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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Knappt hade januari 2016 gått förrän december 2016
knackade på dörren. Året har verkligen gått i ett rasande tempo. Mycket har under året blivit gjort och
kommunen har totalt sett, även om det naturligtvis
finns undantag, tagit stora steg framåt. Framförallt
har vi tagit stora steg när det gäller systematik, ordning och framförhållning. Nya ägardirektiv för våra
bolag har klubbats igenom, dessa innebär tydlighet
och riktlinjer som behövs under kommande år. Lokalförsörjningsplanen som det jobbats med under hela
året skapar också ordning och framförhållning när det
gäller våra kommunala lokaler. Ett nytt resultatfördelningssystem sjösattes också under året. Ett system
som innebär delegerat ansvar långt ut i organisationen med större möjlighet att påverka ekonomin i den
egna avdelningen. Min bestämda uppfattning är att
ägardirektiv, planer och resultatfördelningssystem
kommer att bära frukt för både kommunanställda och
kommuninvånare under de kommande åren.
Under året som gick slutade vår kommunchef, Roland
Eiman, och i kölvattnet av det så har det varit rörelse
på chefsposterna. Mot slutet av året hade dock en
ny organisation satt sig. En organisation som står väl
rustad att leda verksamheten med nye kommunchefen Jonas Jönsson i spetsen.

Som vanligt har trycket på tekniska förvaltningen och
miljö- och byggförvaltningen varit stort. Byggande,
vindkraft och en mängd investeringar har satt organisationen på prov, ett prov som man klarat med beröm
godkänt.
Det som slår en när man tittar på de olika förvaltningarnas arbete är att viljan och förmågan att arbeta förvaltningsöverskridande är stor, något jag personligen
är extra glad för, stuprörstänkande gynnar ingen.
En annan sak som tagit ett steg framåt är kontakten
med kommunens företagare, detta är en viktig del i
utvecklingen av vår kommun.
Slutligen har vi ett antal investeringar som invigts under året och som höjer oss över mängden. Jag tänker
på Ljungby Arena, Lagavallen och Sickinge ridanläggning.
När det gäller vägen framåt för vår kommun så är den
utstakad, direktiv och planer finns. Tillsammans kan
vi fortsätta bygget av Sveriges bästa kommun.

När det gäller utmaningar så har det inte saknats sådana under året. Befolkningsökningen och flyktingsituationen har ställt i stort sett alla förvaltningar på
stora prov. Socialförvaltningen har klarat utmaningen
på ett utmärkt sätt, det samma gäller barn och utbildningsförvaltningen som trots ”knökafulla” skolor fortfarande rankas bland de 25 bästa skolkommunerna i
landet. Kultur- och fritidsförvaltningen har också varit
en viktig bricka i detta spel. Överförmyndarnämnden
har också bestått prövningarna på ett bra sätt trots en
bitvis övermäktig uppgift.

Magnus Gunnarsson
Kommunstyrelsens ordförande (m)
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FEM ÅR I SIFFROR
2016

2015

2014

2013

2012

28 008

27 638

27 522

27 277

27 423

varav 1-6 år

1 752

1 707

1 684

1 681

1 737

varav 7-15 år

2 841

2 764

2 686

2 625

2 631

varav 16-18 år

888

909

934

966

1 047

varav 65-79 år

4 671

4 604

4 526

4 420

4 305

varav 80-w år

1 792

1 757

1 768

1 754

1 756

Antal heltidsanställningar (månadslön)

2 642

2 535

2 427

2 363

2 308

Skattesats, kronor

21,07

21,07

21,46

21,46

20,96

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto (mkr)

29

7

4

60

38

Finansnetto (mkr)

11

21

4

10

11

Nettoinvesteringar (mkr)

127

222

137

185

222

Förändr. av nettokostn. i %

2,9

3,2

4,7

3,6

-1,8

Ökning skatteint o gen statsbidrag i %

5,3

2,1

0,8

5,3

1,4

Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag

2,0

0,5

0,3

4,5

3,0

2 376

2 297

2 131

2 029

1 901

84 846

83 114

77 443

74 389

69 328

894

850

703

614

548

31 913

30 760

25 530

22 503

19 992

1 415

1 386

1 379

1 375

1 316

50 518

50 140

50 112

50 426

47 979

Likvida medel (mkr)

48

76

68

46

29

Rörelsekapital (mkr)

393

345

358

372

321

35

33

34

34

35

584

620

651

686

644

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i relation
till eget kapital (%)

2,1

0,5

0,3

4,5

3,0

Egenfinansieringsgrad av investeringar (%)

94

46

54

75

50

Antal invånare 31/12

Tillgångar (mkr)
Tillgångar per inv (kr)
Skulder (mkr)
Skulder per inv (kr)
Eget kapital (mkr)
Eget kapital per inv (kr)

Soliditet (eget kapital i förhållande till tillgångar)
Pensionsskuld/åtagande (mkr)
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100 kr i skatt till kommunen användes under 2016 så här...

... och så här får kommunen sina inkomster

Riktade statsbidrag; 12,9%

Finansiella intäkter; 1,0%

Avgifter och ersättningar; 12,1%

Generella statsbidrag och bidrag
från utjämningssystemet; 16,0%

Skatteintäkter; 58,0%
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Brottsförebyggande rådet
Ungdomsrådet
Tillgänglighetsrådet
Pensionärsrådet

Råd

Miljö- och byggnämnd (11)
Kultur- och fritidsnämnd (11)
Socialnämnd (11)
Teknisk nämnd (11)

• Gymnasieutskott (5)

Överförmyndarnämnd (5)
Barn- och utbildningsnämnd (11)

Teknisk förvaltning

Socialförvaltning

Miljö- och byggförvaltning
Kultur- och fritidsförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Kommunledningsförvaltning

Kommunstyrelse (15)

• Personal- och arbetsmarknadsutskott (5)

Förvaltning

Revision (7)

Demokratiberedning (5)

Valberedning (10)

Valnämnd (6)

Kommunfullmäktige

Politisk styrning

Antal ledamöter i varje nämnd visas i paranteserna.

Ljungby Energi AB (5)

Ljungby Utveckling AB (5)

Ljungbybostäder AB (5)

Ljungby Holding AB (5)

Kommunala bolag

Organisationsschema för Ljungby kommun
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Inledning
Året inleddes med invigningen av Ljungby arena i
början av februari. Under hela dagen visade föreningar upp sig och sin verksamhet i arenan. På kvällen var det invigningsfest med bland andra artisten
Carola på scen.
Ytterligare en arena blev färdigställd under året,
nämligen Lagavallen. Hybridgräset fick stor uppmärksamhet utanför kommungränsen. Gräsmixen
på fotbollsplanen lockade både media och besök
från andra kommuner.
Två stora arbeten präglade arbetsåret 2016. Bostadsförsörjningsplanen och lokalförsörjningsplanen. Båda projekten involverar både tjänstemän
och politiker i hög grad. Tanken är att lägga upp en
långsiktig plan för kommunens fastighetsbestånd
när det gäller underhåll och kommande byggbehov.
När det gäller bostadsförsörjningsplanen, handlar
det om att kommunen ska stå redo att möta behovet både på kort och på lång sikt.
Frågan om höghastighetsbanan lever vidare. Hösten 2016 besökte en delegation från Ljungby kommun än en gång Sverigeförhandlingen i Stockholm,
för att lobba för nyttan med en järnvägsstation i
Ljungby.
Ljungby kommun rankades 2016 som Kronobergs
läns bästa skolkommun och kom på plats 18 bland
landets kommuner. Denna ranking görs av Lärarförbundet.
Annat som hände under året var att kommunens
gymnasieskola firade tio år sedan sammanslagningen mellan Hammarskolan och Sunnerboskolan. Det blev bestämt att barngrupperna i förskolan
ska bli mindre och Ljungby kommun släppte de 25
första tomterna på nya bostadsområdet Replösa
Björket. Totalt kommer det att bli 94 nya villatomter
i området. Dessutom lanserades Ljungby kommuns
nya webbplats.

Arbetsmarknad
Ljungby kommun har haft en fortsatt god utveckling
av arbetsmarknaden.
Arbetslöshetssiffrorna sjunker där man kan se en
tydlig ljusning för ungdomarna.
Våra traditionella verkstadsföretag går mycket bra,
med en tydlig tillväxt inom servicesektorn och restaurangbranschen med bland annat Rosegardens
etablering i Ljungby centrum. Företagen inom IT
går mycket bra men har stora utmaningar att hitta
personal. Ett antal företag ligger i en expansionsfas
och är i behov av större lokaler där bygga nytt har
blivit ett tydligare allternativ.

Vi är i behov av att nästa industriområden Eka blir
klart så snart som möjligt eftersom företagsetableringarna ökar.

Näringsliv
Kommunen har ett fortsatt gott och nära samarbete med LBA samt de lokala företagareorganisationerna. Behovet att stärka upp samarbetet mellan
skolan och näringslivet har vi jobbat intensivt med i
fokusgruppen skola/näringsliv.
Näringslivsavdelningen har gemensamt med regionen slutfört en djupstudie av företagens framtida behov av förstärkta och nya kompetenser för att
vara konkurrenskraftiga i framtiden och Regionen
växlar nu upp projektet regionalt.
Kommunens placering i Svenskt näringslivs ranking ligger fortsatt på en hög nivå och ligger i topp i
SKL:s Insiktsmätning bland Sveriges kommuner.

Befolkningsutveckling
Under flera år har befolkningen ökat i Ljungby kommun och den positiva utvecklingen fortsatte även
under 2016. I januari var vi 27 638 invånare och vid
årets slut hade vi ökat till 28 008, alltså en total ökning med 370 personer. Ökningen beror till största
del på att det är fler som har flyttat in till kommunen
än det har flyttat från, men vi har även en liten ökning av antalet födda barn. Under 2016 föddes det
286 barn, men samtidigt dog det 285 personer.

