1 är hårt belastat och översvämningar har förekommit 
i samband med regn. I samband med byggnation av ny idrottshall på Stensbergsskolan ska dagvatten 



från tillkommande hårdgjorda ytor fördröjas. Om dagvatten från befintliga hårdgjorda ytor kan 
fördröjas är det positivt. För att minimera mängden dagvatten och därmed fördröjningsbehovet bör 
så få ytor som möjligt hårdgöras. Gräsytor, rabatter och gröna tak minskar mängden dagvatten 
samtidigt som det ökar den biologiska mångfalden, reglerar temperaturer och bidrar till en trevligare 
miljö att vistas i. 
  
Höjdsättningen i anslutning till den nya idrottshallen och angränsande områden måste ses över i sin 
helhet för att minska risken för översvämning och skador i samband med skyfall. Marken ska luta 
bort från byggnaderna och dagvatten ska ha möjlighet att samlas i lågpunkter där det inte riskerar att 
skada byggnader eller infrastruktur. 
  

Parkering  
Om det ska anläggas parkeringsplatser finns följande krav enligt PBL på laddningsplatser och 
infrastruktur för laddning: Om parkeringen har över 10 parkeringsplatser ska det finnas en laddpunkt 
+ ledning fram till 20% av parkeringsplatserna. 
  

Träbyggnation 
Kommunfullmäktige fattade 2021-09-27 beslut om att nya kommunala byggnader i första hand ska 
byggas i trä. Möjligheten att uppföra hela eller delar av multisporthallen i trä ska ses över. 
  

Energi och solceller 
Om taket och/eller fasaderna på multisporthallen är lämpliga bör solceller uppföras på byggnaden 
för att öka kommunens produktion av förnyelsebar el. Kostnaderna för installation och underhåll av 
solcellerna bör fördelas rätt inom kommunen och inte enbart belasta den förvaltning som nyttjar 
byggnaden. Elproduktionen bör synliggöras enligt åtgärd 3.5 i kommunens Klimat- och energiplan. 
 



Snjezana Jelica, Fastighetsavdelningen

2022-03-18

Ca 1165 kvm

Idrottssal mm
Ursprunglig budget 30 000 tkr

Indexuppräkning 510 tkr

Tillkommande* 3 790

Utemiljö 4 500 tkr

Ny budget 38 800 tkr Fördelning ny budget redovisas nedan

Idrottssal mm Belopp enhet Typ av kostnad 

Ny byggnad 29 000 tkr Entreprenadkostnad

Utomhusmiljö, parkering mm 4 500 tkr Entreprenadkostnad

Byggherrekostnader 4 962 tkr inkl. konst (ca 300 tkr)

Oförutsett 338 tkr 10 % av budget

SUMMA 38 800 tkr

Pris /kvm 33 305 kr/kvm

Endast byggnad 24 893 kr/kvm

Yta BTA, kvm 1 165 Entreprenadkostnad 33 276 kr/kvm

Rivning 500 tkr (Drift konto)

KOMMENTARER

¤

¤

¤ Normalt brukar kalkyler upprättas  utifrån 35 000 kr/m2, men då en idrottssal har en hallyta på ca 450 

kvm med en lägre byggkostnad per kvadratmeter, har det valts att sänka riktvärdet något. 

Underlaget är upprättat efter en disussion med en rådgivande konstruktör, 

el/vvs/brand/landskap konsult. 

Kalkylen är osäker i och med rådande marknadsläge med materilabrist, prishöjningar på drivmedel och 

material, samt situation med en pandemi och krig i Europa. Detta kan komma påverka anbudet ovanligt 

mycket vid en upphandling om ca ett år. 

*Urspruglig budget saknade kostnader för trafiklösning(ny hämta/lämna parkering), dagvattenhantering, ny 

fjärrvärme/vatten/spillledning,utomhusmiljön, rivning, lärararbetsplatser, utrymme för städ utrustning och 

städpersonal.

Kalkyl för idrottssal mm Stensbergskolan 

Upprättad av:

Datum 

Yta (BTA)



 

 
 

  
 
 

 

 
Investeringsprocess Stensbergskolan idrottssal 

m m 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-03-15 
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1. Verksamhetsplan för investeringsprocess 
 
Nybyggnation av en verksamhetsfastighet med en projektutgift överstigande fem miljoner kronor ska ske 
enligt en specifik process där varje fas/aktivitet ska dokumenteras. Inför varje ny fas i processen ska nytt 
beslut fattas i respektive styrelse/nämnd.  
 

Bakgrund 
 
Nästa steg i investeringsprocessen gällande Stensbergskolans idrottssal m m är programfasen. Syftet med 
programfasen är att konkretisera funktionskrav, kartlägga alla förutsättningar, villkor och 
kostnadsdrivande faktorer. Sammanställt material utgör underlag för investeringsbeslut och beslut om 
projektering för upphandling.  
 
Underlaget innehåller mer detaljerade programskisser och funktionsprogram med rumspecifikationer, 
tekniska program, systemhandlingar, inredningsprogram, olika myndighetskrav, kopplingar till 
styrdokument, planerad finansiering, eventuella engångskostnader samt en tidsplan för 
investeringsprojektet. I programfasen ska ett preliminärt internhyresavtal tecknas mellan verksamheten 
och fastighetsavdelningen.  
 
Verksamheten ska redovisa förväntade förändringar i sina verksamhetskostnader utifrån den planerade 
investeringen.  
 
Ansvarig byggprojektledare inom fastighetsförvaltningen ansvarar för programfasens genomförande i 
samverkan med den eller de förvaltningar och funktioner som har lokalbehovet.  
 
Andra berörda, stödjande funktioner såsom fastighetsförvaltning, lokalvård, kost, IT, ekonomi och 
kommunikation ska också involveras för att kunna påverka och bistå under arbetet.  
 
När programmet är färdigställt lämnas detta tillsammans med ett yttrande av ekonomichefen till 
verksamhetsdrivande nämnd och tekniska nämnden för godkännande. Därefter lämnas programmet 
vidare av tekniska förvaltningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som fattar beslut om 
investering och projektering för upphandling.  
 
 

Verksamhetens förväntade förändringar i 

verksamhetskostnader 
 
Beräknade investeringskostnader: 

o Idrottsinventarier till skolundervisning: 275 tkr 
o Inventarier till lärararbetsrum:220 tkr 
o Inventarier slöjdsalar: 100 tkr 
o Inventarier musiksal: 165 tkr 

 
Summa beräknade investeringskostnader för skolundervisning: 760 tkr  
 
Beräknade förändringar gällande driftskostnader: 

o Uppgift om framtida drift- och förvaltningskostnader tas fram av projektledare. 
o Fastighetsavdelningen tar fram en interhyresberäkning. Där ingår även drifts- och 

förvaltarkostnader.  
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Förväntade förändringar i verksamhetskostnader hos andra 

eventuellt berörda verksamheter 
 
Kostnad för vaktmästare, lokalvård, IT-kostnader etc är ej beaktat i denna redovisning.  
 

Analys 
- Viss idrottsutrustning kan tas med från befintlig sal men mycket behöver förnyas. Salen blir 

större än nuvarande vilket ställer andra krav på utrustning. 
- Antalet lärararbetsplatser på skolan behöver ökas och då utnyttjar vi befintlig textilsslöjdsal i 

gamla byggnaden. Det rummet behöver då möbleras med skrivbord, bokhyllor, förvaringsskåp 
samt ett konferensbord. 

- Viss slöjdutrustning kan tas med från befintliga salar men en del behöver förnyas. 
- För att kunna bedriva en musikundervisning utifrån gällande styrdokument behöver mycket 

musikmaterial kompletteras. 
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Diarienummer KS 2021-0180.291 

Kommunledningsförvaltningen 

Magnus Johansson 

Ekonomichef 

0372-78 91 53 

magnus.g.johansson@ljungby.se 

Kommunfullmäktige 

Investeringsprocess för idrott, slöjd- och 

musikundervisning på Stensbergskolan 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
programfasen för idrottssal Stensbergsskolan och att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att genomföra projektering i projekt idrottssal 
Stensbergsskolan. 

Budgeten för hela projektet fastställs till 39 560 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har tidigare gjorts förstudie angående idrottssal m.m. för 
Stensbergsskolan och programfasen är nu avslutad. När programfasen är 
färdigställd lämnas denna tillsammans med ett yttrande av 
ekonomichefen till verksamhetsdrivande nämnd och tekniska nämnden 
för godkännande. Därefter lämnas programmet vidare av tekniska 
förvaltningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som fattar 
beslut om investering och projektering för upphandling. I samband med 
beslut läggs investeringen in i tekniska nämndens investeringsbudget. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Enligt beräkningar framtagna av tekniska förvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen uppgår investeringsutgiften för idrottssal m.m. 
Stensbergsskolan till ca 40 mkr inkl inventarier. Beräkningarna är väldigt 
osäkra beroende på bland annat ökad inflation och komponentbrist. 
Den beräknade summan har ökat mot tidigare beräkning som gjordes 
under förstudien (30 mkr). Anledningar är tillkommande utgifter för 
exempelvis utemiljö, trafiklösning, dagvattenhantering och 
indexuppräkning. Projektering beräknas göras under 2022 och själva 
byggnationen under 2023-2024. 

Ljungby kommun har haft en hög investeringsnivå de senaste åren och 
det finns stora investeringsbehov även framåt i tiden med bland annat 
investeringar i skola, förskolor, äldreboenden och VA. Det finansiella 
målet om självfinansiering av investeringar uppnåddes under 2021 och 
även för perioden 2019-2021, mycket tack vare väldigt höga 
resultatnivåer under de åren. För 2022 ligger investeringsbudgeten inkl 
tilläggsanslag från 2021 på 396 mkr, vilket är långt över en långsiktigt 
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hållbar investeringsnivå. Under 2021 och 2022 kommer investeringarna 
att finansieras utan upplåning men det är mycket troligt att upplåningen 
kommer att öka under 2023 och att tillkommande investeringar 
ytterligare ökar upplåningen. Räntenivån på lånen är i dagsläget på en låg 
nivå, ca 0,6 procent i genomsnitt, men mycket talar för att räntan 
kommer att gå upp i kommande upplåningar. Det är därför ytterst viktigt 
att skarpa prioriteringar görs mellan olika investeringsprojekt. 

Investeringen i Stensbergsskolan medför ökad hyreskostnad och en 
rivningskostnad på 600 tkr för befintlig idrottssal. Tekniska 
förvaltningen har tagit fram en beräknad internhyra för Stensbergsskolan 
som ligger på 5,1 mkr, varav tillkommande del för ny idrottssal är 1,9 
mkr. Om man räknar bort kostnad för befintlig idrottssal är 
kostnadsökningen 1,7 mkr. Enligt regelverket för 
kapitalkostnadskompensation kompenseras 75 procent av 
kapitalkostnaden, vilket då motsvarar 1,0 mkr. Det innebär att barn- och 
utbildningsnämnden får en ökad, ej kompenserad hyra, på 0,7 mkr.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Investeringsutgift på 40 mkr under 2022-2024 samt rivningskostnad på 
600 tkr behöver beaktas i budgetarbetet för 2023 och framåt.  

 

Förvaltningens beredning 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Magnus Johansson 
Ekonomichef 

 

 

[Avdelningschefens namn] 

[Avdelningschefens titel] 

Beslutsunderlag 

Yttrande angående programfas idrottssal m.m. Stensbergsskolan 2022-04-
09 
 
 

Skickas till 
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LJUNGBY
KOMMUN

INTERNHYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Sida 1(2)

Nr INL-0000

Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal:
Hyresvärd Hyresgäst(er)
Ljungby Kommun 212000-0670 Ljungby Kommun 212000-0670
Tekniska Förvaltningen Förvaltning: Barn- och Utbildningsförvaltningen
34183 LJUNGBY Hyresansvarig: Nils-Göran Jonasson
Telefon: 0372-78 90 00 Kontaktperson:

Lägenhetens 
adress mm.

Fastighetsbeteckning:
Objektnummer:

Avtalsbenämning:
Idrottshall Stensbergsskolan

Lokalens adress:

Användning Sporthall

Storlek, typ Lokalens area 1093 m2

Fastighetsägare
(inhyrda lokaler)

Hyrestid Från och med 2024-06-01 Till och med 2044-05-31

Uppsägning/
förlängning

Uppsägning av detta hyresavtal ska ske skriftligen minst 
hyrestidens utgång.
1 annat fall är kontraktet förlängt med 12

9 månader före den avtalde

månader för varje gång.

Hyra Hyran är 1 906 000 kronor per år exklusive tillägg och tillval.

Värme och
varmvatten

Ingår i hyran.

Hushållsel Ingår i hyran.

Specifikation 
i övrigt Detta är ett preliminärt avtalsförslag.

Hyrans
betalning

Hyran betalas varje månad via överföring i ekonomisystemet. Hyresgästen anger 
nedan kodsträng för betalning:

Andel i % Konto Ansvar Verksamhet Objekt Akt Projekt Motpart

100 60110 370

Nycklar Hyresgästen medgiver hyresvärden rätt att inneha reservnyckel till 
ordinarie lås i lägenheten.

Övrigt 1 övrigt gäller "Regler för internhyra" och "Ansvarsfördelning i driftskede" / "Ansvars
fördelning i driftskede för fritidsanläggningar".
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare hyresavtal mellan parterna upphör att gälla vid dettta avtals ikraftträdande.