Bostadsmarknad
Under 2016 har det sålts åtta kommunala bostadstomter för eget boende. Med undantag av fyra tomter närmast John A Lagers väg som i dagsläget
undantagits från försäljning återstår det endast en
tomt inom området Replösa Byagård. De fyra undantagna tomterna avses säljas först när den nya
Österleden byggts ut. Under året har exploateringen av det nästkommande området, Replösa Björket, påbörjats med utbyggnad av vatten, avlopp
och gata inom den första etappen som omfattar 25
bostadstomter. Tomterna i den första ettappen har
också erbjudits till de sökande i tomtkön där kontraktsskrivning nu pågår med intressenterna. Replösa Björket omfattar totalt 96 bostadstomter där
avsikten varit att utbyggnaden av infrastrukturen
ska delas upp i tre etapper. Utbyggnaden av vatten,
avlopp och gata inom den andra etappen som också omfattar 25 tomter kommer att ske under 2017.
Utbyggnaden inom den tredje etappen kommer att
anpassas till hur försäljningen av tomterna fortskrider. Denna etapp förutsätter också att åtminstone
del av den s k Österleden är utbyggd.
Inom området Sallebro vid Sickingevägen har detaljplanearbetet påbörjats i syfte att få fram ett nytt
område för bostadsbebyggelse. Det går också att
skönja en ljusning i intresset av att bygga flerbostadshus.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UTVECKLING LJUNGBY KOMMUN
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Flera initiativ har tagits under året på den privata bostadsmarknaden. Kommunen har också initierat detaljplaneläggning av sex olika förtätningsområden i
Ljungby stad där byggnation av flerbostadshus eller
grupphusbebyggelse kan prövas lämpligt. För den
framtida bostadsplaneringen förväntas planeringen i
kv Aspebacken (f d Stålgjuteriet) att bli en resurs inom
kommunens bostadsmarknad. Inriktningen av bebyggelsen inom detta kvarter är dock ännu inte slutligt
bestämd.

Vision och värdegrund
2015 var det första året som den nya strukturen med
vision, strategiska områdena, övergripande mål och
förvaltningsmål användes. Tillsammans med den nya
värdegrunden utgör de kommunens styrmodell. Inom
alla arbetsplatser har bedrivits ett omfattande arbete
med förankring och diskussioner om värdegrunden
och de politiska målen har brutits ner i olika aktiviteter. Nämnder och styrelser har kontinuerligt följt upp
verksamheten utifrån den nya målstrukturen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Visionen för Ljungby kommun är:
”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans”.
”I Ljungby kommun” betyder att den omfattar hela den
geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av. Med
orden ”formar vi framtiden” vill vi säga att framtiden
inte är något vi sitter och väntar på ska ske utan något
vi skapar. Detta är en central del i vår vision och vårt
sätt att se på världen och hur förändring sker!
Ordet ”tillsammans” betyder att vi samarbetar och
hjälps åt. Att vi samarbetar med våra medborgare
och kunder, mellan kommun och näringsliv, tjänstemän och politiker, olika nämnder och förvaltningar och
även med andra kommuner och aktörer i vår närregion. I Ljungby har vi en närhet till varandra som gör att
vi kan samarbeta över alla gränser.
Vår modell, som ska hjälpa oss att arbeta mot visionen, består av två delar: struktur och kultur. Strukturen består av vision, strategiska områden och mål. De
tre strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat att vi ska ha fokus på under mandatperioden är
tillväxt, kunskap och livskvalitet.
Kulturen består av vår värdegrund som ska styra oss i
vardagen: Vi är öppna, vi är framåt och vi vill.
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Övergripande mål
I samband med att kommunfullmäktige antar budgeten i juni beslutar de också om mål för alla nämnder
och styrelser. Dessa mål kallas övergripande mål och
sorteras in under de tre strategiska områdena.
Varje nämnd och styrelse ska ha ett eller två övergripande mål under varje strategiskt område. Det kan
också finnas övergripande mål som gäller för hela
kommunen. De övergripande målen är inte direkt mätbara i siffror utan måluppfyllelsen avgörs av hur väl
förvaltningsmålen sammantaget uppfylls.
Förvaltningsmål
Nämnder och styrelser beslutar om mål för förvaltningens olika verksamheter. Antalet förvaltningsmål
anpassas utifrån verksamheten och alla avdelningar
eller verksamhetsområden ska ingå.

Förvaltningsmålen ska vara konkreta och mätbara.
Måluppfyllelsen redovisas i delårs- och årsbokslutet.

Europabanan
Kommunen har under året lagt ner ett stort engagemang i arbetet med höghastighetsjärnvägen. I februari 2016 meddelande Sverigeförhandlingen att
den västra sträckningen valts mellan Jönköping och
Malmö men att ingen station lagts in i Ljungby. Utredningsområdet för Trafikverkets åtgärdsvalsstudie, ÅVS
för sträckan Jönköping-Malmö består av en ca 25 km
bred korridor genom kommunen. Genom att ingen
preciserad sträckning kommer att fastläggas på flera
år har kommunen med hjälp av konsulter själv tagit
fram utredningar och studier av möjliga sträckningskorridorer och stationslägen. Utredningarna presenterades för Sverigeförhandlingen i november 2016.
Utredningarna kommer att ligga till grund för de spårkorridorer som planeras att läggas in översiktplanen
som är under framtagande. Ljungby kommun kommer
i samarbete med Ljungby Bussiness Arena, LBA och
övriga näringslivet att fortsätta arbeta för ett stationsläge i Ljungby. Kommunens representanter har under
året medverkat i Trafikverkets referensgrupp för ÅVS,
i samarbetet med Region Jönköpings Stationsnätverk
samt i Europakorridoren.

Kommunens kvalitet i korthet
För sjätte året deltog Ljungby kommun i kvalitetsredovisningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Totalt deltog
drygt 250 kommuner i årets jämförelse som omfattade
ca 40 mått fördelade på fem områden: tillgänglighet,
trygghet, delaktighet och information, effektivitet och
samhällsutveckling.
Resultatet av undersökningen ska användas som underlag för en dialog mellan förtroendevalda och medborgare kring kommunens kvalitet.
I jämförelse med övriga kommuner har Ljungby kommun goda resultat bland annat när det gäller resultat och kostnader för skolan, personalkontinuitet inom
hemtjänst, antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd, samt låg andel återaktualiseringar vad gäller ungdomar som har kontakt med socialtjänsten. Kommunen utmärkte sig negativt vad gäller
bemötande vid telefonkontakt, i detta mått kom Ljungby på 11:e plats från slutet.

Integration
I mars 2016 anställdes en integrationssamordnare
med ansvar för att samordna kommunens integrationsarbete och vägleda i integrationsfrämjande aktiviteter. Ett arbete med att öka kunskapen kring integration för anställda samt politiker påbörjades där fyra
förvaltningar deltagit i utbildningsdagar under året, ett
arbete som fortsätter under 2017. Samverkan sker i
och inom kommunkoncernens verksamhet samt mot
organisationer, företag och andra intressenter. Ett flertal aktiviteter har anordnats med stöd av integrationssamordnare så som Nationalfest, Sunnerboskoj, Hela
Ljungby dansar samt Riktning Ljungby. Det övergripande integrationsmålet för 2017 hittas under Livskvalitet och lyder: I Ljungby kommun inkluderar vi alla
som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle.

Internationellt arbete

Samhällsekonomisk utveckling

Genom ökad efterfrågan på kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och extern finansiering ses internationalisering som ett allt viktigare verktyg för utvecklingen av Ljungby kommun. Under 2016 har arbetsgruppen för EU-frågor arbetat med informationsspridning
samt omvärldsbevakning av EU-möjligheter. Det har
skett på flera sätt genom informationsträffar, seminarietillfällen, kommunens blogg om EU och internationellt arbete, utbildningstillfällen, nätverkande och inte
minst genom fysiska möten med idébärare som vill
söka pengar med sin idé. Målgrupperna för aktiviteterna har varierat; företagare, ideella aktörer, förtroendevalda och tjänstemän. De aktiviteter som särskilt
bör omnämnas är presidieresa på tema EU och internationellt till Stockholm, informationsträff för näringslivet inom ramen för VäxArena-projektet där 30-talet personer deltog. Även träff med 10-talet lärare på
Sunnerbogymnasiet bör omnämnas.

SKL skriver i sin ekonomirapport för oktober 2016 att
det demografiska trycket hade förväntats komma efter
2020 vilket framför allt skulle påverkat äldreomsorgen.
Den historiskt stora flyktinginvandringen har gjort att
den demografiska dramatiken har tidigarelagts. Antalet barn i förskola, grundskola och gymnasieskola
ökar tidigare och mer än beräknat.
Den förehållandevis höga tillväxten i den svenska
ekonomin, med en snabb ökning av antalet arbetade
timmar, har gett bra skjuts åt skatteunderlaget i reala
termer de senaste åren. Den utvecklingen fortsätter
ytterligare en tid, men dämpas redan under 2017 när
konjunkturen går in i en lugnare fas med mindre sysselsättningsökning. Tecknen på att vi befinner oss i
en högkonjunktur blir allt tydligare. Ett växande problem i den svenska ekonomin är en tilltagande arbetskraftsbrist. Bortom 2017 blir skatteunderlagets reala
tillväxt lägre. Det är främst en konsekvens av att sysselsättningsutvecklingen försvagas när konjunkturen
viker ner mot normalläge. Effekten blir då att demografiskt betingade kostnader växer snabbare än skatteunderlaget från och med 2017.
De senaste tio åren har kommunernas sammanlagda
resultat i genomsnitt uppgått till 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag. Kommunerna har alltså
med god marginal klarat de 2 procent som kan betraktas som en tumregel för god ekonomisk hushållning. Även 2016 förväntas ett starkt resultat. Framöver räknar dock SKL med att kostnaderna kommer
att tillta, mycket beroende på demografiska faktorer.
Ökningen av skatteunderlaget beräknas inte räcka
för att behålla resultatet på en någorlunda oförändrad
nivå

Ljungby kommun har genomfört aktiviteter inom nätverken Energy Cities, Borgmästaravtalet samt föreningarna Energikontor Sydost, Leader Linné Småland
och Sustainable Småland. Under 2016 har kommunen
erhållit certifikat i nivån silver för förnybar energi, uppvärmning samt tjänsteresor av Sustainable Småland.

Jämställdhet
Enligt de nya riktlinjerna från SKL ska arbetet med
diskriminering ändras och inom detta område ingår
arbetet med jämställdhet. Detta arbete är påbörjat
under 2016 och arbetet innebär att finna former för att
systematiskt arbeta inom området.
De områden som ska ingå är arbetsförhållanden,
praxis om löner och anställningsvillkor, rekrytering
och befordran, utbildning och kompetensutveckling,
möjligheter at förena förvärvsarbete och lönekartläggning. Arbetet kring ”rätt till heltid” har fortsatt under
året.