Underskrifter Ort, datum Ort, datum

Ljungby Kommun Hyresansvarig

Namn Namn



LJUNGBY
KOMMUN

INTERNHYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Sida 2(2)

Nr INL-1015

Utdrag ur "Regler för internhyra"

Uppsägning 
del av lokal

Hyresgästen kan säga upp "uthyrningsbara enheter". Dessa enheter skall granskas av
Tekniska Förvaltningen. En enhet kan bestå av en lokal med egen ingång, kapprum, toalett 
och eventuellt pentry.
När kontrakt på en lokal är tecknade med flera förvaltningar måste dessa gemensamt säga 
upp lokalen, för att det ska bli en uthyrningsbar enhet.

Avflyttning Hyresgästen förbinder sig att vid avflyttning bortföra sin egendom och städa lokalen på 
godtagbart sätt. Tekniska Förvaltningen ska godkänna städningen. Samtliga nycklar till 
till ytter- och innerdörrar, även sådana som anskaffats av hyresgästen, skall vid avflyttningen 
överlämnas till Tekniska Förvaltningen.

Uppsägning av 
inhyrda lokaler

Hyresgästen skall direkt meddela Tekniska Förvaltningen när inhyrda lokaler inte längre 
behövs, samt eöra en skriftliR uppsäRninR till Tekniska Förvaltningen, Fastighetsavdelningen. 
Fastighetsavdelningen säger upp lokalen hos den externa hyresvärden.

Återställnings- 
skyldighet av 
inhyrda lokaler

Den hyrande förvaltningen ansvarar för uppkomna kostnader vid återställning av inhyrda 
lokaler till ursprungligt skick.

Förutsättning 
för tillfällig 
andrahands- 
uthyrning

Med tillfällig andrahandsuthyrning avses uthyrning för kortare tid än ett år. Hyresgästen har 
möjlighet att själv hyra ut friställda lokaler under avtalsperioden. Hyresgästen kan även hyra 
ut lokaler under de tider dessa inte används av verksamheten. Intäkter från andrahands
uthyrning tillfaller den hyresgäst som hyr ut lokalen. Om en hyresgäst önskar hyra ut lokaler 
i andra hand måste den ta hänsyn till den ekonomiska driften av anläggningen. Hyresgästen 
bör därför, i tveksamma fall, samråda med Tekniska Förvaltningen om möjligheten att hyra 
ut lokaler.

Andrahands- 
uthyrning för 
tillfällig ut
hyrning

Andrahandskontrakt skall inte ha längre löptid än förstahandskontraktet. Tekniska
Förvaltningen bör medverka vid utformning av andrahandskontrakten. 1 de fall detta inte sker 
skall Tekniska Förvaltningen granska och godkänna andrahandskontrakten före kontrakts- 
skrivandet.

Förutsättningar 
för permanent 
uthyrning

Med permanent andrahandsuthyrning avses uthyrning för längre tid än ett år. Detta gäller 
främst Socialförvaltningens uthyrning till boende inom äldreomsorg och övrig omsorg.
Tekniska Förvaltningen ansvarar normalt för hyresfrågor vid andrahandsuthyrning. Av 
praktiska skäl ansvarar dock Socialförvaltningen för hyresdebitering för en del av sina 
lokaler. Intäkter från andrahandsuthyrning tillfaller den hyresgäst som hyr ut lokalen.
Hyresgästen skall samråda med Tekniska Förvaltningen om möjligheten att hyra ut lokaler 
permanent.

Andrahands- 
kontrakt för 
permanent 
uthyrning

Tekniska Förvaltningen skall utforma andrahandskontrakten vid permanent uthyrning.



Stensbergskolan - investering ny idrottssal mm.

Ny internhyra, totalt Stensbergskolan.

Nuvarande internhyra - Budget 2022. (3
950 m2).

Exkl nuvarande idrottssal mm (440
m2)

Internhyra ny idrottssal mm (1
093 m2)

Media kostnader, nuvarande skola (3
950 - 440 = 3 510 m2). Nuvarande
mediakostnader betalas idag direkt av BoU. 
Dessas flyttas över till Fastighetsavdelningen.

Tkr

2 761

-159

1906

545

Total ny internhyra (4 603 m2). 5 053



■
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Tidplan: Stensbergskolan idrottssal mm

Datum: 2021-11-18 Upprättad av: Snjezana Jelica

Rev. Datum.

Pos Aktivitet 2021 2022 2023 2024
Okt Nov Dec Jan Feb Marl Apr| Mail Jun Jul Aug Sep Okt Nov| Dec Jan Feb Mar Apr| Maj Jun Jul Aug Sep Oktl Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Programfas
Programfas inkl, politisk process

Projekteringsfas
Projektering

Bygglov :
Upphandling
Upphandling enl. LOU

Utförandefas
Genomförande + rivning
Slutbesiktning
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Justerandes sign 

§ 102 Dnr KS2020-0145 880 

Programfas för Ljungby bibliotek 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- notera att projektet delas upp i två delar: Renovering av biblioteket inklusive
inventarier, och Utemiljö biblioteket,

- föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet för
renovering av biblioteket,

- föreslå att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgeten för
projektet till 14 miljoner kronor,

- föreslå att kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling ska
utföras inom projektet.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2022 att godkänna förstudien för 
Ljungby bibliotek och att inleda programfasen. Tekniska förvaltningen har tagit 
fram ett programarbete. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 mars 2022 
att godkänna programarbetet under förutsättning att en lägre kostnad för utemiljö 
tas fram. Nämnden begär därtill hyreskompensation för hyreshöjningar på grund av 
nytt internhyressystem.  

Programarbetet har omarbetats utifrån kultur- och fritidsnämndens beslut. 
Huvuddragen redovisas i tjänsteskrivelsen från tekniska förvaltningen daterad 11 
april 2022. I dialog mellan berörda förvaltningar har ett alternativ tagits fram som 
innebär att projektet delas upp i två delar där renovering av biblioteket samt 
inventarier avser en del medan utemiljön avser en annan del. På så sätt kan 
förvaltningen arbeta vidare med byggnadsdelen enligt tidigare tidplan samtidigt 
som projektgruppen kan arbeta för att ta fram en lägre kostnad för utemiljön, 
enligt kultur- och fritidsnämndens beslut.   

Biblioteket är i behov av en omfattande renovering och främst utvändigt eftersom 
taket i sin helhet är uttjänt. I renoveringen ingår tillbyggnad av förråd för 
Fritidsbanken avseende cirka 40 kvadratmeter för förvaring av skrymmande 
utrustning. Därtill ingår renovering av bland annat café, sagorum och läsrum.  

Ett ekonomiskt yttrande daterat 14 april 2022 har tagits fram av 
kommunledningsförvaltningen. Enligt beräkningar framtagna av tekniska 
förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen uppgår investeringsutgiften för 
biblioteket inklusive inventarier till 14 miljoner kronor. Det finns redan 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-10 

2(3) 

Justerandes sign 

budgeterade medel för renovering av biblioteket med 12 miljoner kronor. Det 
innebär att tillkommande investeringsbehov på 2 miljoner kronor behöver 
budgeteras. För 2022 ligger investeringsbudgeten inklusive tilläggsanslag från 2021 
på 396 miljoner kronor.   

Den 20 april 2022 beslutar kultur- och fritidsnämnden att dela upp projektet i två 
delar: renovering av biblioteket inklusive inventarier samt Utemiljö biblioteket. 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna programarbetet för renovering av biblioteket, att fastställa 
inventariebudgeten för projektet till 14 miljoner kronor, och att utföra projektering 
och upphandling inom projektet. Den 3 maj 2022 instämmer tekniska nämnden i 
kultur- och fritidsnämndens beslut samt förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2022-04-26 § 53 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-20 § 34 
Tekniska nämndens beslut, 2022-05-03 § 40  
Tekniska nämndens beslut 2022-04-05 § 30  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-16 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2022-04-11 
Yttrande från ekonomichefen, 2022-04-14 
Beskrivning av programarbete, 2022-04-13 
Planritning  
Funktionsprogram biblioteket  
Tekniskt program biblioteket 
Ritning Takplan 
Preliminärt internhyresavtal, 2022-04-11 
Tidsplan biblioteket, 2022-04-12 
Programarbete, 2022-04-13 
Anmodan upphandling biblioteket, 2022-03-02 
Beskrivning verksamhetskostnader  

Yrkanden 

Kerstin Wiréhn (V) och Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kultur- och fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till 
beslut, med undantag för de delar som avser kallförrådet till Fritidsbanken.  

Krister Salomonsson (SD), Roland Johansson (ALT), Lars-Ove Johansson (C), Rut 
Björkström (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut.  

Tommy Göransson (MP) och Matilda Petersson (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen genom renoveringen ska 
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anlägga så många solpaneler som möjligt, utifrån förutsättningarna som befintliga 
byggnaders konstruktion medger. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
kultur- och fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut.  

Beslutsordning 

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut.  

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut.  



Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-04-20 

1(4) 

Justerandes sign 

§ 34 Dnr KFN2022-0036 880 

Programfas Ljungby bibliotek - Patrik Svensson 

Beslut 

a) Kultur- och Fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande
beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet för renovering av
biblioteket. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är 14 Mkr.

3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs.

b) Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att godkänna programarbetet.

c) Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att godkänna det preliminära
hyreskontraktet för Biblioteket inkl. tillbyggnad.

d) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att dela upp projektet i två delar:
Renovering av biblioteket, inklusive inventarier, och Utemiljö biblioteket.

Sammanfattning av ärendet 

Biblioteket har stort behov av en omfattande renovering och då främst utvändigt 
eftersom taket i sin helhet är uttjänt. Övriga delar såsom utemiljö omarbetas till en 
mer inbjudande och användbar yta. Tillbyggnad av förråd för fritidsbanken på ca 
40 m2 för förvaring av skrymmande utrustning. Ombyggnad av carport för ny 
bokbuss/lastbil behöver utföras. Invändiga delar som café, banavdelning, sagorum, 
läsrum renoveras med nya ytskikt. Atriumgården har också behov av renovering 
och även behov av tak för bättre utnyttjande året rumt. Ett pyramidformat glastak 
på 90 m2 höjer hela atriumgårdens intryck och användbarhet.  

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 16 mars 2022. Nämnden 
beslutade att godkänna programarbetet under förutsättning att ny lägre beräkning 
görs avseende kostnaden för utemiljö innan beslut tas i kommunstyrelsen. 
Tekniska nämnden hanterade ärendet den 5 april 2022 och beslutade då att 
återremittera ärendet för ett förtydligat ställningstagande från kultur- och 
fritidsnämnden. 

För att tekniska förvaltningen ska kunna arbeta vidare med projektet är det 
nödvändigt att beställningen av projektet är tydlig och att kultur- och 
fritidsnämnden är villiga att bära kostnaderna för projektet i sin helhet. I dialog 
mellan förvaltningarna har nu ett möjligt tillvägagångssätt identifierats. Genom att 
dela projektet i två delar finns möjlighet att arbeta vidare med byggnadsdelen av 
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projektet utan att förlora tid, samtidigt kan projektgruppen arbeta för att prestera 
lägre kostnader för utemiljön, enligt kultur- och fritidsnämndens beslut. 
Förvaltningarna föreslår därför att projektet delas upp i ett renoverings- och 
ombyggnadsprojekt, samt ett delprojekt avseende utemiljön vid biblioteket. 
Förvaltningarna bedömer att de tidigare faserna i investeringsprojektet, det vill säga 
behovsanalys och förstudie, inte behöver omarbetas till följd av det nya förslaget till 
upplägg av projektet.  

Kommunfullmäktige har beviljat investeringsmedel om 12 mkr för renovering av 
biblioteket redan år 2022. Utöver detta äskas 1.5 mkr för inventarier och 0.5 mkr 
för byggherre-kostnader, konst, bygglov med mera. Den tidigare beräkningen 
avseende utemiljö innebar en uppskattad kostnad på 5 mkr, denna siffra föreslås 
nu att omarbetas för att bli lägre. När projektgruppen omarbetat förslag till 
utemiljö lyfts denna del av projektet för politiskt ställningstagande enligt den 
fastställda investeringsprocessen för verksamhetsfastigheter.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Tekniska förvaltningen bedömer att ärendet är i linje med kommunens vision. 
Vidare bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens innehåll. Byggnaden kommer 
att förses med solceller på tak. Taket kommer även täckas med miljövänlig papp 
som har en positiv inverkan på miljön. Detta gör att den totala miljöpåverkan 
minskar. 

Förvaltningens beredning 

Ett programarbete har utförts tillsammans med kultur-och fritidsförvaltningen för 
att konkretisera verksamhetens och beställarens funktionskrav. Arbetet har även 
kartlagt alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer. 
Programhandlingarna utgör underlag för investeringsbeslut och beslut om 
projektering och upphandling. 

Beslutsunderlag 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-11 med följande bilagor: 

 Anmodan om upphandling

 Beskrivning programarbetet

 Funktionsprogram

 Förslag till internhyra

 Planritning

 Programfas

 Takplan
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 Tekniskt program 

 Tidplan 

 Verksamhetskostnader 

 Yttrande från ekonomichefen 

Yrkanden 

Pia Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Saga Sunniva Berg (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med undantag för 
kallförrådet till Fritidsbanken. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt 
Saga Sunniva Bergs yrkande och finner att nämnden följer förvaltningens förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Ja = Förvaltningens förslag. 
Nej = Enligt Saga Sunniva Bergs yrkande. 