EKONOMISK ÖVERSIKT
Sammanfattning ekonomi 2016
Efter två år med svaga resultat så skedde en återhämtning 2016 med ett relativt bra resultat, +29 mkr.
Kommunen hade sedan tidigare ett negativt balanserat underskott på 2,4 mkr vilket nu är återställt.
Av de fyra finansiella målen uppnåddes tre, alla utom
självfinansiering av investeringar.
För nionde året i rad ligger kommunen på en investeringsnivå över 100 mkr, vilket är en för hög nivå i förhållande till finansiellt mål och vad som är långsiktigt
hållbart. Under 2016 sjönk investeringsnivån till 127
mkr efter att ha legat på betydligt högre nivåer tidigare
år. Den stora investeringen under 2016 var en ny fotbollsanläggning, Lagavallen. Investeringarna för 2016
har finansierats genom ökad upplåning med 50 mkr.
Totalt har kommunen nu långfristiga lån på 529 mkr
och skulden beräknas öka ytterligare under 2017 med
ca 100 mkr. Kommunens skuld har gått från att för
några år sedan ligga på en nivå långt under riksgenomsnittet till att nu ligga på en genomsnittlig nivå.
Resultatet för kommunen har i likhet med de flesta
kommuner förbättrats betydligt jämfört med 2015.
Det beror i första hand på en stark utveckling av skatter och statsbidrag, ett fortsatt starkt finansnetto

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under 2016 har kommunen blivit/varit projektägare,
partner och/eller medfinansiär i olika internationella
projekt. Kommunledningsförvaltningen/Barn- och utbildningsförvaltningen äger och driver ett ICLD-förstudieprojekt angående demokrati- och hållbarhetsfrågor med Lichinga kommun i Mocambique. Tekniska
förvaltningen äger och driver ett tvåmiljoners ICLDprojekt angående utveckling av metod för kompetensutveckling med Tlowke kommun i Sydafrika. Kommunledningsförvaltningen har varit projektägare till ett
SIDA-projekt ”Öka kännedom om de Globala målen”
samt varit en aktiv partner till ett 13-miljoners ERUFprojekt ”VäxArena för näringslivet” angående företagsutveckling. Socialförvaltningen har varit partner
till ett tremiljoners ESF-projekt ”Fokus vård och omsorg -vo-college” genom Region Kronoberg. Kulturoch fritidsförvaltningen har blivit projektägare till ett
ERASMUS-projekt ”Unga volontärer”. Ljungby kommun har under året projektplanerat inom bland annat
miljö (LIFE+), energi/integration (Horisont 2020) och
kultur (Södra Östersjöprogrammet). Lärare på Sunnerbogymnasiet har blivit utsedd till ”Skolambassadör
för EU 2016”. Tjänsten som EU-samordnare har utökats till heltid.
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Kommunens intäkter

samtidigt som nämnderna redovisade ett överskott
mot budget.

Nämndernas budgetavvikelser
För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det
absolut nödvändigt att nämnderna klarar av att hålla
sina budgetar. Av de senaste tio åren har nämnderna
totalt sett klarat att hålla budgeten sju gånger. Under
2016 var det totalt sett en god följsamhet mot budget
med ett överskott på 10 mkr. Överskotten ligger framför allt på kommunledningsförvaltningen och tekniska nämnden medan socialnämnden redovisar underskott.
Avvikelse
netto (mkr)
Kommunstyrelsen, kommunledning
Teknisk nämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Övriga nämnder
Totalt

9,2
5,0
0,3
1,7
-1,0
-6,5
+1,1
+9,8

%
10,0
4,1
2,8
2,5
-0,2
-1,1
+20,2
+0,7

Kommunledningsförvaltningen har ett överskott på 9,2
mkr som ligger på många olika poster, bland annat arbetsmarknadsåtgärder, bidrag till CIL och många vakanser.
Tekniska nämnden har ett överskott på 5 mkr. Överskotten beror bland annat på reavinster vid markförsäljningar, intäkt från Naturvårdsverket och minskade
kostnader för gatuavdelningen för personal och för
snöröjning.
Miljö- och byggnämnden har ett mindre överskott på
0,3 mkr.
Barn- och utbildningsnämnden visar underskott med
1 mkr, vilket framför allt återfinns inom LSS-verksamheten.
Socialnämnden redovisar ett underskott på 6,5 mkr.
Det är underskott både för äldreomsorg, LSS och för
individ- och familjeomsorg, framför allt institutionsplaceringar för barn. Underskotten för dessa verksamheter uppvägs delvis av överskott för flyktingverksamheten och av en central buffert.
Kultur- och fritidsnämnden har ett överskott på 1,7 mkr
vilket till stor del beror på intäkter från Migrationsverket och kommunstyrelsens fördelning av medel för integration.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

För övriga nämnder finns det ett större överskott för
överförmyndarnämnden på 1,4 mkr.
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Driftresultat 2007-2016
Driftresultat 2007-2016
Mkr
15,0
11,7
9,8

10,0

7,9
6,0

5,7

5,8
4,0

5,0

0,0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-5,0

-10,0

-15,0

-13,8

-20,0

-25,0

-19,8
-23,0

2016

Andel av totala intäkter i %
Verksamhetens intäkter
Skatteintäkter
Generellt statsbidrag +
utjämning
Finansiella intäkter
Primärkommunal skatt
Total kommunal skatt

2016

2015

2014

25,0
58,0

21,7
60,7

20,7
62,9

16,0

15,8

15,5

1,0
21,07
32,67

1,8
21,07
32,67

0,9
21,46
32,67

En viktig del vid bedömningen av en kommuns finansiella kapacitet är vilken möjlighet kommunen har att
påverka sina intäkter. En låg kommunalskatt ger möjlighet att påverka kommunens finansiella situation
positivt. Ljungby kommun höjde skattesatsen med 75
öre 2003 till 20,96. En ytterligare höjning gjordes för
2013 med 50 öre till 21,46. En skatteväxling med Region Kronoberg gjordes under 2015 med 39 öre.
Kommunens skattesats är högre än den genomsnittliga skattesatsen, 20,75.
Den totala skattesatsen uppgick till 32,67 (exklusive
kyrko- och begravningsavgift) jämfört med genomsnittet i riket 32,10. En förändring av kommunalskatten
med 1 krona innebär ca 57 mkr för kommunen.
Den andra stora intäktskällan är avgifter, specialdestinerade bidrag och ersättningar för olika typer av tjänster vilka uppgick till 491 mkr eller 25 procent av de totala intäkterna. Dessa intäkter har ökat kraftigt mellan
2015 och 2016 vilket beror på den ökade flyktingmottagningen och därmed ökade statsbidrag.
Kommunen fick ett extra tillfälligt statsbidrag för flyktingsituationen med 5 mkr 2015 och 15 mkr 2016.
Större delen av statsbidraget har budgetmässigt fördelats ut till nämnderna för olika åtgärder för att förbättra integrationen.

Finansnetto

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

2016

2015

2014

20,2

32,2

15,0

9,2

10,9

11,1

11,1

21,3

4,0

Kommunen har under ett antal år haft ett positivt finansnetto, det vill säga högre finansiella intäkter än finansiella kostnader.
De finansiella intäkterna består huvudsakligen av kapitalförvaltning för pensionsändamål där det är budgeterat en nettointäkt på 9,8 mkr. Utfallet slutade på
13,7 mkr för 2016; mycket beroende på realiserade
vinster. Övriga finansiella intäkter består framför allt
av utdelning från Kommuninvest och borgensavgifter
från de kommunala bolagen. De finansiella intäkterna
visar överskott mot budget på 3,8 mkr.
I de finansiella kostnader ingår framför allt räntekostnader för lån som ligger på 9 mkr; kostnaden sjunker
varje år trots stigande låneskuld. Finansnettot gav totalt ett överskott mot budget på 7,9 mkr. Räntekostnaderna blev lägre än budgeterat (+4,3 mkr mot budget),
vilket beror på en lägre investeringstakt än budgeterat
och en lägre räntenivå på lånen.

Kapitalförvaltning

Balanskrav

Kommunen har sedan 1997 haft en långsiktig kapitalförvaltning med avsikt att avsätta en del av den pensionsskuld som uppstått före 1998 då redovisningsprinciperna förändrades. Ursprungligen avsattes 70
mkr som utökades med ytterligare 20 mkr 1999. Under 2009 sattes ytterligare 200 mkr av i kapitalförvaltning. Under 2016 togs en ny policy för kapitalförupphandling fram och en ny upphandling av förvaltare
har gjorts. Enligt den nya policyn, som började gälla
1 december 2016, ska aktieandelen öka från 30 till 50
procent, ränteandelen minska från 70 till 40 och ett
nytt tillgångsslag har lagts till, alternativa investeringar
med 10 procent. Byte av förvaltare görs från december 2016 till våren 2017.

Enligt lagen om kommunal redovisning skall en särskild redogörelse om hur kommunen uppfyller balanskravet finnas i årsredovisningen.

Avkastning under 2016 i %

Öhman

Utlands
aktier

Totalt

13,5

6,6

2,0

SEB

12,5

1,6

Index

9,7

2,6

-1,6

-1,6

16,2

6,1

Årets resultat
2007-2016
Resultat
efter skatteintäkter och finansnetto 2007-2016
Mkr
59,8

51,0

50,0
41,3
37,8

29,1
22,4

20,0

19,4
14,0

10,0

6,6
3,7

0,0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

+26 685 tkr

Tidigare balanserat resultat

- 2 417 tkr

Balanserat underskott

0 tkr

2014 var första gången Ljungby kommun inte uppfyllde balanskravet. Det innebär att kommunen måste gå med motsvarande överskott inom en treårsperiod (2015-2017). En del av underskottet hämtades
hem 2015 och återstående underskott hämtades hem
2016.