 Ja Nej Avstår 

Rut Björkström (KD) X   

Ann-Kristin Petersson (M) X   

Johan Ederström (M) X   

Bo-Lennart Jonasson (M) X   

Gunnel Nilsson (C) X   

Pia Johansson (S) X   

Ulla-Britt Storck (S) X   

Leif Salomonsson (S) X   

Saga Sunniva Berg (V)  X  

Dick Andersson (SD) X   

Christer Larsson (SD) X   

 12 1  
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Omröstningsresultat 

Ja = 12 röster 

Nej = 1 röst 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige. 
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Dnr TN2020-0092 234 

Renovering av Ljungby bibliotek 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut : 

1. Kommunfullmäktige godkäner programfasen för renovering av biblioteket.

7(15) 

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är 14 Mkr.

3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs.

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att dela upp projektet i två delar: Renovering av 
biblioteket, inklusive inventarier, och Utemiljö biblioteket. 

Tekniska nämnden godkänner programarbetet . 

Tekniska nämnden godkänner det preliminära hyreskontraktet för Biblioteket 

----------=in-=k-=1-=u.::.:si:.c.v_:t:.:.;il'-'-'lb::....ygg,:.;n..::a..::d..:.... -----------------------------------

Sammanfattning av ärendet 

Biblioteket har stort behov av en omfattande renovering och då främst utvändigt 
eftersom taket i sin helhet är uttjänt. Övriga delar såsom utemiljö är tänkt att 
omarbetas till en mer inbjudande och användbar yta. Tillbyggnad av förråd för 
fritidsbanken för förvaring av skrymmande utrustning behöver göras och också 
ombyggnad av carport för ny bokbuss/lastbil. Invändiga delar som cafe, 
barnavdelning, sagorum, läsrum föreslås renoveras med nya ytskikt . Även 
atriumgården har behov av renovering och behov av tak för bättre utnyttjande året 

runt. 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 16 mars 2022. Nämnden 

beslutade att godkänna programarbetet under förutsättning att ny lägre beräkning 
görs avseende kostnaden för utemiljö innan beslut tas i kommunstyrelsen. 
Tekniska nämnden hanterade ärendet den 5 april 2022 och beslutade då att 

återremittera ärendet för ett förtydligat ställningstagande från kultur- och 
fritidsnämnden. I dialog mellan förvaltningarna har nu ett möjligt tillvägagångssätt 
identifierats. Genom att dela projektet i två delar finns möjlighet att arbeta vidare 
med byggnadsdelen av projektet utan att förlora tid, samtidigt kan projektgruppen 
arbeta för att prestera lägre kostnader för utemiljön, enligt kultur- och 
fritidsnämndens beslut. Förvaltningarna föreslår därför att projektet delas upp i ett 

renoverings- och ombyggnadsprojekt, samt ett delprojekt avseende utemiljön vid 

Justerandes sign 
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biblioteket. Förvaltningarna bedömer att de tidigare faserna i investeringsprojektet, 
det vill säga behovsanalys och förstudie, inte behöver omarbetas till följd av det nya 
förslaget till upplägg av projektet.

Kommunfullmäktige har beviljat investeringsmedel om 12 mkr för renovering av 
biblioteket redan år 2022. Utöver detta äskas 1.5 mkr för inventarier och 0.5 mkr 
för byggherrekostnader, konst, bygglov med mera. Den tidigare beräkningen 
avseende utemiljö innebar en uppskattad kostnad på 5 mkr, denna siffra föreslås 
nu att omarbetas för att bli lägre. När projektgruppen omarbetat förslag till 
utemiljö lyfts denna del av projektet för politiskt ställningstagande enligt den 
fastställda investeringsprocessen för verksamhetsfastigheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-20, §32

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign



� Ljungby 
� kommun 

Tekniska nämnden 

§ 30

SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL 

2022-04-05 

Dnr TN2020-0092 234 

Godkännande av programfas för renovering av 

Ljungby bibliotek 

Beslut 

15(23) 

Tekniska nämnden beslutar att begära återremiss för att kultur- och 
fritidsnämndens ska förtydliga sitt ställningstagande innan tekniska nämnden kan 
fatta beslut i ärendet och skicka det vidare till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Biblioteket har stort behov av en omfattande renovering och då främst utvändigt 
eftersom taket i sin helhet är uttjänt. Övriga delar såsom utemiljö omarbetas till en 
mer inbjudande och användbar yta. Tillbyggnad av förråd för fritidsbanken på ca 
40 m2 för förvaring av skrymmande utrustning. Ombyggnad av carport för ny 
bokbuss/lastbil behöver utföras. Invändiga delar som cafe, barnavdelning, sagorum, 
läsrum med flera renoveras med nya ytskikt. Atriumgården har också behov av 
renovering och även behov av tak för bättre utnyttjande året runt. 

Ett pyramidformat glastak på 90 m2 ska öka atriumgårdens användbarhet. Beslutet 
förutsätter att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel på 7 miljoner kronor 
utöver de 12 miljoner kronor som är den ursprungliga summan för åtgärder. Den 
totalsumman för samtliga åtgärder beräknas till 19 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24 

Justerandes sign 

/tj 



—
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Justerandes sign 

§ 16 Dnr KFN2022-0036 880 

Programfas Ljungby bibliotek 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner programarbetet under förutsättning att ny 
lägre beräkning görs gällande kostnaden för utemiljön innan beslut tas i 
kommunstyrelsen. 

Kultur- och fritidsnämnden begär en hyreskompensation för hyreshöjningen enligt 
det nya internhyressystemet. 

Kultur- och fritidsnämnden påtalar att konsten enligt 1%-regeln i projektet ska 
synliggöra Ljungby kommuns fokusområden vatten och muntligt berättande. 

Sammanfattning av ärendet 

Biblioteket har stort behov av en omfattande renovering och då främst utvändigt 
eftersom taket i sin helhet är uttjänt. Övriga delar såsom utemiljö omarbetas till en 
mer inbjudande och användbar yta. Tillbyggnad av förråd för fritidsbanken på ca 
40 m2 för förvaring av skrymmande utrustning. Ombyggnad av carport för ny 
bokbuss/lastbil behöver utföras. Invändiga delar som café, barnavdelning, sagorum, 
läsrum renoveras med nya ytskikt. Atriumgården har också behov av renovering 
och även behov av tak för bättre utnyttjande året runt. Ett pyramidformat glastak 
på 90 m2 höjer hela atriumgården intryck och användbarhet. 

Beslutet förutsätter att Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel utöver de 12 
miljoner kr som är beviljade för att uppnå 19 miljoner kr. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Tekniska förvaltningen bedömer att ärendet är i linje med kommunens vision. 
Vidare bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens innehåll. Byggnaden kommer 
att förses med solceller på tak. Taket kommer även täckas med miljövänlig papp 
(Noxite) som har en positiv inverkan på miljön. Detta gör att den totala 
miljöpåverkan minskar.  

Förvaltningens beredning 

Ett programarbete har utförts tillsammans med Kultur-och fritidsförvaltningen för 
att konkretisera verksamhetens och beställarens funktionskrav. Arbetet har även 
kartlagt alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer. 
Programhandlingarna utgör underlag för investeringsbeslut och beslut om 
projektering och upphandling. 
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Beslutsunderlag 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-24 inklusive underlag med 
tidsplan, verksamhetskostnader, upphandling, planskiss, internhyra, 
funktionsprogram, programfas, utemiljö, takplan, tekniskt program och 
beskrivning av programarbetet. 

Yrkanden 

Pia Johansson (S) yrkar att konsten enligt 1%-regeln i projektet ska synliggöra 
Ljungby kommuns fokusområden vatten och muntligt berättande. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt Pia 
Johanssons yrkande och finner att de gör så. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



TJÄNSTESKRIVELSE 

Dnr: 

Tekniska förvaltningen 

Patrik Svensson 

Exploateringsingenjör 

Tel. 0372-78 93 34 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden 

POSTADRESS 

341 83  Ljungby 
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 9 
TELEFON 

0372-78 90 00 vx 
ORG NR 

212000-0670 
PLUSGIRO 

302 50-5 

E-POST

kommunstyrelsen@ljungby.se 
TELEFAX 

0372-78 91 44 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879

Program för renovering av Biblioteket kv. Herkules 2, 

Ljungby 

Renovering av biblioteket, inklusive inventarier, samt Utemiljö 

biblioteket 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet för renovering av

biblioteket.

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är 14 Mkr.

3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs.

Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet för renovering av

biblioteket.

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är 14 Mkr.

3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs.

4. Kommunstyrelsen noterar att projektet delas upp i två delar: Renovering av

biblioteket, inklusive inventarier, och Utemiljö biblioteket.

Kultur- och fritidsnämnden: 
a) Kultur- och Fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet för renovering av

biblioteket. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är 14 Mkr.

3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs.

b) Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att godkänna programarbetet.

c) Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att godkänna det preliminära hyreskontraktet för

Biblioteket inkl. tillbyggnad.

d) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att dela upp projektet i två delar: Renovering av

biblioteket, inklusive inventarier, och Utemiljö biblioteket.



    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Tekniska nämnden:  
a) Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:  

   1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet för renovering av   

biblioteket.   

   2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är 14 Mkr.  

   3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs.  

b) Tekniska nämnden beslutar att godkänna programarbetet.  

c) Tekniska nämnden beslutar att godkänna det preliminära hyreskontraktet för 

Biblioteket inkl. tillbyggnad. 

d) Tekniska nämnden beslutar att dela upp projektet i två delar: Renovering av 

biblioteket, inklusive inventarier, och Utemiljö biblioteket. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Biblioteket har stort behov av en omfattande renovering och då främst utvändigt 

eftersom taket i sin helhet är uttjänt. Övriga delar såsom utemiljö omarbetas till en mer 

inbjudande och användbar yta. Tillbyggnad av förråd för fritidsbanken på ca 40 m2 för 

förvaring av skrymmande utrustning. Ombyggnad av carport för ny bokbuss/lastbil 

behöver utföras. Invändiga delar som café, banavdelning, sagorum, läsrum renoveras 

med nya ytskikt. Atriumgården har också behov av renovering och även behov av tak 

för bättre utnyttjande året rumt. Ett pyramidformat glastak på 90 m2 höjer hela 

atriumgårdens intryck och användbarhet.  

 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 16 mars 2022. Nämnden beslutade att 

godkänna programarbetet under förutsättning att ny lägre beräkning görs avseende kostnaden 

för utemiljö innan beslut tas i kommunstyrelsen. Tekniska nämnden hanterade ärendet den 5 

april 2022 och beslutade då att återremittera ärendet för ett förtydligat ställningstagande från 

kultur- och fritidsnämnden. 

 

För att tekniska förvaltningen ska kunna arbeta vidare med projektet är det nödvändigt att 

beställningen av projektet är tydlig och att kultur- och fritidsnämnden är villiga att bära 

kostnaderna för projektet i sin helhet. I dialog mellan förvaltningarna har nu ett möjligt 

tillvägagångssätt identifierats. Genom att dela projektet i två delar finns möjlighet att arbeta 

vidare med byggnadsdelen av projektet utan att förlora tid, samtidigt kan projektgruppen 

arbeta för att prestera lägre kostnader för utemiljön, enligt kultur- och fritidsnämndens 

beslut. Förvaltningarna föreslår därför att projektet delas upp i ett renoverings- och 

ombyggnadsprojekt, samt ett delprojekt avseende utemiljön vid biblioteket. Förvaltningarna 

bedömer att de tidigare faserna i investeringsprojektet, det vill säga behovsanalys och 

förstudie, inte behöver omarbetas till följd av det nya förslaget till upplägg av projektet.  

 

 

 



Kommunfullmäktige har beviljat investeringsmedel om 12 mkr för renovering av biblioteket 

redan år 2022. Utöver detta äskas 1.5 mkr för inventarier och 0.5 mkr för byggherre-

kostnader, konst, bygglov med mera. Den tidigare beräkningen avseende utemiljö innebar en 

uppskattad kostnad på 5 mkr, denna siffra föreslås nu att omarbetas för att bli lägre. När 

projektgruppen omarbetat förslag till utemiljö lyfts denna del av projektet för politiskt 

ställningstagande enligt den fastställda investeringsprocessen för verksamhetsfastigheter.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Tekniska förvaltningen bedömer att ärendet är i linje med kommunens vision. Vidare 

bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens innehåll. Byggnaden kommer att förses med 

solceller på tak. Taket kommer även täckas med miljövänlig papp som har en positiv 

inverkan på miljön. Detta gör att den totala miljöpåverkan minskar. 

Förvaltningens beredning 
Ett programarbete har utförts tillsammans med Kultur-och fritidsförvaltningen för att 

konkretisera verksamhetens och beställarens funktionskrav. Arbetet har även kartlagt 

alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer. Programhandlingama utgör 

underlag för investeringsbeslut och beslut om projektering och upphandling. 

Johan Mansfeld Ing-Marie Byström    Sonja Edén 

Stf Fastighetschef Kultur- och fritidschef    Teknisk chef 
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Diarienummer KS 2020-0145.880 

Kommunledningsförvaltningen 

Magnus Johansson 

Ekonomichef 

0372-78 91 53 

magnus.g.johansson@ljungby.se 

Kommunfullmäktige 

Investeringsprocess Ljungby Bibliotek 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet för
renovering av biblioteket

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för
projektet är 14 mkr.

3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling
utförs.

4. Kommunstyrelsen noterar att projektet delas upp i två delar:
Renovering av biblioteket, inkl inventarier och Utemiljö
biblioteket.