Avskrivningar/nettoinvesteringar

Resultatet för 2016 slutade på +29 mkr, att jämföra
med budgeterat resultat på +6 mkr. Avvikelsen mot
budget kan sammanfattas i följande punkter:
• Överskott för kommunledningsförvaltningen 9 mkr
• Överskott tekniska nämnden 5 mkr
• Underskott socialnämnden 7 mkr
• Skatteintäkter och utjämningsbidrag blev 7 mkr
bättre än budgeterat.
• Underskott för pensioner med 8 mkr.
• Överskott finansiella intäkter, framför allt kapitalförvaltning 3 mkr.
• Överskott mot budget för finansiella kostnader 5 mkr

30,0

-2 445 tkr

Balanskravsresultat

Investeringsvolym/nettokostnader

Årets resultat

40,0

Reducering samtliga realisationsvinster

%

Värdet på kommunens kapitalförvaltning ökade med
5,7 procent under året, motsvarande en värdeökning
på 30 mkr. Värdeökningen var något lägre än index
som låg på 6,1 procent. Det var framför allt svenska
och utländska aktier som gav en god värdeutveckling. Värdet på kapitalförvaltningen är 270 mkr högre
än vad som ursprungligen har placerats. Det bokförda
värdet ligger på 465 mkr, att jämföra med marknadsvärdet på 560 mkr.

60,0

avgår

Investeringsvolym

5,1

Carnegie

+29 130 tkr

2016

2016 2015 2014
8,8

15,9

10,1

71,3

43,1

51,4

Alltsedan 2008 har Ljungby kommun årligen haft stora investeringsutgifter med årliga utfall över 100 mkr.
För att följa finansiella målet om självfinansiering av
investeringar bör investeringsnivån ligga något under
100 mkr. För 2016 var investeringsnivån 127 mkr vilket
var på en klart lägre nivå än de senaste åren. Den höga investeringsnivån har medfört en kraftig ökning av
kommunens låneskuld. Investeringsnivån bör minskas
till en mer rimlig nivå på ungefär 90-100 mkr eller ännu lägre för att ge utrymme till amortering. En upplåning med 50 mkr gjordes under 2016.
Av budgeterade investeringsmedel förbrukades 60
procent under året. Året dessförinnan förbrukades 78
procent. Den största investeringen har varit fotbollsanläggningen Lagavallen samt reinvesteringar i fastigheter och asfalt. De investeringar som inte har blivit
av men som har varit budgeterade är bland andra VAplanen och optisk sorteringsanläggning.

Finansiella mål
Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål
för kommunen:
1. Resultatet ska motsvara minst 1,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet är uppnått.
2. Inflationsskydda eget kapital. Resultatet ska vara
minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Målet är uppnått.
3. Självfinansiering av investeringar. Över en mandatperiod ska investeringar självfinansieras. Målet har
inte uppnåtts, varken för mandatperioden eller för det
enskilda året 2016.
4. Soliditeten för kommunen inkl pensionsåtaganden
ska överstiga 30 procent. Målet har uppnåtts.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Svenska Ränte
aktier bärande

Kommunens resultat
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Finansieringsbilden av investeringar och
självfinansieringsgrad

Mål 2016 Bokslut 2016
Resultatets andel av skatt och
statsbidrag
Resultat i förhållande till eget
kapital
Finansiering av investering

1,5 %

2,0%

1,7 %

2,1%

100 %

94%

30%

35%

Soliditet

3,5

Utfall
Målsättning

3,5

3
2,5

3,0
2,5

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5
2,0

1,9

2,0

2,0

2,0

1,7
1,5

1,5
1,1

1
0,5
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74,0

Finansiering via rörelsekapital

-42,7

19,6

22,8

50,0 100,0

40,0

126,8 221,7 136,8
94,3

Diagr11

InvesteringsnivåInvesteringsnivå
2007-2016 2007-2016
Investeringar
Målsättning

222

2016

222

200

Inflationsskydd av eget kapital
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54,1

Investeringarna uppgick till 127 mkr. Kommunen har
120 mkr kvar av skatteintäkterna när den löpande driften är betald (resultat + avskrivningar). Detta innebär
att självfinansieringsgraden är 94 procent. För att finansiera investeringarna har upplåning gjorts med
50 mkr. Upplåningen kan även sägas ha använts till
att förstärka kommunens rörelsekapital. Kommunens
finansiella mål är att investeringar ska vara självfinansierade inom en mandatperiod

250

Det finns flera anledningar till att ha ett resultatmål.
En är att det måste finnas en buffert för oförutsedda
händelser. En annan är att ju bättre resultat desto
större utrymme finns det för att investera. Under 2012
och 2013 uppnåddes målet med god marginal, framför
allt genom återbetalning av AFA-pengar. Under 2014
och 2015 försämrades resultaten kraftigt, trots återbetalning av AFA-pengar med 12 mkr under 2015. Målet
sänktes från 2 procent till 1,5 procent för 2016. Målet
nåddes med viss marginal 2016, 2,0 procent. Anledningen till att resultatet förbättrades jämfört med 2015
är framför allt en god utveckling av skatteintäkter och
statsbidrag samtidigt som nämnderna gjorde överskott gentemot budget. För 2017 är målet återställt till
2 procent. SKL har angett 2 procent som ett riktmärke
för vad som är god ekonomisk hushållning.
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46,0

Mkr

0,5
0,3

0

119,5 102,1

Självfinansieringsgrad (%)

4,5
4,1

4

Kvar av skatteintäkter efter drift

Summa årets nettoinvesteringar

Resultatets andel av skatt och statsbidrag

4,5

2016 2015 2014

Finansiering via skuldsättning

Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
5

Mkr

2016

2015

2014

Finansiellt
mål

Årets resultat efter
skatteintäkter och
finansnetto (mkr)

29,1

6,6

3,7

23,6

Årets resultat efter
skatteintäkter och
finansnetto/
Eget kapital (%)

2,1

0,5

0,3

1,7

Ett av kommunens finansiella mål är att inflationsskydda det egna kapitalet. Inflationen var 1,7 procent
under 2016, vilket gör att det krävs ett resultat på +24
mkr för att klara målet. Det faktiska resultatet i förhållande till det egna kapitalet var 2,1 procent och målet
är därmed uppnått.
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Kommunens likviditet
2016

2015

2014

203

187

206

Kassalikviditet (%)
Balanslikviditet (%)

218

202

225

Rörelsekapital (mkr)

393

345

358

Kommunens omsättningstillgångar består till stor
del av placeringar för pensionsändamål och exploaterings-fastigheter. Den rena likviditeten uppgick till
48 mkr, inkl de kommunala bolagens likviditet. Likviditeten skiftar mycket under varje månad och vi har
använt oss av checkräkningskrediten under några
enstaka dagar under 2016.
Likvida medel 2007-2016
Likvida medel 2007-2016
Mkr
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Pensionsskulden och pensionskostnader

%

2016 2015 2014

Total skuldsättningsgrad
Varav avsättningar

Pensioner som kortfristig skuld

41

39

36

3

3

2

Avsättning till pensioner

23

16

16

Pensioner äldre än 1998
(Ansvarsförbindelse)

470

489

513

0

11

11

Total pensionsskuld

534

555

577

Särskild löneskatt
Soliditet inkl pensionsskuld
äldre än 1998 (%)

130

134

140

35

33

34

14

15

13

22

19

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad.
Kommunens totala skuldsättningsgrad är fortfarande
relativt låg men har ökat kraftigt under de senaste åren.
De långfristiga skulderna har ökat mycket genom ökad
upplåning för att finansiera investeringarna. Skuldsättningen kommer troligtvis att öka ytterligare under 2017
genom en fortsatt hög investeringsnivå. De kortfristiga
skulderna består framför allt av leverantörsskuld, semesterlöneskuld, upplupna pensionskostnader samt
personalens skatt och arbetsgivaravgifter.

Soliditet
2016

2015

2014

60
35
3,5
2,1

60
33
7,8
0,5

65
34
5,0
0,3

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av kommunens
tillgångar som har finansierats med egna medel.
Ljungby kommuns soliditet inkl pensionsåtaganden
på 35 procent är klart bättre än de flesta andra kommuners. Den genomsnittliga soliditeten bland landets
kommuner uppgick 2015 till 22 procent. Soliditeten har
minskat mycket från 2010, då soliditeten låg på 41 procent, beroende på att de ökade tillgångarna - investeringarna till stor del är finansierade genom ökad skuldsättning. För 2016 förbättras soliditeten med två procentenhet, mycket beroende på att ansvarsförbindelsen
för pensioner har minskat.

Borgensåtagande och koncernens resultat
Borgensåtagande

2014

35

24

Mkr

2015

40

Varav långfristig skuldsättningsgrad

Soliditet
Soliditet inkl pensionsåtaganden
Tillgångsförändring i %
Förändring av eget kapital i %

2016

40

Varav kortfristig skuldsättningsgrad

%

Mkr

2016

2015

2014

648

671

700

Koncernens resultat

69

34

30

Kommunens resultat

29

7

4

Ljungby kommun borgensåtagande uppgår till 648 mkr.
Per invånare blir det cirka 23 138 kr vilket är i
paritet med rikssnittet, 23 751 kr. Borgensåtagandet har
minskat de senaste åren genom amorteringar inom de
kommunala bolagen. Av kommunens totala borgensåtagande avser 619 mkr de kommunala bolagen där det
för närvarande inte finns någon risk för att borgen ska
behöva infrias.
Det finns en viss risk vad gäller borgen till olika föreningar på sammanlagt 29 mkr. Av denna borgen är det
störst risk för att borgen infrias vad gäller Föreningen
Hållplats Hammaren och därför har borgensbeloppet på
1,4 mkr bokats upp som en avsättning. Det finns även
ett nytt borgensbelopp till Friskis och Svettis på 9,2 mkr
som innebär en viss risk.

Förpliktelser till förtroendevalda
(Ansvarsförbindelse)

Från och med 1998 ska större delen av kommunens
pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är viktig att
beakta ur risksynpunkt eftersom skulden skall finansieras de kommande 40 åren. De senaste åren har
pensionsskulden minskat eftersom det inte har skett
någon uppräkning av skulden samtidigt som utbetalningar har gjorts. Kommunens totala pensionsskuld,
inklusive löneskatt på 24,26 procent, uppgår till 668
mkr varav 584 inom linjen dvs. utanför balansräkningen.
Förpliktelser till förtroendevalda ingår från och med
2016 i avsättning till pensioner och ansvarsförbindelser med totalt 11 mkr.
Kommunens pensionsåtaganden finansieras på
följande sätt:
Total pensionsskuld

668 mkr

Finansiella placeringar

465 mkr

Återlåning i verksamheten

203 mkr

Återlåningen minskade med 35 mkr genom att
ansvarsförbindelsen för pensioner minskade samtidigt
som bokförda värdet för kapitalförvaltningen ökade.
Marknadsvärdet för de finansiella placeringarna uppgår till 561 mkr.

KÄNSLIGHETSANALYS
En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Det kan vara konjunktursvängningar eller förändrade lagar. Ett sätt att
göra detta är att upprätta en känslighetsanalys som
visar hur olika förändringar påverkar kommunens
finansiella situation.
Analysen visar att oplanerade händelser kan få en
avgörande betydelse för kommunens ekonomi.
Börsförändring med 10 %

28 mkr

Löneförändring med 1 %

12 mkr

Generell avgiftsförändring 10%

14 mkr

Socialbidragsförändring med 10 %

1,5 mkr

Elkostnader, förändring 10 %

2,1 mkr

Befolkningsförändringar per person

49 tkr

Förändrad utdebitering med 1 krona

57 mkr
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Skuldsättningsgrad
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PERSONALREDOVISNING

Semesterlöneskuld

Antal medarbetare

Semesterlöneskulden är kommunens skuld till den
enskilde medarbetaren i form av ännu inte uttagen semesterledighet och/eller semesterlön. Semesterlöneskulden uppgick till 83 mkr inkl sociala avgifter. Skulden har ökat med 3 mkr sedan föregående år. Ökningen ligger framför allt inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
I den totala semesterlöneskulden ingår också skulden
till de medarbetare som har en ferieanställning eller
uppehållsanställning. Det är framför allt medarbetare
anställda inom skolan. De kan inte spara sina semesterdagar utan de tas ut i samband med sommarlov
och andra skollov. För dessa betalas semesterdagstillägg och eventuellt semesterlönetillägg ut i juni.

Antalet medarbetare förändras hela tiden under året,
därför blir det en ögonblicksbild av hur det såg ut den
31 december 2016. Det är fysiska personer som räknats och inte anställningar.
Ljungby kommun har 2 832 medarbetare, vilket är en
ökning med 93 personer jämfört med 2015. Antalet
kvinnor är 2 278, en ökning med 65 och männen har
ökat med 28 till 554.
Kultur- och fritidsförvaltningen har minskat antalet anställda, övriga förvaltingar har ökat antalet anställda.
Av samtliga medarbetare är 80,4 procent kvinnor.
Jämfört med 2016 har männens andel av de anställda
ökat från 19,2 till 19,6 procent.

Pension
Under 2016 gick 54 medarbetare i pension. Av dessa
var det elva som gick det år de fyllde 65. Antalet som
valde att arbeta kvar efter fyllda 65 år var 31. Tolv
medarbetare valde att gå i pension i förtid.

Genomsnittlig ålder
Den genomsnittliga åldern bland de tillsvidareanställda medarbetarna är 45,7 år, för kvinnorna 45,8 och
för männen 45,3 år.

Övertid

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i procent av ordinarie tillgänglig arbetstid uppgick till 6,8 procent för 2016, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2015. Kommunledningsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen har ökat sin sjukfrånvaro, för övriga förvaltningar har den minskat eller är oförändrad.
För kvinnorna är frånvaron 7,8 procent. Det är en
minskning med 0,3 procentenheter. Männen har ökat
sin sjukfrånvaro med 0,2 procentenheter till 2,9 procent.

Det genomsnittliga antalet övertidstimmar per medarbetare (månadsavlönad) är 9,8, vilket är en ökning
med 0,9 timmar jämfört med 2015. I genomsnitt arbetade kvinnorna 8,7 timmar övertid, motsvarande siffra
för männen är 14,3 timmar. Övertiden har ökat för både kvinnor och män.

Sjukfrånvaro i förhållande (%) till tillgänglig arbetstid
Total sjukfrånvaro
Total långtidssjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för kvinnor
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män
Långtidssjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro i åldersgruppen för 0-29 år

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år och äldre
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år och äldre

2016

2015

2014

6,8

7,0

6,4

51,9

51,7

51,1

7,8

8,1

7,3

54,3

53,9

52,9

2,9

2,7

2,5

29,0

26,8

32,1

5,1

5,1

5,7

30,6

29,8

33,4

6,4

7,0

6,4

56,6

59,0

53,4

7,6

7,6

6,7

60,1

59,8

54,5

NYCKELTAL
2015

70,0

70,1

2014
69,5

Förändring av antal månadsavlönade

+ 93 (2 832)

+ 39 (2 739)

Antal tillsvidareanställda

2 434

2 370

2 312

Antal årsarbetare (tillsvidareanställda)

2 232

2 157

2 084

Andel tillsvidareanställda totalt (%)

85,9

86,5

85,6

Andel tillsvidareanställda kvinnor (%)

86,6

87,3

86,6

Andel tillsvidareanställda män (%)

83,2

83,3

80,8

Medelsysselsättningsgraden (%)

91

90

90

Kvinnors genomsnittliga sysselsättningsgrad (%)

90

89

89

Mäns genomsnittliga sysselsättningsgrad (%)

96

95

96

Personalomsättning (%)

8,5

7,9

7,4

Frisknärvaro (%)

37,2

39,6

40,5

Kvinnors frisknärvaro (%)

34,2

35,9

36,7

Mäns frisknärvaro (%)

50,0

56,3

58,2

Sjukfrånvaro (%)

6,8

7,0

6,4

Kvinnors sjukfrånvaro (%)

7,8

8,1

7,3

Mäns sjukfrånvaro (%)

2,9

2,7

2,5

Sjukfrånvaro (kalenderdagar)

31,4

31,7

29,1

Kvinnors sjukfrånvaro (kalenderdagar)

36,1

36,3

33,1

Mäns sjukfrånvaro (kalenderdagar)

12,4

11,8

10,9

Genomsnittlig övertid per medarbetare (timmar)

9,8

8,9

10,2

Kvinnors genomsnittliga övertid (timmar)

8,7

8,1

9,6

14,3

11,9

13,3

Medellön totalt (kr/mån)

28 078

27 016

26 397

Kvinnors medellön (kr/mån)

27 658

26 518

25 922

Mäns medellön (kr/mån)

29 755

29 223

28 679

3,11

3,15

2,86

Genomsnittlig ålder

46

46

47

Kvinnors genomsnittliga ålder

46

46

47

Mäns genomsnittliga ålder

45

46

47

Mäns genomsnittliga övertid (timmar)

Utfall av löneöversyn

+ 21 (2 700)
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MÅLDOKUMENT
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans
"I Ljungby kommun" betyder att den omfattar hela den geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av.
Med orden "formar vi framtiden" vill vi säga att framtiden inte är något vi sitter och väntar på ska ske utan
något vi skapar. Detta är en central del i vår vision och vårt sätt att se på världen och hur förändring sker!
Ordet "tillsammans" betyder att vi samarbetar och hjälps åt. Att vi samarbetar med våra medborgare och
kunder, mellan kommun och näringsliv, tjänstemän och politiker, olika nämnder och förvaltningar och även
med andra kommuner och aktörer i vår närregion. I Ljungby har vi en närhet till varandra som gör att vi kan
samarbeta över alla gränser.

Strategiskt område - Tillväxt
Näringsliv och entreprenörskap - Sysselsättning - Infrastruktur
Övergripande mål - Gemensamt
Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt hållbart sätt
Antal förvaltningsmål

3

Antal uppföljda förvaltningsmål

3

Antal uppnådda förvaltningsmål

2

Övergripande mål - Tekniska nämnden
Med en väl utbyggd infrastruktur och en bra service formar vi ett
attraktivt samhälle med en positiv utveckling.
Antal förvaltningsmål

2

Antal uppföljda förvaltningsmål

2

Antal uppnådda förvaltningsmål

2

Övergripande mål - Socialnämnden
God grundtrygghet skapar tillväxt för individen och verksamheten.
Antal förvaltningsmål

1

Antal uppföljda förvaltningsmål

1

Antal uppnådda förvaltningsmål

1

Övergripande mål - Socialnämnden
Vi tar tillvara individens resurser och förmågor.
Antal förvaltningsmål

3

Antal uppföljda förvaltningsmål

2

Antal uppnådda förvaltningsmål

0

MÅLDOKUMENT

Övergripande mål - Kommunstyrelsen
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Goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och
skapa sysselsättning.
Antal förvaltningsmål

5

Antal uppföljda förvaltningsmål

4

Antal uppnådda förvaltningsmål

2

Övergripande mål - Kommunstyrelsen
Utbyggd infrastruktur ger ökad rörlighet för idéer, människor, varor
och tjänster.
Antal förvaltningsmål

4

Antal uppföljda förvaltningsmål

2

Antal uppnådda förvaltningsmål

2

Övergripande mål - Barn- och utbildningsnämnden
Barns och elevers entreprenöriella förhållningssätt utvecklas
genom att kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras.
Antal förvaltningsmål

1

Antal uppföljda förvaltningsmål

1

Antal uppnådda förvaltningsmål

1

Övergripande mål - Barn- och utbildningsnämnden
Barn och elever har kontakt med arbetslivet utanför skolan.
Antal förvaltningsmål

1

Antal uppföljda förvaltningsmål

0

Antal uppnådda förvaltningsmål

0

Övergripande mål - Kultur- och fritidsnämnden
Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och
idrott, bidrar vi till individens utveckling och samhällets attraktivitet.
Antal förvaltningsmål

1

Antal uppföljda förvaltningsmål

1

Antal uppnådda förvaltningsmål

1

Övergripande mål - Miljö- och byggnämnden
Genom framsynt planering underlättar vi för dem som bor, vistas
och verkar i kommunen.
Antal förvaltningsmål

7

Antal uppföljda förvaltningsmål

5

Antal uppnådda förvaltningsmål

3

Övergripande mål - Gemensamt
Genom hög kompetens skapas en professionell verksamhet och ett
samhälle för framtiden.
Antal förvaltningsmål

7

Antal uppföljda förvaltningsmål

6

Antal uppnådda förvaltningsmål

4
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Strategiskt område - Kunskap
Lärande - Kompetensutveckling - Förnyelse
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Övergripande mål - Tekniska nämnden
Genom lärande och kompetensutveckling får vi en
stimulerande/attraktiv arbetsplats.
Antal förvaltningsmål

2

Antal uppföljda förvaltningsmål

2

Antal uppnådda förvaltningsmål

2

Övergripande mål - Socialnämnden
Motiverad personal med relevant utbildning ger rättssäkerhet samt
god och trygg omsorg och vård.
Antal förvaltningsmål