Sammanfattning av ärendet 

Det har tidigare gjorts förstudie angående renovering av biblioteket och 
programfasen är nu avslutad. När programfasen är färdigställd lämnas 
denna tillsammans med ett yttrande av ekonomichefen till 
verksamhetsdrivande nämnd och tekniska nämnden för godkännande. 
Därefter lämnas programmet vidare av tekniska förvaltningen till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som fattar beslut om 
investering och projektering för upphandling. I samband med beslut 
läggs investeringen in i tekniska nämndens investeringsbudget. Budgeten 
för programfasen inkluderas i en beslutad investeringsbudget. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Enligt beräkningar framtagna av tekniska förvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen uppgår investeringsutgiften för biblioteket inkl 
inventarier till 14 mkr. Utöver dessa utgifter tillkommer investeringar i 
en andra del gällande utemiljö vid biblioteket. Det finns redan 
budgeterade medel för renovering av biblioteket med 12 mkr. Det 
innebär att tillkommande investeringsbehov på 2 mkr behöver 
budgeteras. Tillkommande utgifter avser inventarier (1,5 mkr) och 
byggherrekostnader, konst, bygglov m.m. (0,5 mkr). Projektering 
beräknas göras under 2023 och själva byggnationen under 2022-2023. 

Ljungby kommun har haft en hög investeringsnivå de senaste åren och 
det finns stora investeringsbehov även framåt i tiden med bland annat 
investeringar i skola, förskolor, äldreboenden och VA. Det finansiella 
målet om självfinansiering av investeringar uppnåddes under 2021 och 
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även för perioden 2019-2021, mycket tack vare väldigt höga 
resultatnivåer under de åren. För 2022 ligger investeringsbudgeten inkl 
tilläggsanslag från 2021 på 396 mkr, vilket är långt över en långsiktigt 
hållbar investeringsnivå. Under 2021 och 2022 kommer investeringarna 
att finansieras utan upplåning men det är mycket troligt att upplåningen 
kommer att öka under 2023 och att tillkommande investeringar 
ytterligare ökar upplåningen. Räntenivån på lånen är i dagsläget på en låg 
nivå, ca 0,6 procent i genomsnitt, men mycket talar för att räntan 
kommer att gå upp i kommande upplåningar. Det är därför ytterst viktigt 
att skarpa prioriteringar görs mellan olika investeringsprojekt. 

Investeringen i renovering av biblioteket medför en ökad hyreskostnad. 
Tekniska förvaltningen har tagit fram en beräknad internhyra för 
biblioteket som ligger på 2 325 tkr, varav kapitalkostnaden utgör 784 tkr. 
Enligt regelverket för kapitalkostnadskompensation kompenseras 75 
procent av kapitalkostnaden. Kompensationen beräknas på 75 procent av 
den ökade kapitalkostnaden, vilket då motsvarar 419 tkr, beräknat på 
byggkostnad på 12,5 mkr. Utöver detta tillkommer kompensation för 
kapitalkostnad för inventarierna vilket beräknas till 117 tkr.  

I internhyresberäkningen ingår mediakostnader på 462 tkr, vilket tidigare 
har betalats av kultur- och fritidsförvaltningen. Internhyran ökar från 855 
tkr till 2 325 tkr, alltså en ökning med 1 470 tkr. Av ökningen beror 462 
tkr på mediakostnad och 419 tkr kompenseras förvaltningen för 
kapitalkostnaden.  Det innebär att kultur- och fritidsnämnden får en 
ökad, ej kompenserad hyra, på 589 tkr. En kostnad som minskar genom 
investeringen är extern hyra av garage till bokbussen, en årlig kostnad på 
48 tkr. Oavsett hur stor andel av kostnaden som kompenseras 
förvaltningen måste kostnadsökningen finansieras totalt inom 
kommunen genom minskade kostnader eller ökade intäkter, från och 
med 2023 års budget. Totalt sett innebär investeringen en ökad årlig 
kostnad på 1 116 tkr. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Tillkommande investeringsutgift på 2 mkr under 2022-2023 samt ökade 
driftkostnader på ca 1,1 mkr årligen från 2023 behöver beaktas i 
budgetarbetet för 2023 och framåt.  

 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Magnus Johansson 
Ekonomichef 

 

.  
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Biblioteket, renovering, Herkules 2 Ljungby  2022-03-02 

Sammanfattning av programarbetet 

Beskrivning av programarbetet 
Syftet med programfasen är att konkretisera funktionskrav, kartlägga alla förutsättningar, 

villkor och kostnadsdrivande faktorer. De färdigställda programhandlingarna utgör underlag 

för investeringsbeslut och beslut om projektering för upphandling.  

Följande frågor har genomarbetats: 

1. Programskisser – skisser är framtagna och dessa är underlag för vidare

projektering,

2. Funktionsprogram med rumsspecifikationer – enligt bilaga

funktionsprogram

3. Tekniska program – enligt bilaga tekniskt program Biblioteket

4. Systemhandlingar - upprättas inte för detta projekt.

5. Inredningsprogram - program upprättas efter entreprenadupphandling.

6. Olika myndighetskrav - byggnad renoveras enl. BBR.

7. Kopplingar till styrdokument - kommunens politiska viljeinriktning för

lokalförsörjningsstrategi.

8. Planerad finansiering - finansieras genom reinvesteringsanslag.

9. Eventuella möjliga bidragsmöjligheter - finns inga.

10. Eventuella engångskostnader

11. En investeringskalkyl – renovering, och inventarier = 14 Mkr

12. Uppgifter om framtida drift- och förvaltningskostnader – ny internhyra

enligt ny internhyresmodell. Kostnader beräknade av Kultur-och

fritidsförvaltningen se bilaga verksamhetskostnader.

13. Tidplan för investeringsprojektet - preliminär byggstart 2022–10, klart 2023–

04. Se tidsplan.

14. Eventuell tomtutredning – befintlig tomt till publik fastighet

15. Geotekniska utredning – genomförs inte i detta projekt

16. Trafikutredning – genomförs inte i detta program

17. Underlag för detaljplan – detaljplan bibehålls.

18. Program för mark och trädgård - Utemiljöns yta utformas i eget projekt.

19. Miljökonsekvensbeskrivning - erfordras inte i detta projekt

20. Internhyresavtal – ett preliminärt avtal framtaget enligt nya

internhyresmodellen. Se internhyra

21. Verksamhetsförändringar

22. Kostnaderna för programmet ska redovisas mot den budget som tilldelats för

programfasen - kostnader för programmet uppskattas till 130 000 kr

23. Entreprenadform för projektet - totalentreprenad för renoveringen.

Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen 
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Funktionsprogram Förvaltning: Ansvarig: Fas: 

Objekt: Ändrad datum: 

Funktion Rum Storlek Antal Person-

belastning

Tidsbeläggn

ing, 

minuter/ve

cka

Fast inredning Utrustning Särskilda behov/ krav Golv Väggar Tak Ventilation Värme och 

sanitet

EL Data Lås

Förklaringar

Ansvar Ämnesförklaring

VHT Funktion = kort beskrivning av rummets funktion

TF Rum = vilket rum avser beskrivningen

TF Storlek = Vilken storlek har rummet, fylls i av TF

TF Antal = antalet rum av denna funktion, fylls i av TF

VHT Personbelastning = hur många vistas i rummet samtidigt?

VHT Tidsbeläggning = hur mycket används rummet per vecka?

VHT Fast inredning = ex. bänkskåp, vägghängda skåp, diskbänk, handfat, krokar

Tekniska förvaltningen 

Fastighetsavdelningen



VHT Utrustning = skolbänkar, whitoboard, ljudsystem, hörslingor, anslagstavlor mm.

VHT Särskilda behov/krav = extra ljud- ljusanpassning, övrigt för att verksamheten ska fungera.

VHT/TF Golv = önskemål om golvmatta, ex textilmatta, plastmatta, matta med olika mönster mm.

VHT/TF Väggar = önskemål om färg, brytningar tex tre väggar en färg och en i en annan färg.

VHT Dörrar & fönster = dörrar med fönster i, dörrar med sidofönster, fönster utan fönster, fönsternischer.

TF Tak = Önskemål om innertak

TF Ventilation = 

VHT/TF Värme & sanitet = önskemål kring toaletter, handfat i klassrum, mm.

VHT/TF EL =önskemål belysning, tavelbelysning, takbelysning, spotlights, färgbelysning, dimbar belysning, närvarostyrning.

VHT/TF Data = uppkoppling, projektor, kopiator, telefoni

VHT/TF Lås = nyckellås, passersystem, avgränsning, uppdelning, uthyrning, placering larmpanel, ringklockor mm.

VHT/TF Övrigt = brandlarm, blixtljus, övrig miljö



Övrigt



Funktionsprogram Förvaltning: Ansvarig: Fas: 

Objekt: Ändrad datum:

Funktion Rum Storlek Antal Person-

belastning

Tidsbeläggn

ing, 

minuter/ve

cka

Fast inredning Utrustning Särskilda behov/ krav Golv Väggar Dörrar & 

fönster

Tak Ventilation Värme och 

sanitet

EL Data

Klassrum

Bild

NO

Kemi

Biologi

Fysik

Hemkunskap

Musik

Syslöjd

Träslöjd

Grupprum

Fritids

Kapprum

Skogräns

Ateljé

Bibliotek

Reception

Samtalsum 

med flyktväg

Förråd

Städ

Omkl. Städ

Vaktmästare

Personalrum

Kontor

Personalarbets

rum

Konferensrum

WC

HWC

Skolsköterska

Kurator

Vilorum

Matsal

Servering

Kök

Miljöhus

Samlingssal

Förklaringar

Ansvar Ämnesförklaring

Tekniska förvaltningen 

Fastighetsavdelningen



VHT Funktion = kort beskrivning av rummets funktion

TF Rum = vilket rum avser beskrivningen

TF Storlek = Vilken storlek har rummet, fylls i av TF

TF Antal = antalet rum av denna funktion, fylls i av TF

VHT Personbelastning = hur många vistas i rummet samtidigt?

VHT Tidsbeläggning = hur mycket används rummet per vecka?

VHT Fast inredning = ex. bänkskåp, vägghängda skåp, diskbänk, handfat, krokar

VHT Utrustning = skolbänkar, whitoboard, ljudsystem, hörslingor, anslagstavlor mm.

VHT Särskilda behov/krav = extra ljud- ljusanpassning, övrigt för att verksamheten ska fungera.

VHT/TF Golv = önskemål om golvmatta, ex textilmatta, plastmatta, matta med olika mönster mm.

VHT/TF Väggar = önskemål om färg, brytningar tex tre väggar en färg och en i en annan färg.

VHT Dörrar & fönster = dörrar med fönster i, dörrar med sidofönster, fönster utan fönster, fönsternischer.

TF Tak = Önskemål om innertak

TF Ventilation = 

VHT/TF Värme & sanitet = önskemål kring toaletter, handfat i klassrum, mm.

VHT/TF EL =önskemål belysning, tavelbelysning, takbelysning, spotlights, färgbelysning, dimbar belysning, närvarostyrning.

VHT/TF Data = uppkoppling, projektor, kopiator, telefoni

VHT/TF Lås = nyckellås, passersystem, avgränsning, uppdelning, uthyrning, placering larmpanel, ringklockor mm.

VHT/TF Övrigt = brandlarm, blixtljus, övrig miljö



Lås Övrigt



Funktionsprogram Förvaltning: Kultur och Fritid Ansvarig: Fas: Programfas

Objekt:Biblioteket Ändrad datum: 

Funktion Rum Storlek Antal Person-

belastning

Tidsbeläggn

ing, 

minuter/ve

cka

Fast inredning Utrustning Särskilda behov/ krav Golv Väggar Tak Ventilation Värme och 

sanitet

EL Data

Allmän Bokhall stor 616  kvm Linolium Väv Undertak IT datorer

Bokhall liten 480 kvm

Barnavdelning 80 kvm 3 skoställ Förskolemöbler

1 klädavhängning Ormen

1 Myskoja

1 Kusskombination

25 Binderbokstråg

13 Hyllor med hjul ungdom

4 Hyllor med hjul låg 

1 Golvmatta

2 Infotavlor

1 Lekmöbel typ hus

1 TV möbel IT Tv

1 Soffa avskärmad

1 Studiebord

8 Skyltmöbler

1 Draperier

1 Tidskriftställ

1 Skyltvägg

2 Skärmväggar

6 Soffor

4 Fåtöljer

Musikmöbel

Småbord
2 Höj och sänkbart bord

2 Rullmara montrar

1 scen

20 Informationsskyltar

Belysning Barnpool

Sagorum 45 kvm Läktare Konf.utrustning

1 Soffa

Tyger,gardiner,kuddar

1 Lekmöbler

1 Heltäckningsmatta

Läsrum 45 kvm Avgränsning

Bås

6 Arbetslampor

6 Bord

Konf.utrustning

Hyllor

Gardiner

Atriumgård 84 kvm

Konstväxter

Tekniska förvaltningen 

Fastighetsavdelningen



Växter

8 Fåtöljer

2 Soffor

Tidningsställ

Cafe kök 24 kvm Vitvaror

Cafe 58 kvm

12 Soffor inne

10 Bord

6 Stolar inne

6 Bord utomhus

16 Stolar utomhus

2 Diskvagnar

Digital skärm

4 Barnstolar

Växter

1 Disk

Konsthall 98 kvm

Reception/entre 150 kvm

Förklaringar

Ansvar Ämnesförklaring

VHT Funktion = kort beskrivning av rummets funktion

TF Rum = vilket rum avser beskrivningen

TF Storlek = Vilken storlek har rummet, fylls i av TF

TF Antal = antalet rum av denna funktion, fylls i av TF

VHT Personbelastning = hur många vistas i rummet samtidigt?

VHT Tidsbeläggning = hur mycket används rummet per vecka?

VHT Fast inredning = ex. bänkskåp, vägghängda skåp, diskbänk, handfat, krokar

VHT Utrustning = skolbänkar, whitoboard, ljudsystem, hörslingor, anslagstavlor mm.