2

Antal uppföljda förvaltningsmål

2

Antal uppnådda förvaltningsmål

1

Övergripande mål - Socialnämnden
Vi använder metoder och teknik som bidrar till utveckling som är av
värde för individen och verksamheten.
Antal förvaltningsmål

1

Antal uppföljda förvaltningsmål

1

Antal uppnådda förvaltningsmål

0

Övergripande mål - Barn- och utbildningsnämnden
Barn och elever ska i sitt lärande utvecklas maximalt.
Antal förvaltningsmål

9

Antal uppföljda förvaltningsmål

8

Antal uppnådda förvaltningsmål

6

Övergripande mål - Kultur- och fritidsnämnden
Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till nya
kunskaper och färdigheter, som bidrar till utveckling, folkbildning,
glädje och gemenskap.
Antal förvaltningsmål

2

Antal uppföljda förvaltningsmål

2

Antal uppnådda förvaltningsmål

2

Övergripande mål - Miljö- och byggnämnden

MÅLDOKUMENT

Människor som bor och verkar i kommunen ska vara delaktiga i
samhällsutvecklingen.
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Antal förvaltningsmål

2

Antal uppföljda förvaltningsmål

1

Antal uppnådda förvaltningsmål

1

Strategiskt område - Livskvalitet
Hälsa och omsorg - Attraktiva miljöer - Hållbarhet
Övergripande mål - Gemensamt
Verksamheten bedrivs på ett ekologiskt hållbart sätt.
Antal förvaltningsmål

1

Antal uppföljda förvaltningsmål

1

Antal uppnådda förvaltningsmål

0

Övergripande mål - Gemensamt
Verksamheten bedrivs på ett socialt hållbart sätt.
Antal förvaltningsmål

1

Antal uppföljda förvaltningsmål

0

Antal uppnådda förvaltningsmål

0

Övergripande mål - Tekniska nämnden
Vi skapar förutsättningar för god hälsa, trygga och tilltalande
miljöer där vi hushåller med våra resurser.
Antal förvaltningsmål

4

Antal uppföljda förvaltningsmål

4

Antal uppnådda förvaltningsmål

4

Övergripande mål - Socialnämnden
De insatser socialnämnden erbjuder är förebyggande och leder till
förbättrade livsvillkor samt ökad självständighet.
Antal förvaltningsmål

2

Antal uppföljda förvaltningsmål

2

Antal uppnådda förvaltningsmål

1

Övergripande mål - Socialnämnden
Alla som är i kontakt med socialnämnden i Ljungby kommun får
god service och gott bemötande.
Antal förvaltningsmål

2

Antal uppföljda förvaltningsmål

2

Antal uppnådda förvaltningsmål

1

Attrahera och behålla medborgare genom god service och kreativa
miljöer.
Antal förvaltningsmål

3

Antal uppföljda förvaltningsmål

3

Antal uppnådda förvaltningsmål

0
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Övergripande mål - Kommunstyrelsen
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Övergripande mål - Barn- och utbildningsnämnden
Barn och elever trivs och mår bra i en god miljö.
Antal förvaltningsmål

5

Antal uppföljda förvaltningsmål

4

Antal uppnådda förvaltningsmål

2

Övergripande mål - Kultur- och fritidsnämnden
Skapa och utveckla mötesplatser med kultur och idrott som berikar
gemenskap och bidrar till alla människors hälsa och välbefinnande.
Vi stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och
unga i fokus.
Antal förvaltningsmål

2

Antal uppföljda förvaltningsmål

2

Antal uppnådda förvaltningsmål

0

Övergripande mål - Miljö- och byggnämnden
Livsmiljön i Ljungby kommun ska präglas av rent vatten, frisk luft
och attraktiva miljöer.
Antal förvaltningsmål

4

Antal uppföljda förvaltningsmål

3

Antal uppnådda förvaltningsmål

1

Kommunledningsförvaltningens analys
Trots att kommunen har en väldigt hög andel sysselsatta i kommunen så kommer arbetet att fortsätta i
samarbete med Ljungby kommuns näringsliv och arbetsförmedlingen för att uppnå en högre andel sysselsättning och därmed uppnå en bättre placering i
relation till referenskommunerna.
Trots en förbättrad placering bland referenskommunerna i målet "Andelen nystartade företag är i topp
5 av våra 20 referenskommuner" så uppnås inte det
satta målvärdet att attrahera tillräckligt många företag
med nyvarande upplägg (LBA). Under nästkommande år så ska nya intressanta lösningar undersökas,
likt "High Five Halmstad".
Förvaltningsmålet att ha "Minst en ny utbildning på
högskolecentrum Ljungby HCLY vart annat år" arbetades mot genom att ansöka under Jönköpings Tekniska Högskola. Tyvärr resulterade det inte denna
gång i nya utbildningar. Planer finns på att träffa Jönköping Tekniska Högskola och formera oss ännu bättre framöver och jobba ännu tydligare i vår kommunikation med näringslivet.
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De mål som inte uppfylldes och där skillnaden mellan
mål och utfall är låg, där kommer inga särskilda åtgärder att göras. Det gäller främst mätningar av nöjd
medborgarindex till förvaltningsmålet ”Vatten- och
avloppsförsörjningen samt renhållning ska upplevas
hålla hög kvalitet och ha god leveranssäkerhet”. Där
hamnade utfall strax under målvärdet på punkterna

”avloppssystem” och ”sophämtning”. Detsamma gäller förvaltningsmålet ”Alla som bor, vistas och verkar
i kommunen ska känna säkerhet och trygghet”, där
utfallet av nöjd-medborgarindex gällande räddningstjänst understeg målsättning.
Gällande utfall kontra målsättning för förvaltningsmålet ”Medborgarna ska vara nöjda med service, tillgänglighet, information och bemötande”, där förvaltningens förmåga att svara på frågor via epost och
dess bemötande mäts via Kkik undersökningar så
kommer frågan om bemötande att tas upp på framtida
arbetsplatsträffar. En kommentar från Kkik var att det i
vissa fall var bristfälliga signaturer i e-postsvaren. Där
pågår det information till personalen om att det är den
framtagna signaturen som ska användas.
Notering gällande förvaltningsmålet ”Kommunens
fastighetsverksamhet ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och hålla god service och bemötande” är
att brukarundersökningen av fastighetsverksamhetens återkoppling ej mättes under 2016, och utfallet
härstammar från servicemätningarna som utfördes
2015. Där jobbar avdelningen med att förbättra återkopplingen.
Resultatet av nöjd-medborgarindex till målet ”Gator,
gång- och cykelvägar ska vara tillgängliga och trafiksäkra under alla årstider” härleder förvaltningen att
anledningen till resultaten kan bero på de gatuarbeten
som utförts i t.ex. centrum och som pausats och därmed upplevts ofullständiga. Under 2017 och framåt
kommer arbeten utföras som gör att trafikflödet knyts
samman.

Kultur- och fritidsnämndens analys

Tydlig struktur för att arbeta med att kartlägga, dokumentera och analysera insatser kring elever som riskerar att inte nå målen är en framgångsfaktor för högre måluppfyllelse. Genom aktivt värdegrundsarbete
läggs grunden för ett positivt och uppmuntrande klimat för lärande, vilket är en framgångsfaktor för högre
måluppfyllelse. Åtgärder för framtiden: Språkutvecklande arbetssätt ska användas i skolans alla ämnen
för att nå högre måluppfyllelse. Uppföljning av de nyanländas kunskapsutveckling utifrån kartläggningen.

När kultur- och fritidsnämndens förvaltningsmål
”Vi är bland de 50 bästa friluftskommunerna i landet i
för kommuninvånarnas och besökarnas välbefinnande” sattes 2014, placerade Ljungby kommuns sig på
54:e plats. Därefter har förvaltningen förbättrats på
att fylla i enkäten till Naturvårdsverket vilket resulterat
i en mer verklighetsförankrad bild och därmed en bättre position. Dock saknas både en översiktsplan och
en friluftsplan vilket kan förklara den tappade positionen i mätningen.
Angående förvaltningsmålet ”Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller idrotts- och motionsanläggningar jämfört med föregående mätning” så har
de senaste två åren byggts en ny ishall, nytt stall i
Sickinge samt en ny fotbollsanläggning. Resultatet
med en ökning i nöjd-medborgarindex från 62 till 63
tyder på ett stort behov av motionsanläggningar med
godkända mått och utrustning, och då många av kommunens anläggningar har stort behov av renovering
så kan det vara en förklaring till varför målvärdet ej
uppnåtts.
När det gäller teaterföreställningar, koncerter och utställnings- och konstverksamhet så anser förvaltningen att det går åt rätt håll med en ökning i nöjd-medborgarindex gentemot föregående år, och med målvärdet i sikte.
Kultur- och fritidsnämndens övergripande kunskapsområde, där målen att ”Minst 50 % av alla aktiviteter
och arrangemang genomförs i samarbete med andra aktörer” samt att ”Fler barn och ungdomar deltar i
våra aktiviteter och arrangemang jämfört med föregående års mätning” så uppnås båda målvärden. Trots
tappningen i andelen aktiviteter i samarbete med andra aktörer mot föregående år, så överstiger utfallet
nämndens målvärde med 24 %. Ökningen bland deltagarna har legat som fokus på förvaltningsnivå, vilket
kan förklara den fortsatta ökningen.

Angående förvaltningsmålet ”Genomsnittliga betygspoängen gällande avgångsklasser i den kommunala
gymnasieskolan ska vara högre än föregående år.” Så
har förvaltningen tagit fram följande åtgärder för ökad
måluppfyllelse (utöver de som arbetades fram vid föregående års analys);
• Ökade lärarresurser i ämnet matematik
• Ökad undervisningstid för vissa grupper
• Förbättrad uppföljning där rektor och lärare tillsammans diskuterar förbättringsområden.

Socialnämndens analys
Under tillväxtområden så finns målen att ”Varje chef
ska ha minst en aktivitet som ökar det salutogena
synsättet” samt ”För ökad tid hos brukare/omsorgstagare/klienter ska vi minska förvaltningens ”kring tider”.
Dessa utfall är osäkra som ett resultat av ombyggnation av målstyrningsmodulen under 2016, vilket försvårade möjligheten för chefer att lägga in aktiviteter och därmed följa upp dessa. Arbetet fortgår under
nästkommande år med ambitionen att då också uppnå satta målvärden. Detsamma gäller kunskapsmålet
att ”Varje chef ska ha minst en aktivitet som ökar det
ekonomiska tänkandet i arbetsgruppen”.
Förvaltningsmålet att förbättra personalkontinuiteten är ett mål som uppnåddes 2015 och 2016. Socialnämnden önskar därmed att höja ambitionen ytterligare under nästkommande år.
Svårigheter har uppkommit att få fram statistik gällande målet ”Alla personer inom hemtjänst, särskilt boende och stöd till personer med funktionsnedsättning
(OF) ska ha aktuell genomförandeplan (ej äldre än tre
månader).”. Detta mål kommer därmed att ses över
som ett uppdrag av socialnämnden.
Planer finns att ytterligare förtydliga förvaltningsmålet
”Under året ska innovativa metoder och/eller tekniska lösningar implementeras inom socialförvaltningen”
samt finna bättre verktyg att fånga upp innovativa metoder och tekniker som sker ute i verksamheterna.
Trots en förbättring gentemot föregående år så uppnås inte förvaltningsmålet ”Vi ska öka vår tillgänglighet vad gäller kontaktförsök, information samt intresse
och engagemang”.
Att ”Varje chef ska arbeta för att öka medarbetarnas
välmående” har varit en viktig punkt inom socialförvaltningen under 2016, vilket också kan ses i utfallet
som understiger det satta målvärdet för 2016.

MÅLDOKUMENT

Barn- och utbildningsnämndens analys
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HÅLLBAR UTVECKLING
Vårt övergripande hållbarhetsmål är att i gruppen varuproducerande kommuner i Miljöaktuellts årliga ranking få plats 21 eller bättre. I 2016 års undersökning
kom vi på plats 23 av 54 kommuner i gruppen.
En försämring med 7 platser.
Under 2016 har en inventering av kemikalier gjorts i
hela organisationen. Den låg sedan till grund för en
upphandling av ett IT- system som ska hjälpa oss
med kemikalielistor och riskbedömningar.
Arbetet med en ny energiplan fortgår. Under året har
flera interna workshoppar hållits, som är underlag för
ett första utkast att gå vidare med.
”Renare Ljungby” har genom att marknadsföra
skräpplockardagarna ” Vi håller rent” arbetat mot nedskräpning. Gruppen har också slutfört arbetet med en
verksamhetsplan mot nedskräpning.
Höstens miljömånad innehöll föreläsningar om ”Att
göra skillnad! Det går!” och permakulturodling.
Tillsammans med Ljungby Business Arena och Sustainable Småland höll vi ett mycket välbesökt frukostmöte för företag om hållbara transporter och bränslen.
GreenCharge besökte vår kommun med sin roadshow
med el- och biogasfordon.
Ljungby kommun beviljades pengar för ett SIDA-projekt där faktakort om de Globala målen togs fram,
samt två aktiviteter för att göra målen kända genomfördes.

BARN -OCH
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Skolorna i Ljungby kommun har arbetat med läroplansmål som lyder: vi visar respekt för- och omsorg
om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Några skolor och förskolor har deltagit i skräpplockardagar för att visa omsorg i närmiljön. I sitt värdegrundsarbete och med sina ordningsregler arbetar
skolorna med att hålla närmiljön fin. I ämnen som till
exempel samhällskunskap, geografi och naturkunskap får eleverna kunskaper om de utmaningar närsamhället och det globala samhället står inför. De förbereds för att göra val och insatser som främjar vår
miljö.
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Musikskolan arbetar för social hållbarhet och socialt
ansvarstagande där barn och ungdomar erbjuds en
livsmiljö, där man får möjlighet att utvecklas och berikas med kunskap, vilket förebygger ohälsa.
De arbetar aktivt med att vara en jämställd musikskola och vann 2016 Ljungby kommuns jämställdhetspris.
På Ljungby kommunbibliotek finns ett genomgående
miljötänk i arbetet. Exempelvis genom pappersåtervinning och nedladdning av talböcker samt e-bokslånen är ett sätt att bedriva en verksamhet för hållbar
utveckling.

Kafé Röda rummet använder en del ekologiska varor
och bibliotekets städas med svanenmärkta produkter.
Fritidsgårdens personal arbetar med social och ekonomisk hållbarhet för att bygga en långsiktig, stabil och dynamisk verksamhet, där ungdomars behov
uppfylls.
Verksamheten kvarteret Fritiden arbetar tillsammans
med föreningar och Smålandsidrotten för att bygga
utegym på olika platser i Ljungby kommun. Utegymmen ger kommuninvånarna en ny möjlighet till träning
och denna friskvårdssatsning förebygger ohälsa.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Den kommunövergripande arbetsgruppen för cykelplanering har under året samlat in synpunkter och
önskemål gällande cykelvägar inom hela Ljungby
kommun.
Vid insamling av hushållens avfall har inget fossilt
bränsle använts, då entreprenören under året kört sina renhållningsfordon på miljödisel.
På Bredemads återvinningscentral har det genomförts bokbytardag och klädbytardag för att minska
avfallet. På avloppsreningsverket har det varit öppet
hus för att minska mängden av felaktigt nedspolade
produkter.
Tekniska förvaltningen har inventerat verksamhetens
kemikalier inför det tilltänkta digitala kemikaliehanteringssystemet. Tekniska förvaltningen har cirka 1 650
kemikaler. Det stora antalet beror på att kostavdelningen har många kök och att de andra avdelningarna
har varsin verkstad där det krävs kemikalier till bland
annat arbetsmaskiner, fastighet-, park- och gatuskötsel.
Tekniska förvaltningens fordon tankas med miljödiesel.
Målsättningen för kommunens inköp av ekologiska
livsmedel är 25 procent. Kommunens gemensamma
inköp har minskat från 22,5 procent till 21 procent.
Minskning är ett medvetet val utifrån beslut om att i
möjligaste mån uppnå ekonomisk balans. Målsättningen för inköp av svenskt kött är 100 procent. Kommunens gemensamma inköp har ökat något från 96
procent till 96,5 procent. Kostavdelningens inköp har
ökat till 99 procent.
Målsättningen för inköp av Fairtrademärkta livsmedel
är 100 procent för bananer, 100 procent för kaffe och
75 procent för te. Kommunens gemensamma resultat
är 72 procent för bananer, 86 procent för kaffe och 27
procent för te. Kostavdelningens inköp har uppnått 90
procent för bananer, 93 procent för kaffe och 42 procent för te. Kostavdelningen köper även en del arbetskläder som är Fairtrademärkta.

MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN
Inom miljötillsynen fokuseras exempelvis på att verksamheter ska klara riktvärden för utsläpp till spillvattenätet för att skydda våra vattendrag. Under hösten
2016 hölls en informationsträff för industrier i kommunen. Träffen hölls på reningsverket och fokus var på
rening av spillvatten.
Arbete med revidering av gällande vindkraftsplan pågår.
Förvaltningen har ett mål att detaljplaner för bostäder
ska säkra tillgång till park- eller grönområde inom ett
avstånd om 300 meter. Tre nya detaljplaner har antagits under året, varav en är för bostäder och där har
målet uppnåtts.
Ett löpande arbete pågår med att planera och samordna platsbesök för att minska antalet transporter som
förvaltningen gör.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Socialförvaltningen har under 2016 deltagit och arbetat med flera miljömål. Minska användningen av farliga kemikalier i verksamheten, där chefer med husansvar har ett uttalat ansvar för kemikalier i verksamheten.
Förvaltningen arbetar aktivt med cykel som transportmedel i till exempel hemtjänst och ledning/stab.
Socialförvaltningen arbetar aktivt med samåkning vid
dubbelbemanning i hemtjänsten, vid utbildningar och
konferenser.
Vid upphandling av elektromekaniskt låssystem i
hemtjänsten, ställdes krav på att det dåvarande
mekaniska låssystemet skulle återanvändas.
Arbetet med att underlätta för cirkulär ekonomi sker
genom Återbruket (gemensamt projekt med tekniska
förvaltningen). Under 2016 utrustades tre möteslokaler på Köpmansgatan 18 med möbler som renoverats
(återbruk av möbler) av socialpsykiatrins dagliga verksamhet.

LJUNGBYBOSTÄDER
Ljungbybostäder har fokus på att optimera förbrukning
och se till att fastigheterna håller god energiprestanda.
Vår optimeringsgrupp består idag av en energiingenjör
och en elektriker. Endast en liten del av vår energianvändning består idag av fossila bränslen. Vi har en
fastighet där olja används som sekundär uppvärmningskälla. Vi har lyckats att märkbart sänka vår elförbrukning och därmed påtagligt minska våra kostnader
för el under de senaste åren.
En kemikalieinventering har utförts på samtliga arbetsplatser och områdeskontor.
Ljungbybostäder är medlem i föreningen Goda Hus,
som arbetar med frågor runt energieffektiva byggnader. Föreningen är knuten till Linné-universitetet.
Ljungbybostäder har 12 egna bilar varav idag 6 är
eldrivna.

LJUNGBY ENERGI
Bolaget tillhandahåller miljövänliga energilösningar,
vilket nuvarande produktionsapparat för fjärrvärme är
ett bevis för. Den genomsnittliga utomhustemperaturen får krypa under -5°C innan olja behöver stötta
fjärrvärmeproduktionen. Bolaget bidrar till internationella och nationella mål avseende avfallshierarkin dvs
avfallshanteringen flyttas uppåt i avfallstrappan och
numera deponeras under 1% av allt avfall som uppstår, vilket är väldigt positivt ur klimatsynpunkt.
2016 var ett förhållandevis varmt år, dock något kal�lare än 2015. Mängden olja som förbrukats under året
uppgår till 0,8% av den totala bränslemixen, vilket till
stor del beror på att januari månad var riktigt kall.
Bolagets strävan att fasa ut torv ur produktionsmixen
startades upp under 2016 och andelen torv reducerades från 18% till 15%. Den minskade andelen torv ersattes av biobränslen.
Utsläpp av fossil CO2 förväntas minska de närmaste åren i samband med att bolaget fasar ut torven ur
bränslemixen. Helårseffekt uppnås först 2018 och
reduceringen förväntas uppgå till 35-40%.
Bolagets verksamhet vid Ljungsjöverket är tillståndspliktig enligt miljöbalken. De huvudsakliga emissionerna från Ljungsjöverket är utsläpp till luft och i bolagets
miljötillstånd regleras utsläpp av stoft, totalt organiskt
kol, väteklorid, svaveldioxid, kväveoxider, kolmonoxid
och ammoniak genom satta gränsvärde. Dessa emissioner mäts ständigt när avfallsförbränningen är i drift.
Dioxiner, kvicksilver och kadmium kontrolleras genom
stickprovsmätningar. Det sammanlagda utsläppet av
koldioxid från produktionsanläggningar som kräver utsläppsrätter uppgick till 39 266 ton under 2016.
Det ökade utsläppet jämfört med 2015 (35 425 ton)
beror på Naturvårdsverkets förändrade hänvisningsvärde vid beräkning av utsläpp från avfallspannan.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Driftoptimering av fastigheterna fortgår. En driftoptimerare är anställd från 2017 för att aktivt jobba vidare med driftoptimering och uppföljning av driftstatistik. Sedan 2010 har energianvändandet per förvaltad yta minskat med cirka 7 procent. Under 2016 har
dock ingen minskning kunnat påvisas totalt sett över
byggnadsbeståndet. 2016 användes 8,4 m3 olja för
uppvärmning vilket är en ökning med 20 procent från
2015.
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ANSVARSOMRÅDE

Friskvård

Kommunledningsförvaltningen arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med ledning och utveckling av
den kommunala verksamheten.