VHT Särskilda behov/krav = extra ljud- ljusanpassning, övrigt för att verksamheten ska fungera.

VHT/TF Golv = önskemål om golvmatta, ex textilmatta, plastmatta, matta med olika mönster mm.

VHT/TF Väggar = önskemål om färg, brytningar tex tre väggar en färg och en i en annan färg.

VHT Dörrar & fönster = dörrar med fönster i, dörrar med sidofönster, fönster utan fönster, fönsternischer.

TF Tak = Önskemål om innertak

TF Ventilation = 

VHT/TF Värme & sanitet = önskemål kring toaletter, handfat i klassrum, mm.

VHT/TF EL =önskemål belysning, tavelbelysning, takbelysning, spotlights, färgbelysning, dimbar belysning, närvarostyrning.

VHT/TF Data = uppkoppling, projektor, kopiator, telefoni

VHT/TF Lås = nyckellås, passersystem, avgränsning, uppdelning, uthyrning, placering larmpanel, ringklockor mm.

VHT/TF Övrigt = brandlarm, blixtljus, övrig miljö



Lås Övrigt





Funktionsprogram Förvaltning: Ansvarig: Fas: 

Objekt: Ändrad datum: 

Funktion Rum Storlek Antal Person-

belastning

Tidsbeläggn

ing, 

minuter/ve

cka

Fast inredning Utrustning Särskilda behov/ krav Golv Väggar Tak Ventilation Värme och 

sanitet

EL Data Lås

Entré

Matsal

Kök

Samlingssal

Reception

Lägenhet

Kök

HWC

Sovrum

Allrum

Personalrum 

per avd

Kök

Förråd

Samtalsrum

Caféteria

HWC

WC

Dagcentral

Sjuksköterska

Kontor

Personalrum

Förråd

Tvättstuga

Hemtjänst

Miljöhus

Vaktmästare

Förklaringar

Ansvar Ämnesförklaring

VHT Funktion = kort beskrivning av rummets funktion

TF Rum = vilket rum avser beskrivningen

TF Storlek = Vilken storlek har rummet, fylls i av TF

TF Antal = antalet rum av denna funktion, fylls i av TF

Tekniska förvaltningen 

Fastighetsavdelningen



VHT Personbelastning = hur många vistas i rummet samtidigt?

VHT Tidsbeläggning = hur mycket används rummet per vecka?

VHT Fast inredning = ex. bänkskåp, vägghängda skåp, diskbänk, handfat, krokar

VHT Utrustning = skolbänkar, whitoboard, ljudsystem, hörslingor, anslagstavlor mm.

VHT Särskilda behov/krav = extra ljud- ljusanpassning, övrigt för att verksamheten ska fungera.

VHT/TF Golv = önskemål om golvmatta, ex textilmatta, plastmatta, matta med olika mönster mm.

VHT/TF Väggar = önskemål om färg, brytningar tex tre väggar en färg och en i en annan färg.

VHT Dörrar & fönster = dörrar med fönster i, dörrar med sidofönster, fönster utan fönster, fönsternischer.

TF Tak = Önskemål om innertak

TF Ventilation = 

VHT/TF Värme & sanitet = önskemål kring toaletter, handfat i klassrum, mm.

VHT/TF EL =önskemål belysning, tavelbelysning, takbelysning, spotlights, färgbelysning, dimbar belysning, närvarostyrning.

VHT/TF Data = uppkoppling, projektor, kopiator, telefoni

VHT/TF Lås = nyckellås, passersystem, avgränsning, uppdelning, uthyrning, placering larmpanel, ringklockor mm.

VHT/TF Övrigt = brandlarm, blixtljus, övrig miljö



Övrigt



Funktionsprogram Förvaltning: Ansvarig: Fas:

Objekt: Ändrad datum:

Funktion Rum Storlek Antal Person-

belastning

Tidsbeläggn

ing, 

minuter/ve

cka

Fast inredning Utrustning Särskilda behov/ krav Golv Väggar Tak Ventilation Värme och 

sanitet

EL Data Lås

Entré

Förråd

Städ

Personalrum

Omkl. Personal

HWC Personal

Tvättstuga

Lägenhet

Vardagsrum

Sovrum

HWC

TV-rum

Kök/gemensam

hetsutrymme

Lgh-förråd

Miljöhus

Cykelförråd

Förklaringar

Ansvar Ämnesförklaring

VHT Funktion = kort beskrivning av rummets funktion

TF Rum = vilket rum avser beskrivningen

Tekniska förvaltningen 

Fastighetsavdelningen



TF Storlek = Vilken storlek har rummet, fylls i av TF

TF Antal = antalet rum av denna funktion, fylls i av TF

VHT Personbelastning = hur många vistas i rummet samtidigt?

VHT Tidsbeläggning = hur mycket används rummet per vecka?

VHT Fast inredning = ex. bänkskåp, vägghängda skåp, diskbänk, handfat, krokar

VHT Utrustning = skolbänkar, whitoboard, ljudsystem, hörslingor, anslagstavlor mm.

VHT Särskilda behov/krav = extra ljud- ljusanpassning, övrigt för att verksamheten ska fungera.

VHT/TF Golv = önskemål om golvmatta, ex textilmatta, plastmatta, matta med olika mönster mm.

VHT/TF Väggar = önskemål om färg, brytningar tex tre väggar en färg och en i en annan färg.

VHT Dörrar & fönster = dörrar med fönster i, dörrar med sidofönster, fönster utan fönster, fönsternischer.

TF Tak = Önskemål om innertak

TF Ventilation = 

VHT/TF Värme & sanitet = önskemål kring toaletter, handfat i klassrum, mm.

VHT/TF EL =önskemål belysning, tavelbelysning, takbelysning, spotlights, färgbelysning, dimbar belysning, närvarostyrning.

VHT/TF Data = uppkoppling, projektor, kopiator, telefoni

VHT/TF Lås = nyckellås, passersystem, avgränsning, uppdelning, uthyrning, placering larmpanel, ringklockor mm.

VHT/TF Övrigt = brandlarm, blixtljus, övrig miljö



Övrigt



Funktionsprogram Förvaltning: Ansvarig: Fas:

Objekt: Ändrad datum:

Funktion Rum Storlek Antal Person-

belastning

Tidsbeläggn

ing, 

minuter/ve

cka

Fast inredning Utrustning Särskilda behov/ krav Golv Väggar Tak Ventilation Värme och 

sanitet

EL Data Lås

Avdelning

Lekrum
Ateljé

Skötrum

WC

Kapprum

Lekhall/torg

Vattenlek

Snickarverkstad

Bibliotek

Goventré/skogr

äns

Matsal

Kök

Miljöhus

Personalrum

Samtalsrum

Kontor

Vaktmästare

Torkrum

Förklaringar

Ansvar Ämnesförklaring

VHT Funktion = kort beskrivning av rummets funktion

TF Rum = vilket rum avser beskrivningen

TF Storlek = Vilken storlek har rummet, fylls i av TF

Tekniska förvaltningen 

Fastighetsavdelningen



TF Antal = antalet rum av denna funktion, fylls i av TF

VHT Personbelastning = hur många vistas i rummet samtidigt?

VHT Tidsbeläggning = hur mycket används rummet per vecka?

VHT Fast inredning = ex. bänkskåp, vägghängda skåp, diskbänk, handfat, krokar

VHT Utrustning = skolbänkar, whitoboard, ljudsystem, hörslingor, anslagstavlor mm.

VHT Särskilda behov/krav = extra ljud- ljusanpassning, övrigt för att verksamheten ska fungera.

VHT/TF Golv = önskemål om golvmatta, ex textilmatta, plastmatta, matta med olika mönster mm.

VHT/TF Väggar = önskemål om färg, brytningar tex tre väggar en färg och en i en annan färg.

VHT Dörrar & fönster = dörrar med fönster i, dörrar med sidofönster, fönster utan fönster, fönsternischer.

TF Tak = Önskemål om innertak

TF Ventilation = 

VHT/TF Värme & sanitet = önskemål kring toaletter, handfat i klassrum, mm.

VHT/TF EL =önskemål belysning, tavelbelysning, takbelysning, spotlights, färgbelysning, dimbar belysning, närvarostyrning.

VHT/TF Data = uppkoppling, projektor, kopiator, telefoni

VHT/TF Lås = nyckellås, passersystem, avgränsning, uppdelning, uthyrning, placering larmpanel, ringklockor mm.

VHT/TF Övrigt = brandlarm, blixtljus, övrig miljö



Övrigt



Tekniskt program Biblioteket renovering 

 

Förutsättningar för installationer, faktisk teknisk lösning tas fram under projekteringen. 

 

EL 

Befintlig storlek på el service bibehålls och är tillräcklig. 

Ventilation   

Shuntgrupper  för ventilationsaggregat LA1 och LA3 byts ut.  

Samtliga avstängnings- och strypventiler på värme- och vatten bör bytas.  

Luftintag för TA1 bör ändras så att man får in svalare luft. Val av färg på takpappen påverkar också 

värmen på taket sommartid. 

TA3 bytes ut till nytt samt ändra återluftsintag till detta så att åter luft tas direkt i utställningshallen. 

För styr bytes DUC-ar till nyare versioner. 

Ställdon bytes i undercentraler. 

Värme 

Elektrisk luftridå i huvudentré byts mot en för vattenburen värme. Därmed kan TA2 slopas.  

Blandningscentral för varmvatten slopas.  

Expansionskärl bytes. 

VA 

Nya spillvattenledningar, från takavvattning av sluttande takdelar, i mark för påkoppling vid 

anslutningspunkt.  

Brandlarm, Lås, Inbrottslarm och passersystem 

Allt befintligt bibehålls. 

 Ny ytterdörr vid café ansluts till inbrott och passersystem. 

Solceller    

Anläggning på 200kvm som täcker 50% av fastighetselen d.v.s. ca 25 000kWh installeras. Ytterligare 

utbyggnad möjlig i framtiden. 
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LJUNGBY KOMMUN  -  TF FASTIGHETSAVDELNINGEN. Utg: 2022-04-12

INTERNHYRA Kapitalkostnad (avskrivningar och räntor) Tillsyn och skötsel Mediaförsöjn.

Objekt Objekt TOTALT BRA B30 B31b B31c Totalt Totalt

nr namn yta Nuvarande Invester. Rest. Invest.

anlägg.reg. följande innevar.

år år
Kr m2 Kr Kr Kr Kr Kr Kr/m2 Kr

14409 Bibliotek Ljungby.

Ny Internhyra, efter Investering 2 238 781 2 980 213 834 483 840 0 0 697 674 103,4500 308 281

Investering: 14 mkr.

Ny internhyra, efter Investering 1 117 392 2 980 213 834 483 840 0 697 674 75,7290 225 672

(gamla internhyressystemet).

BRA ökat med 40 kvm, avser utbyggnad Fritidsbanken.

Budget 2022 (nuvarande) 854 818 2 940 213 834 226 900 0 440 734 75,7290 222 643

Budget 2021 654 678 2 940 215 316 32 200 0 0 247 516 74,4631 218 922

(OBS. Vid följande årsbokslut kompenseras KoF för budgeterade, men ej genomförda, investeringar).

OBS. När nya internhyressystemt införs för Biblioteket övertar fastighetsavdelningen samtliga nuvarande kostnader för el, värme, kyla och VA, som idag betalas av KoF.

Sida: 1 av 3



LJUNGBY KOMMUN  -  TF FASTIGHETSAVDELNINGEN.

Objekt Objekt

nr namn

14409 Bibliotek Ljungby.

Ny Internhyra, efter Investering

Investering: 14 mkr.

Ny internhyra, efter Investering

(gamla internhyressystemet).

BRA ökat med 40 kvm, avser utbyggnad Fritidsbanken.

Budget 2022 (nuvarande)

Budget 2021

(OBS. Vid följande årsbokslut kompenseras KoF för budgeterade, men ej genomförda, investeringar).

OBS. När nya internhyressystemt införs för Biblioteket övertar fastighetsavdelningen samtliga nuvarande kostnader för el, värme, kyla och VA, som idag betalas av KoF.

Mediaförsöjn. Felavhjälp Underh Planerat Underh Admin (övrigt) Övrigt

Totalt Totalt Totalt Totalt

Kr/m2 kr Kr/m2 Kr Kr/m2 Kr Kr/m2 Kr Kr

155,1500 462 347 51,7000 154 066 155,1500 462 347 51,7000 154 066 0

0,0000 0 0,0000 0 23,0408 68 662 42,0752 125 384 0

0,0000 0 0,0000 0 23,0408 67 740 42,0752 123 701 0

0,0000 0 0,0000 0 22,6556 66 607 41,3719 121 633 0

OBS. När nya internhyressystemt införs för Biblioteket övertar fastighetsavdelningen samtliga nuvarande kostnader för el, värme, kyla och VA, som idag betalas av KoF.

Sida: 2 av 3



LJUNGBY KOMMUN  -  TF FASTIGHETSAVDELNINGEN.

Objekt Objekt

nr namn

14409 Bibliotek Ljungby.

Ny Internhyra, efter Investering

Investering: 14 mkr.

Ny internhyra, efter Investering

(gamla internhyressystemet).

BRA ökat med 40 kvm, avser utbyggnad Fritidsbanken.

Budget 2022 (nuvarande)

Budget 2021

(OBS. Vid följande årsbokslut kompenseras KoF för budgeterade, men ej genomförda, investeringar).

OBS. När nya internhyressystemt införs för Biblioteket övertar fastighetsavdelningen samtliga nuvarande kostnader för el, värme, kyla och VA, som idag betalas av KoF.

Noteringar:

Sida: 3 av 3
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Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec

2023





2022-03-01 

PROGRAMFAS FÖR RENOVERING BIBLIOTEKET 

1. Syfte och mål med programmet

Syftet med programmet:  
Att konkretisera verksamhetens och beställarens funktionskrav, kartlägga förutsättningar, 
villkor och kostnadsdrivande faktorer som kan påverka den fortsatta processen.  

Mål med programmet:  
Programmet ska ge underlag för att kunna fatta beslut om att gå vidare till 
projekteringsfasen, som är nästa fas i processen, samt äska pengar tillinvesteringen och 
fortsatt projektering. 

2. Programskisser.

Se bilaga Takplan 2022-01-24 

Se bilaga Planritning 2022-02-04 

3. Fiktionsprogram med rumsspecifikationer

Se bilaga Funktionsprogram 2022-02-28 

4. Tekniskt program

Förutsättningar för installationer och tekniska lösningar tas farm under projekteringen 

El 

Befintlig el servis har tillräcklig säkring. Tillkommande fasadbelysning och belysningsstolpar i 
utemiljö utgör inget problem. 

Ventilation 

Elektrisk luftridå i huvudentré ersätts med en för vattenburen värme. Luftaggregat för 
konsthall ersätts med nytt. Shuntgrupper byts ut. Avstängningsventiler och strypventiler byts 
ut. Luftintaget på taket för LA1 som försörjer huvudbyggnaden bör höjas före att minska 
temperaturen på ventilationsluften sommartid.  

Värme 

Byggnaden värms med fjärrvärme. 



 
VA 
 
Befintliga takbrunnar och invändiga dagvattenrör demonteras ersätts med nya. Plåtklädda 
takytor förses med hängrännor och stuprör som kopplas på befintliga inkopplingspunkter för 
dagvatten i mark.  
 
Brandlarm, inbrottslarm och passersystem 
 
Inbrottslarm av fabrikat Honeywell Galaxy 500 
Brandlarm är av fabrikat Schneider FDP252 och är uppdaterat med nytt kablage 2021. 
Låssystemet och passersystem är av fabrikat Assa. Idag har vi tre dörrar med passersystem 
men går att uppgradera till max 16 dörrar. 
 

 

5. Systemhandlingar 
 

Då projektet avser en renovering i befintlig byggnad väljs i möjligaste mån att komplettera 

befintliga system. Systemhandlingar tas fram av respektive projektör under projekteringen. 

 

6. Inredningsprogram 
 

Funktionsprogrammet specificerar fast och lös inredning. 

Av verksamheten inköps lös inredning. Programmet för detta upprättas av verksamheten 

efter entreprenadupphandling.   

 
 

7. Fastighetens förutsättningar 
 

Tomt Befintlig tomt. Herkules 2. Max tillåten byggyta 2500 kvm och max 

tillåten bygghöjd 8m. 

Byggår byggnad 1982 

Geoteknisk undersökning Ej nödvändigt  

Underlag för detaljplan Ej nödvändigt. Dispens eller avsteg gällande bygghöjd kan bli     

aktuell. 

Trafikutredning Ej nödvändigt 

Miljökonsekvensbeskrivning behövs inte i detta projekt. 

 

8. Myndighetskrav 
 



Bygglov – ansökan sker under projekteringsfasen.  

 

9.  Koppling till kommunens styrande dokument 
 

Politiska beslut som ligger till grund för genomförd programfas. 

Tekniska nämnden 2021–09, beslut om godkänd förstudie och uppstart av 

programfas 

Kultur-och fritidsnämnden 2021–08, beslut om godkänd förstudie och uppstart 

av programfas. 

 

10.  Investeringskalkyl 
 
Renovering och tillbyggnad  12,5 Mkr. 
Inventarier      1,5Mkr. 
                                                     Totalt  14,0 Mkr 
 

 

11.  Investeringens driftskostnader 
 

Driftskostnaderna för verksamheten kommer att öka i enlighet med kommunens nya 

internhyresmodell ökar p g a större yta och reinvesteringens storlek. 

12. Beräknad total verksamhetskostnad 
 

Kompensation för den ökade internhyreskostnaden behöver därför tillföras Kultur-och 

fritidsförvaltningens budget. Övriga verksamhetskostnader har redovisats från verksamheten, 

se bilaga Verksamhetskostnader 2021-12-01. 

Preliminär hyresberäkning bifogas denna handling, se bilaga Internhyra 2022-02-28. 

 

13.  Planerad finansiering 
 
Finansieringen av projektet görs genom reinvesteringsanslag. 
 
Eftersom tilldelad budget på 12 Mkr inte täcker hela projektet äskas ytterligare 
investeringsmedel upp till 14 Mkr. 
 

14. Entreprenadform 
 
Projektet planeras att handlas upp som en totalentreprenad gällande renovering och 
om/tillbyggnad. 
 
 



15. Tidplan 
 
Tidplanen redovisas i bilaga tidplan Biblioteket 2022-04-12 
 

16. Kort beskrivning av arbetet med programmet, arbetsprocesser, deltagare och 
budget. 

 
Programmet har gjorts i samverkan mellan fastighetsavdelningen och Kultur-och 
fritidsförvaltningen. Verksamhetens funktionskrav kartlades och skisser arbetades fram 
utefter dessa. Även övergripande installations och byggtekniska krav, fastighetens 
förutsättningar och utemiljön kartlades. 
 
Deltagare 
Projektledare från fastighetsavdelningen, Patrik Svensson, Christian Eliasson 
Av verksamheten utsedda projektdeltagare. 
Förvaltningschef Ing-Marie Byström 
Bibliotekschef Matilda Håkansdotter 
Kulturstrateg Emelie Olsson  
 
Kostnader för programfasen uppskattas till 130 000 kr 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  
 

 
 

  

 



Upphandling - Anmodan 
 

 

Datum:  2022-03-02 

Vara/tjänst:  Renovering av befintlig byggnad 

Innehåll: 
(beskriv uppdraget kortfattat) 

Upphandling av renovering och mindre tillbyggnad gällande 

Biblioteket  

Beställaransvarig: *1 

(ange namn och förvaltning) 

Sonja Edén, Tekniska förvaltningen 

Beställarrepresentant: *2 

(ange namn och enhet/avdelning) 

Patrik Svensson, Tekniska förvaltningen, 

Fastighetsavdelningen 

Referensgrupp: 

(ange namn och avdelning) 

 

Matilda Håkansdotter, verksamhetschef Biblioteket  

Önskad avtalsform:  

 t.ex ramavtal eller köpekontrakt 

(engångsköp) 

Totalentreprenad 

 

Avtalets beräknade värde: Vid ramavtal: ange i kr/år  

 Vid engångsköp: ange i kr för hela köpet 12 000 000 

Önskad avtalsperiod: 2022-05-01- 2023-05-01 

Förslag till samordning: Totalentreprenör 

 

Beställaransvarig:*1 Den som har avgörande ansvar för vad som 

 ska beställas och till vilken kvalitet. Beställar-          

 ansvarig tar anskaffningsbeslut, utser beställarrepresentant  

 och vid behov externt expertstöd.  

 

Beställarrepresentant:*2 Den som på beställaransvariges uppdrag 

 praktiskt handlägger beställaransvaret och 

kravspecifikationen.  

Beställarrepresentanten utser referensgrupp.  

 

 

Underskrift beställaransvarig  

 

…………………………………  

 

…………………………………  
Namnförtydligande   
 

Anmodan skickas via e-post (inskannad) till ekonomihandläggare Åsa Linnarsson  

 

Uppdrag fördelas varje vecka på enhetens upphandlingsmöte. Återkoppling sker senast under 

veckan därpå genom att kallelse till uppstartsmöte skickas ut till referensgruppen.

   



Inredning 
 

Barnavdelning- 
Belysning??? 

IT- datorer, leasing 

 

Skoställ 3 st 9000 kr 

Klädavhängning 15500 :- 

  Barnpool (ej hittat men minst 30 000😊trolitgvis 40000:-) 

Uniqa mjuka förskolemöbler, exempel Kuddkombination 23 000:-, Ormen 7000:-, myskoja 8000:- 

Kusskmbination 17000:- 

Bilderbokstråg 25 st.   275 000:- 

Hyllor med hjul-13 st ungdom, 100000 kr 

Hyllor med hjul, 4 st låg mellan (se ovan) 

Golvmatta bilderboksavdelning  41000 kr  

Infotavlor 2st (Större digitala skärmar) leasing IT 

Lekmöbel/hus 

Tvmöbel Gaming wall   35000:- ?? Kontakta oss-pris 

TV leasing IT 

Avskärmad soffa vid tv-spelet specialbyggd?   

Studiebord   3200:- 

Skyltmöbler-8 st.      84 000:- 

Estetiskt tilltalande inredning (Vad?) Rum i rummet 150 000:- 

Draperier 15000:- 

Tidskriftsställ 

Skyltvägg 15000:- 

2st skärmväggar 41 000:- inkl. läsrum 

6 st. Soffor 76000 kr   

4 fåtöljer (ungdom) 43000 kr 

 2 st.Musikmöbel 58 000:- 

10 småbord 11000 kr  



2 sökdatorer + höj och sänkbart bord        32 000:- utan datorer 

Rullbara montrar 2 st 

Hublet leasing? 

Scen??? 20000 kr  

Informationsskyltar Ca 20 st 10000 kr  

 

 

Sagorum- 
Läktare 30000 kr  

Dataskärm, Filmskärm Projektor Leasing? 

Soffa 13000 kr  

Ombonat, t.ex. tyger, gardiner, kuddar samt rullgardiner 40000 kr  

heltäckningsmatta, 25000 

Lekmöbel 28000 kr  

 

 

Läsrum- 
Avgränsning 

Bås 

Arbetslampor 6 st 15000 kr  

Bord 6 st 6500 kr  

Konferensutrustning  leasing IT 

Hyllor 8000 kr  

Ljusavskärmning / gardiner 30000 kr  

 

Atriumgård- 
 

Estetiskt tilltalande, t.ex. rinnande vatten, (natur)  

Vansta trädgård st. Mindre fontäner 30000:- 

Konstväxter ett antal ca 20000:- 

Tidningsläsarna här? 

Växter 



Fåtöljer 8st 86000 kr  

2 st.soffor 25000 kr  

Tidningsställ 

 

Café- 
Möbler ute/inne t.ex. 

12 soffor inne 152000 kr  

10 bord 18000 kr  

6 stolar inne 3000 kr 

6 bord utomhus 27000 kr  

16 stolar utomhus 40000 kr  

2 vagnar för disk 8000 kr  

Digital skärm leasing IT 

4 st barnstolar 6000 kr  

Växter 

Ny disk 30000 kr  
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Justerandes sign 

§ 105 Dnr KS2022-0096 028 

Trivselpeng och julgåva 2022  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- tilldela budget för medarbetaraktivitet med 300 kronor per medarbetare till
samtliga förvaltningar i kommunen. Medlen ska nyttjas till medarbetaraktiviteter
och syftar till att uppmärksamma medarbetarnas goda arbetsinsatser.

- under 2022 tilldela ett presentkort med 500 kronor som julgåva till respektive
månadsanställd medarbetare.

Finansiering av medarbetaraktivitetsbudget sker med 960 000 kronor genom 
minskning av kommunens eget kapital.  

Finansiering av julklappsgåva sker genom respektive nämnds befintliga budgetram.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 22 mars 2022 att kommunstyrelsen 
beslutar att ta fram förslag till åtgärder för att tacka medarbetarna för gott arbete 
under pandemin. Personalutskottets förslag är att 300 kronor avsätts per anställd 
till en gemensam aktivitet på arbetsplatsen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet den 26 april 2022 och till 
arbetsutskottets hantering hade ärendet kompletterats med en tjänsteskrivelse från 
kommunledningsförvaltningen, daterad 19 april 2022. I tjänsteskrivelsen föreslås 
att förslaget gällande medarbetaraktivitetsbudget ska finansieras genom minskning 
av kommunens eget kapital och att julklappsgåvan ska finansieras genom respektive 
nämnds ordinarie budgetram.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 26 april 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- Tilldela budget för medarbetaraktivitet med 300 kronor per medarbetare till
samtliga förvaltningar i kommunen. Medlen ska nyttjas till medarbetaraktiviteter
och syftar till att uppmärksamma medarbetarnas goda arbetsinsatser.

- under 2022 tilldela ett presentkort med 500 kronor som julgåva till respektive
månadsanställd medarbetare.

Finansiering av medarbetaraktivitetsbudget sker med 960 000 kronor genom 
minskning av kommunens eget kapital.  

Finansiering av julklappsgåva sker genom respektive nämnds befintliga budgetram.  
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Justerandes sign 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-04-26 § 62 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2022-03-22 § 9 

Tjänsteskrivelse om beslut gällande trivselpeng för medarbetare i Ljungby kommun, 
2022-04-19  

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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Diarienummer KS 2022-0096.028 

Kommunledningsförvaltningen 

Ebba Solvang 

HR-specialist 

0372-78 91 32 

ebba.solvang@ljungby.se 

Kommunfullmäktige 

Tjänsteskrivelse om beslut gällande 

trivselpeng för medarbetare i Ljungby 

kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
- Tilldela budget för medarbetaraktivitet med 300 kr per

medarbetare till samtliga förvaltningar i kommunen. Medlen ska
nyttjas till medarbetaraktiviteter och syftar till att uppmärksamma
medarbetarnas goda arbetsinsatser.

- under 2022 tilldela ett presentkort med 500 kr som julgåva till
respektive månadsanställd medarbetare.

Finansiering av representationsbudget sker med 960 000 kronor genom 
minskning av kommunens eget kapital.  
Finansiering av julklappsgåva sker genom respektive nämnds befintliga 
budgetram.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 22 mars 2022 att 
kommunstyrelsen ska besluta att ta fram förslag till åtgärder för att tacka 
medarbetarna för gott arbete under pandemin. Förvaltningen fick i 
uppdrag att ta fram förslag till finansiering inför kommunstyrelsens 
behandling av ärendet. Personalutskottets förslag är att 300 kr avsätts per 
anställd till en gemensam aktivitet på arbetsplatsen genom en så kallad 
representationsbudget.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att representationsbudgeten 
finansieras genom minskning av kommunens eget kapital. Till jul föreslås 
en julgåva bestående av 500 kr som finansieras genom nämndernas 
befintliga budgetram. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Med hänvisning till uppdraget från personalutskottet (22/3–2022) 
föreslår kommunledningsförvaltningen att varje avdelning/verksamhet i 
kommunen erhåller 300 kr/medarbetare i representationsbudget. De 
medarbetare som inkluderas i summan är de som bedöms arbeta 
stadigvarande och frekvent i kommunens verksamheter, närmaste chef 
för respektive enhet gör en bedömning om så är fallet. För denna summa 
ska närmaste chef genomföra en trevlig aktivitet tillsammans med sina 
medarbetare i syfte att uppmuntra de för deras arbetsinsats. Arbetar en 
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medarbetare på fler än en arbetsplats, kommer cheferna för respektive 
enheter överens om på vilken enhet medarbetaren ska ingå i aktiviteten. 
Aktiviteten utförs utanför ordinarie arbetstid. Personalutskottet har givit 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att sammanställa och redovisa 
vilka aktiviteter som genomförs ute i verksamheterna, vilket kommer 
göras genom en e-tjänst som närmaste chef fyller i när en aktivitet 
genomförts. Utöver detta föreslår förvaltningen även att presentkortet på 
500 kr som julgåva till respektive medarbetare i kommunen som är 
månadsanställd, får kvarstå.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förvaltningens förslag är att finansiering av representationsbudget sker 
med 960 000 kronor genom minskning av kommunens eget kapital.  
Finansiering av julklappsgåva sker genom respektive nämnds befintliga 
budgetram.   

Förvaltningens beredning 

Förslaget har beretts i politiska forum samt inom 
kommunledningsgruppen. 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Ebba Solvang 
HR-specialist 

Lise-Lotte Bergström 

HR-chef 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om beslut gällande trivselpeng för medarbetare i Ljungby 
kommun, 2022-04-19  

Skickas till 

Samtliga nämnder 
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Justerandes sign 

§ 70 Dnr KS2022-0087 023 

Tjänstgöringsgrad för anställningar samt 

tjänstledighet utan lagstöd  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- Samtliga nyanställningar från och med 1 januari 2024 ska vara på 100%
tjänstgöringsgrad

- Omreglera samtliga anställningsavtal på deltid till 100% tjänstgöringsgrad senast 1
januari 2024,

- Utifrån ovanstående två punkter ska arbetsgivaren ha en generös inställning och
ge medarbetarna möjlighet till tjänstledighet utan lagstöd utifrån verksamhetens
behov

Beslutet gäller för samtlig tillsvidareanställd personal inom kommunals 
avtalsområde och ska verkställas senast 1 januari 2024. Förslaget tas med till 
budgetberedningen och ärendet kommer att behöva förhandlas enligt lag om 
medbestämmande i arbetslivet.  

Kommunstyrelsen personalutskott ska få kontinuerlig avrapportering över hur 
arbetet går. 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal genomför 
ett utvecklingsprojekt som syftar till att få fler att arbeta heltid. Arbetet går under 
benämningen Heltid som norm. I framtiden kommer Sveriges kommuner behöva 
fler som kan arbeta inom Kommunals avtalsområde. Inom Kommunals 
avtalsområde finns medarbetare inom framförallt skola, vård- och omsorg.  

Ljungby kommun deltar i arbetet och som ett led i detta föreslås åtgärder för att få 
fler medarbetare att arbeta heltid. Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 
22 mars 2022 att kommunstyrelsen beslutar att 

- Samtliga nyanställningar från och med 1 januari 2024 ska vara på 100%
tjänstgöringsgrad

- Omreglera samtliga anställningsavtal på deltid till 100% tjänstgöringsgrad senast 1
januari 2024,

- Utifrån ovanstående två punkter ska arbetsgivaren ha en generös inställning och
ge medarbetarna möjlighet till tjänstledighet utan lagstöd utifrån verksamhetens
behov
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Beslutet gäller för samtlig tillsvidareanställd personal inom kommunals 
avtalsområde och ska verkställas senast 1 januari 2024. Förslaget tas med till 
budgetberedningen och ärendet kommer att behöva förhandlas enligt lag om 
medbestämmande i arbetslivet.  

Kommunstyrelsen personalutskott ska få kontinuerlig avrapportering över hur 
arbetet går. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2022-03-22 § 6 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-16 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar i ärendet. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i 
enlighet med kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons yrkande.  
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Diarienummer KS 2022-0087.023 

Kommunledningsförvaltningen 

Ebba Solvang 

HR-specialist 

0372-78 91 32 

ebba.solvang@ljungby.se 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut gällande införandet av 

heltid som norm 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut gällande: 

- Samtliga nyanställningar från och med 2024-01-01 ska vara på
100% tjänstgöringsgrad

- Omreglera samtliga anställningsavtal på deltid till 100%
tjänstgöringsgrad senast 2024-01-01

- Utifrån ovanstående två punkter ska arbetsgivaren ha en generös
inställning och ge medarbetarna möjlighet till tjänstledighet utan
lagstöd utifrån verksamhetens behov

Beslutet gäller för samtlig tillsvidareanställd personal inom kommunals 
avtalsområde och ska verkställas senast 2024-01-01. Förslaget tas med till 
budgetberedningen och ärendet kommer att behöva förhandlas enligt lag 
om medbestämmande i arbetslivet (MBL). 

Sammanfattning av ärendet 

I framtiden kommer kommunen behöva fler som kan arbeta inom 
kommunals avtalsområde, exempelvis inom skola, vård och omsorg. 
Därför arbetar Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med 
kommunal i ett utvecklingsprojekt mellan år 2016–2024 i syfte att fler 
medarbetare ska arbeta heltid, ett arbete som går under benämningen 
”heltid som norm” eller ”heltidsresan”. Ljungby kommun är en del av 
detta arbete.  

Från och med 2024-01-01 ska all nyanställd personal inom Kommunals 
avtalsområde erbjudas heltidstjänster och alla som arbetar deltid ska 
erbjudas en heltidstjänst (diarienummer KS2021-0175). 
Kommunledningsförvaltningen ser ett behov av ett ställningstagande 
gällande det praktiska tillvägagångssättet för att införa heltidstjänster 
samt beviljande av tjänstledighet utan lagstöd, varpå detta förslag till 
beslut har tagits fram.  

Förslaget är att arbetsgivaren omreglerar anställningsavtalen för all fast 
anställd deltidspersonal som arbetar inom kommunals avtalsområde från 
deltid till 100% tjänstgöringsgrad senast 2024-01-01, med möjlighet för 
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medarbetarna att söka tjänstledighet utan lagstöd. Därutöver ska alla 
nyanställningar inom kommunals avtalsområde vara på 100% 
tjänstgöringsgrad, men det ska framgå att medarbetaren har möjlighet att 
ansöka om tjänstledighet utan lagstöd. Förslaget kommer att behöva 
MBL förhandlas.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Omvärldsbevakning har gjorts gällande hur andra kommuner och 
regioner praktiskt har infört heltid som norm. Att höja alla 
deltidsanställdas tjänstgöringsgrad till heltid från och med ett visst datum 
samt erbjuda möjlighet till tjänstledighet utan lagstöd, är ett exempel på 
hur flertalet kommuner och regioner har hanterat frågan. Att ge fler 
medarbetare heltidsanställningar ger bättre ekonomisk trygghet och 
bidrar till ökad jämställdhet i samhället. Samtidigt ger en generös syn på 
erbjudande om tjänstledighet utan lagstöd möjlighet till stor individuell 
valfrihet hos våra medarbetare i kommunen.  

Förvaltningens beredning 

Förslaget har beretts inom kommunledningsförvaltningen där HR-chef, 
HR-medarbetare och kommundirektör har gjort avvägningar och bedömt 
att det är nödvändigt att ge ett förslag till beslut om praktiskt 
tillvägagångssätt gällande införandet av heltid som norm. Ärendet har 
informerats om på kommunens ledningsgrupp 2022-03-03. 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Ebba Solvang 
HR-specialist 

Lise-Lotte Bergström 

HR-chef 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut gällande heltid som norm 2022-03-16 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



Från: Byrskog Bruce 
Skickat: den 2 maj 2022 17:10 
Till: Kommunstyrelsen 
Ämne: VB: Avsägelse tingsrätten 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Önskar dig en bra dag! 

Med vänliga hälsningar 

Bruce Byrskog Rambelo 

Kommunsekreterare  

Kommunledningsförvaltningen 

Ljungby kommun 

Kansliavdelningen  

Olofsgatan 9 Ljungby  

341 83 Ljungby  

Tel. 0372-78 91 09  

Webbplats: www.ljungby.se 

Från: Holmqvist Henrysson Caroline <caroline.holmqvist-henrysson@ljungby.se> 
Skickat: den 2 maj 2022 13:00 
Till: Byrskog Bruce <bruce.byrskog@ljungby.se> 
Ämne: Avsägelse tingsrätten  

Jag avsäger mig min platsi Växjö tingsrätt med omedelbar verkan. Mvh Caroline Holmqvist Henrysson 
Socialdemokraterna 

Hämta Outlook for Android 

http://www.ljungby.se/
mailto:caroline.holmqvist-henrysson@ljungby.se
mailto:bruce.byrskog@ljungby.se
https://aka.ms/AAb9ysg


Från: Tina Edberg <tinabianca@icloud.com> 
Skickat: den 25 april 2022 13:02 
Till: Olsson Sofia 
Ämne: Avsägelse av uppdrag 

Hej Sofia 

Jag fick info om att det var dig jag skulle maila ang detta, så här kommer det: 

Jag, Tina Edberg, avsäger mig härmed uppdraget som ersättare för Vänsterpartiet i BUN. 

Med vänlig hälsning, Tina Edberg  

Skickat från min iPhone 



i 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 

220509-GIT-IF22 

2022-05-09 18:55 

Jag skulle vilja att man gjorde en fin lekpark för barnen 
och någon fysik aktivitetsplan/bana för ungdomar typ 
beachvolleyboll eller liknande vid Mjälens badstrand. 
Området är jättefint i sig men aktiviteter saknas. Området 
är inte bara populärt sommartid utan många promenerar 
och grillar även vintertid.Någon form av vattenlek, aktivitet 
skulle vara kul för de lite större barnen/ ungdomarna. 

En fin lekplats skulle inte bara gagna badgäster utan 
också de barnen som bor i området. Med lite mer 
aktiviteter för ungdomar finns det något roligt för dem 
också. 

Sida l av l 
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Diarienummer KS 2022-0171.103 

 Kommunfullmäktige 

 

Meddelande kommunfullmäktige 23 maj 

1. Granskningsrapport Ljungby Utveckling AB, 2022-04-27 

2. Granskningsrapport Ljungby Holding AB, 2022-05-02 

3. Sammanställning ej verkställda beslut inom SoL och LSS, 2022-04-
30 

4. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 57 
differentierad lönesättning, 2022-04-20 

5. Ljungbybostäder AB sammanträdesprotokoll, 2022-04-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMMUN
Lekmannarevisor i 
Ljungby Utveckling AB

LJUNGBY

Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun 
Till årsstämman i Ljungby Utveckling AB

Granskningsrapport för år 2021

Jag, av fullmäktige i Ljungby kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Ljungby 
Utveckling AB:s verksamhet. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, 
kommunallagen, kommunens revisionsreglemente samt god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Mot bakgrund av min löpande och grundläggande granskning har jag inte funnit skäl att 
göra några fördjupade granskningar avseende verksamhetsåret 2021.

Jag bedömer att bolagets verksamhet liar skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer även att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig.

Ljungby den 27 april 2022

Lekmannarevisor



KOMMUN
Lekmannarcvisor i 
Ljungby Utveckling AB

LJUNGBY

Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun 
Till årsstämman i Ljungby Utveckling AB

Granskningsrapport för år 2021
Jag, av fullmäktige i Ljungby kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Ljungby 
Utveckling AB:s verksamhet. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, 
kommunallagen, kommunens revisionsreglemente samt god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Mot bakgrund av min löpande och grundläggande granskning har jag inte funnit skäl att 
göra några fördjupade granskningar avseende verksamhetsåret 2021.

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer även att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig.

Ljungby den 27 april 2022

Lekmannarevisor



LJUNGBY
KOMMUN
Lekmannarevisor i 
Ljungby Holding AB

Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun 
Till årsstämman i Ljungby Holding AB

Granskningsrapport för år 2021

Jag, av fullmäktige i Ljungby kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Ljungby 
Holding AB. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, 
kommunens revisionsrcglcmente samt god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Mot bakgrund av min löpande och grundläggande granskning har jag inte funnit skäl att 
göra några fördjupade granskningar avseende 2021.

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer även att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig.

— Lj ungby den~27^prih2Ö22~'''

Christer Yngvesson

Lekmannarevisor
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 Socialförvaltningen 

Stab 

Ljiljana Bublik 

0372-789625 

ljiljana.bublik@ljungby.se 

 

 

 

 

     

POSTADRESS 
341 83  Ljungby  

BESÖKSADRESS 

Södra Torggatan 1, 341 43 

Ljungby 

TELEFON 

0372-78 90 00 vx 
ORG NR 

212000-0670 

E-POST 

socialnamnden@ljungby.se 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879 
 

 

[Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO, rapporteringsperiod 1 - 30 april 2022 

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 

10 4 ej verkställda beslut 

 

 

 
 

 

 

 

1 avslutat beslut utan 

verkställighet 

 

 

 

 

3 – Den enskilde har tackat 

nej med anledning av att 

den enskilde och eller 

företrädare/anhöriga är 

tveksam till beviljat 

bistånd/insats. 

1 - Annat skäl, den enskilde 

har specifikt önskemål, 

väntar på plats på ett 

specifikt särskilt boende. 

Den enskilde har tackat 

nej till erbjudandet och 

återtagit ansökan. 
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Verksamhetsområde/Typ 

av insats eller bistånd 
Antal Verkställda/ avslutade = beslut 

utan verkställighet/nya beslut 
Huvudsakligt skäl till 

dröjsmålet 

 

4 verkställda beslut 

 

Ett beslut har tidigare 

felaktigt rapporterats som ej 

verkställt. Beslutet 

verkställdes inom tre 

månader från beslutsdatum. 

 

 

SoL OF (4:1 SoL) 

/Dagverksamhet 
 1 verkställt beslut  

SoL OF (4:1 SoL) 

/Kontaktperson 
4 1 avslutat beslut utan 

verkställighet 

 

3 verkställda beslut 

1 – Den enskilde har tackat 

nej till erbjudande och 

återtagit ansökan. 

 

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, Kontaktperson  

LSS 9 § 4 

5 1 ej verkställt beslut 

 

1 avslutat beslut utan 

verkställighet 

 

3 verkställda beslut 

1 - Orsak: hos kommunen, 

resursbrist. 

1 – Den enskilde har tackat 

nej till erbjudanden och 

återtagit ansökan. 
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Verksamhetsområde/Typ 

av insats eller bistånd 
Antal Verkställda/ avslutade = beslut 

utan verkställighet/nya beslut 
Huvudsakligt skäl till 

dröjsmålet 

 

 

LSS OF, Bostad med 

särskild service LSS 9 § 9 
4 2 ej verkställda beslut 

 

 

 

 

 

 
1 avslutat beslut utan 

verkställighet 

 

1 verkställt beslut 

1 – Den enskilde är inte nöjd 

med erbjudande om boende 

och har tackat nej. 

1 – Den enskilde har 

specifikt önskemål och har 

tackat nej. 

1 – Den enskilde har tackat 

nej till erbjudanden och 

återtagit ansökan. 

Summa 23   
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Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-04-20

§ 57 Dnr BUN2022-0082 600

Differentierad lönesättning

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
utredningen och att överlämna utredningen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån en i budget avsatt pott med pengar kan förvaltningschef tilldela rektor ett 
visst utrymme för bland annat högre lönesättning i samband med nyrekrytering på 
förskola/skola utanför Ljungby tätort för att kunna anställa behörig personal.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Se bilaga.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Förvaltningen tillförs centrala medel.

Förvaltningens beredning
Dialog har först med lärare, rektorer, HR, förvaltning och politik. Mer information 
finns i bilagan.

Förvaltningen har tagit hänsyn till barnperspektivet. Eftersom vi arbetar utifrån 
skollagen har ingen barnkonsekvensanalys gjorts i detta ärende.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-30.

Bilaga till tjänsteskrivelse differentierad lönesättning.

Personalföreträdare Tina Alhbin tillägger till protokollet att differentierad 
lönesättning inte ingår i löneöversynen.

Skickas till
Kom mu nstyrelse n

Justerandes sign



1(1)Ljungby
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

2022-03-28
Diarienummer BUN 2022-0082

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Sofie Schentz Magnusson
Utvecklingsledare Bam- och utbildningsnämnden
0372-78 94 08
sofie. schentzmagnusson@lj ungby. se

Differentierad lönesättning på 
landsbygdsskolor

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut är att 500 000 kr avsätts till en pott för 
att kunna genomföra differentierad lönesättning för personal inom skola 
och förskola som arbetar på landsbygden i syfte att bättre kunna 
kompetensförsörja de enheter som ligger utanför Ljungby tätort.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån en i budget avsatt pott med pengar kan förvaltningschef tilldela 
rektor ett visst utrymme för bland annat högre lönesättning i samband 
med nyrekrytering på förskola/skola utanför Ljungby tätort för att 
kunna anställa behörig personal.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Se bilaga

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Förvaltningen tillförs centrala medel.

Förvaltningens beredning
Dialog har först med lärare, rektorer, HR, förvaltning och politik. Mer 
information finns i bilagan.

Förvaltningen har tagit hänsyn till bamperspektivet. Eftersom vi arbetar 
utifrån skollagen har ingen barnkonsekvensanalys gjorts i detta ärende.

Beslutsunderlag
Se bilaga

Nils-Göran Jonasson

Barn- och utbildningschef
Sofie Schentz Magnusson
Utvecklingsledare
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Diarienr: 2022-0082

Bilaga till tjänsteskrivelse - Differentierad lönesättning på 
landsbygdsskolor

Bakgrund
Förvaltningen har under perioder sett svårigheter med att rekrytera behöriga förskollärare och 
grundskollärare till enheter utanför tätorten. Detta undergräver möjligheterna att upprätthålla 
lagstiftarens krav på en likvärdig skolutbildning i hela kommunen. Utifrån uppdrag från 
Planeringsdirektiv 2022-2026 har detta underlag tagits fram och flera möten och diskussioner har 
genomförts. Förvaltning, HR, rektorer, pedagoger och politiker har varit involverade. Vi har också 
varit i kontakt med annan kommun (Växjö kommun) som prövat på en differentierad lönesättning.

Utredningsuppdraget är inte enkelt! Att finna den bästa lösningen är svår då det är många 
parametrar som spelar in oavsett förslag. Förslaget som presenteras här har både för och nackdelar 
menar vi i ledningsgruppen på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Syfte
Utredningens syfte är att ge förslag på hur Barn- och utbildningsförvaltningen bättre ska kunna 
kompetensförsörja/kompetensutveckla landsbygdsskoloma bland annat med hjälp av differentierad 
lönesättning.

Målsättning
Alla verksamheter ska ha behörig personal och lika goda förutsättningar att få eleverna att nå en god 
måluppfyllelse.

Förslag till beslut
Utifrån diskussioner och överväganden kring olika tänkbara scenario har förvaltningen kommit fram 
till ett förslag som vi tror är det som skulle vara genomförbart och ge effekt. Förslaget handlar om 
en så kallad landsbyggdspott, en pott med pengar som är avsatt i budget. Potten ”ägs” av 
förvaltningschef som har ett övergripande ansvar. Förvaltningschef far uppdraget eftersom hen har 
en helhetsbild av hur läget med personals behörighet är fördelad i kommunen samt är i dialog med 
rektorerna vid olika svårigheter i samband med rekrytering.

När en rektor upplever stora svårigheter med att rekrytera kan rektor äska pengar från potten hos 
förvaltningschefen. Vissa kriterier ska då vara uppfyllda. Kriterierna tas fram i samverkan med 
verksamhetscheferna.

Potten pengar ska användas vid nyanställning och blir ett tillägg till lärarens lön. Rektor får då sätta 
en högre lön på sökande utifrån att landsbygdsskolan har ett svårrekryterat läge. Lönetillägg utgår 
endast till nyrekryterad personal (extern och intern) och inte till befintlig personal på enheten. 
Tillägget finns kvar så länge läraren arbetar på skolan eller tills kontraktstiden går ut. Startdatum för 
lönetillägget är när läraren tillträder tjänsten och har uppvisat examensbevis. Förvaltningschefen 
bedömer och fördelar. Grunden ska vara en likvärdig skola för alla elever.
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Utöver förslaget är det viktigt att vi ger all personal goda förutsättningar för att kunna studera för att 
få behörighet. Vi behöver också aktivt arbeta med goda möjligheter för kontinuerlig 
kompetensutveckling för att ta del av ny forskning. De är både arbetsgivarens och personalens 
ansvar att man känner sig inspirerad och motiverad att möta alla elever.

Ekonomisk omfattning
Utifrån en bedömning av tidigare års behov uppskattar bam- och utbildningschefen att det kan 
handla om ca 500 000 kr/år. Detta innefattar då tillägg och sociala avgifter. Kostnaden för 
lönetillägget belastar inte enheten.

Olika perspektiv
Den här insatsen räddar inte hela situationen med brist på obehörig personal, det kommer även efter 
denna insats finnas obehörig personal i vår verksamhet. Lönetillägget kan dock tillfälligt vara en 
lösning för att bidra till en attraktiv arbetsplats och att vi får spridning på de som är behöriga. 
Personal skulle kunna uppleva detta tillägg som orättvist då lönetillägget inte går till dem som redan 
idag arbetar på en landsbygdsskola. Att det blir olika lön för liknande uppdrag kan skapa irritation i 
personalgrupper. När lönetillägget upphör kan det göra att personalen vill byta arbetsplats för att 
komma närmare sin bostad eller som ett led i att förhandla om sin lön. Personalrörligheten är större 
idag på arbetsmarknaden än om vi tittat tillbaka i tiden. I skolan får stor personalomsättning 
konsekvenser på barnens trygghet och kan påverka resultat och betyg.

Summering av lärares kommentarer
För att få ett brett perspektiv på förvaltningens förslag till beslut ställde vi frågan till några slumpvis 
utvalda behöriga lärare. Vad skulle göra att de lärarna skulle kunna tänka sig att byta tjänst till en 
landsbygdsskola?

Alla som svarade pratar om löneaspekten. Storleken på lönen har betydelse. Lärama lyfter 
ersättning för bilresa (milersättning) och att tiden för resandet har betydelse. Någon föreslog 
tjänstebil eller möjlighet till bilpool. Någon lärare lyfte att de upplever det enklare att få en större 
löneökning på en större skola om man är en duktig pedagog än på en liten enhet. Detta eftersom den 
pott som rektor har att fördela är större på en stor skola och att det blir enklare för rektorn att göra 
individuell lönesättning med större summa pengar att röra sig med.

Att man trivs på sin nuvarande tjänst har stor betydelse men en högre lön skulle kunna locka ett byte 
av tjänst. Att man som behörig lärare får ett specifikt uppdrag på en ny skola skulle kunna vara 
intressant för några. En förutsättning för ett sådant byte är att det är mer än en som är behörig för att 
få utväxling på uppdraget, tror lärama. Arbetsgivaren skulle kunna lyfta fram att en tjänst på en 
mindre landsbygdsskola generellt sett har färre antal elever och att det kan underlätta det dagliga 
arbetet som skulle kunna bli mindre betungande (såsom rättning och föräldrakontakter).

Anledningar till att behörig lärare inte väljer en mindre skola kan bero på elevantalet. Lärare anger 
att hen vill ha minst 15-20 elever i en klass för att det ska vara utvecklande. För få elever gör det 
svårt för eleverna att finna kompisar. Som personal vill man ha många kollegor att samarbeta med 
och forskning lyfter fram vikten av det kollegiala lärandet. På en liten skola är det sårbart när någon
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i personalen blir sjuk. För att göra det mer attraktivt att arbeta på en mindre skola skulle man kunna 
arbeta med hur det fungerar när vikarie behövs, anger de tillfrågade lärama. I nuläget måste man 
täcka för varandra vilket tar tid från ens egna planeringstid. Kanske skulle det vara så att de som 
arbetar på landsbygdsskoloma skulle få möjlighet till övertidsersättning när de hoppar in på sin 
planeringstid, både när det gäller lektioner och annan tillsyn så som rastvärd, det är ett förslag från 
en lärare.

En anledning till att man inte väljer en mindre skola kan också vara en oro för att få undervisa i 
ämnen/årkurs man inte är behörig i eller känner sig trygg i.

Reflektioner från Växjö kommun
För att få en bild av hur andra kommuner arbetar kontaktades Växjö kommun. Vi pratade med 
biträdande rektor på Lammhult skola samt Utvecklingsledare på förvaltningen. Växjö kommun har 
tagit beslut på ett lönetillägg för ”särskilt utsatta skolor”. Det är verksamhetschefer som bedömer 
om skolan är särskilt utsatt och tillägget kan gå till nyrekryterad personal men inte till befintlig 
personal inom enheten. Rektor kan då ge 3000 kr i ett lönetillägg och det belastar enhetens egna 
budget.

Biträdande rektor använder inte lönetillägget vid varje nyrekrytering utan är sparsam. Det kan vara 
ett sista verktyg att plocka fram vid en specifik rekrytering. Själva lönetillägget är svårt att hantera 
och biträdande rektor är inte övervägande positiv och använder därför lönetilläggen sparsamt. Det är 
svårt att motivera mot befintlig personal varför en nyanställd ska ha tillägget. Det kan bli ojämlikt 
mot de redan anställda och lönedifferentiering är svår att hantera. Lönetilläggens avtal håller nu på 
att gå ut och Växjö kommun är inte klara med hur de kommer arbeta framöver. På Lammhult skola 
kan man tänka att man blir ”tvungen” att förlänga för att kunna behålla personalen. Det blir mycket 
merjobb när det blir stor rörlighet bland personalen.

Sammanställt av: Sofie Schentz Magnusson, Utvecklingsledare, Ljungby kommun
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