661 medarbetare använde sig av aktivitetsbidraget
under 2016, det är 44 fler än 2015. Fördelningen är
16 procent män och 84 procent kvinnor.
Totalkostnaden för aktivitetsbidraget blev 505 tkr,
vilket är 8 tkr mer än året innan.

Arbetet omfattar arbetsgivarfrågor, ekonomistöd,
upphandling, kansli, IT, infrastruktur, marknadsföring, trygghet, säkerhet och hållbar utveckling, högre utbildning, internationellt arbete, näringsliv och
landsbygdsutveckling samt stöd för det politiska arbetet och samverkan med andra kommuner, myndigheter och näringsliv.

ÅRETS VERKSAMHET
Arbetsgivaransvar
Kompetensutveckling
Personalavdelningen har genomfört arbetsrättsutbildning, arbetsmiljöutbildning, introduktion för nyanställda och chefer samt genomfört tematräffar inom
personalområdet.
Samverkan
Kommunledningsförvaltningen har under 2016 genomfört samverkan med Markaryd och Älmhult inom områdena för ekonomi, IT och personal.
Resultatet av arbetet är att gå vidare med ett strukturerat samarbete och inte samordning inom ovanstående områden.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Studentmedarbetarprojektet
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Konceptet bygger på att högskolestudenter på teoretiska utbildningar erbjuds extraarbete under studietiden med arbetsuppgifter som är av relevans för
studieområdet. Syftet är dels att öka högskolestudenters benägenhet att stanna kvar i regionen dels
att underlätta framtida rekryteringar. Under 2016
anställdes två studentmedarbetare, vilket innebär
att totalt åtta studenter erbjudits anställning sedan
starten 2013.
Rehabilitering
Hälsosamtal vid upprepad korttidssjukfrånvaro har
pågått under året. Samtal har genomförts av företagshälsovården och återkoppling har skett gällande åtgärder. Hälsosamtalen görs tillsammans med
medarbetarna som har haft fler än 6 frånvarotillfällen under ett år.
Under året ordnade personalavdelningen aktivitetsträffar för de medarbetare som är sjukskrivna. Syftet var att få medarbetarna att känna en tillhörighet,
ge information och ge möjlighet att prova olika aktiviteter.

Medarbetaren kan även få massagebidrag på 200
kronor/behandling i ersättning för fem behandlingar
per år. Under året betalades det ut massagebidrag
till 417 medarbetare, 5,5% av dem var män och
94,5% kvinnor. Totalt betalades det ut 187 tkr i massagebidrag. Totala summan av massagebidraget
minskade 18 tkr men det var fler som utnyttjade det.
Lean
Under verksamhetsåret 2016 tillsattes en ny leansamordnare från 2 maj för att ta över arbetet med
lean i Ljungby kommun och lean-utbildningana startade i september. Under hösten utbildades ca 75
medarbetare och det ansågs som en uppstart.
Leansamordnaren har pekat på områden som
är kritiska för en lyckad implementering av lean.
Dessa områden är hjälp med uppstart på avdelningar som gått utbildning, coaching för de som
har gått utbildningen tidigare men som kört fast på
grund av en eller flera anledningar. Samt hjälp med
att sätta upp mål med lean och inte minst att implementera en struktur för uppföljningar av leanarbetet
i de olika förvaltningarna.
Under 2016 har fastighetsavdelningen samt kultur- och fritidsförvaltningen fått hjälp med processkartläggning och man har coachat fram ett framtida
läge med en tillhörande handlingsplan.

Bruttolöneavdrag
Ljungby kommun vill medverka till en hållbar utveckling och vara en attraktiv arbetsgivare. Som en
del i det arbetet erbjudes därför möjlighet till bruttolöneavdrag för personal som är intresserade av en
supermiljöbil som personalbil. Bruttolöneavdrag
erbjuds också för synfelsbehandlingar.
Busskort erbjuds mot nettolöneavdrag.

Arbetsmarknadsåtgärder
Arbete har påbörjats gällande att revidera överenskommelsen med Arbetsförmedlingen om hur samverkan ska utformas mellan aktörerna för att minska arbetslösheten för ungdomar 16-24 år.
Överenskommelsen ska godkännas av Dua (delegationen för unga i arbete). I detta arbete har samverkan skett med Markaryds kommun och Älmhults
kommun.

Studiebesök har genomförts med deltagare från
kommunen, arbetsförmedlingen och Älmhults kommun. Besöket var i Botkyrka kommun samt på regeringskansliet på Delegationen för unga till arbete.
219 gymnasieungdomar har haft sommarjobb.
Av dem var 81 flickor och 138 pojkar. Därigenom
uppfylldes kommunens kvalitetsgaranti vad gäller
sommarjobb till gymnasieungdomar.
Ytterligare en arbetsmarknadsåtgärd som kommunen har investerat i har fortsatt under 2016; Svenska Migrationscentret. Syftet med migrationscentrets
verksamhet är att främja svensk migrationsforskning och skapa jobb för arbetslösa.
Kommunen medfinansierar maximalt 20 heltidsanställningar. Under 2016 var 18 av de 20 anställningarna besatta.
Ekonomistöd
Den länsgemensamma upphandlingen av ekonomisystem ledde till att avtal tecknades med nuvarande
ekonomisystem, Raindance. Införandet av det nya
systemet gjordes med start 2016-01-01. Även om
det är samma system så gjordes en stor omarbetning av hela systemet med alla bakomliggande systemregister. Vi har även fått tillgång till flera nya moduler och funktioner, bland annat abonnemangsfakturor och kundfakturaportal. Under hösten har systemet kompletterats med en modul för budget och
prognos. Tekniska förvaltningen har börjat använda
en modul för tid och projekt.
Kodplanen ändrades 2016 i samverkan med Markaryds och Älmhults kommuner. En likartad kodplan
ska underlätta framtida samarbete kring ekonomiadministration.
Byte av bank gjordes 1 april från Nordea till Swedbank. Byte gjordes även från plusgiro till bankgiro.
Ett inköpsstödssystem infördes under 2014.
Nästa steg som gjordes under 2015 var att upphandla samlastningscentral. Från och med april
2016 så går samtliga livsmedel och köksutensilier
till en samlastningscentral utanför Växjö där varorna
packas om och levereras till respektive arbetsplats.
Högre utbildning
De tre utbildningsanordnarna på Högskolecentrum
Ljungby (HCLY), Centrum för Informationslogistik
(CIL), Idé & Resurscentrum (IRC) och Utvecklingscentrum för Servicetekniker (US), har samverkat
och bedrivit eftergymnasiala utbildningar.
2016 studerade cirka 300 elever på HCLY och de
flesta fick arbete efter avslutade studier.

Under året har HCLY tillsammans med bland annat
Region Kronoberg arbetat för att det ska bli fler yrkeshögskoleutbildningar till Kronobergs län.
Det finns en kompetensbrist i hela regionen och
yrkeshögskoleutbildningarna skulle kunna tillföra
personer som idag är svårrekryterade. Den 4 april
anordnade HCLY ett diskussionsmöte för alla utbildningsanordnarna i länet, utvecklingsdirektren för
Region Kronoberg och politiker med syfte att få fler
YH-utbildningar till Kronobergs län.
Den 9 november besöktes Ljungby av generaldirektören från Myndigheten för yrkeshögskolan för att
föra ett samtal med representanter för Region Kronoberg. Temat för mötet var ”Regional tillväxt och
kompetensförsörjning ur ett yrkeshögskoleperspektiv” och förutom representanter för regionen var
flera från kommun och näringslivet på plats för att
diskutera.
I Ljungby kommun har det under 2016 ansökts om
nio yrkeshögskoleutbildningar. Under året blev det
klart att Sjuksköterskeprogrammet kommer att startas i Ljungby hösten 2017.
Utbildningen ges av Linnéuniversitetet vid CIL.
Kommunen levde upp till kvalitetsgarantin att alla
studenter ska erbjudas studentbostad.

Service och IT
Under året har det arbetats med införandet av en ny
webbplats för Ljungby.se. Webbplatsen har nu ett
nyare modernare utseende och förhoppningsvis är
det lättare för våra medborgare att hitta den information de söker. Projektet för att bygga ut de trådlösa nätverken på skolor och förskolor har slutförts,
vilket underlättar för både personal och elever.
Kompletteringar utanför projektet kommer även att
fortsätta löpande framöver. Införandet av Windows
7 är nu klart och alla användare jobbar i samma
version. Många nya e-tjänster har lanserats under
året för att underlätta för våra medborgare. Flera av
våra kommunala verksamheter har också fått tillgång till fiber under året.
Sedan december har avdelningen en ny chef.
Avdelningen består av växel/reception/kontorservice samt IT och har bytt namn till Service- och ITavdelningen.

Infrastruktur
Den anropsstyrda trafiken, ”Närtrafik Ljungby”, har
fortsatt att växa under 2016. Länstrafiken Kronoberg har utrett närtrafikens framtid och har beslutat
att göra projektet till en permanent del av verksamheten framöver, med vissa förändrade villkor.
Trafikverkets planering av upprustning av riksväg 25
till mötesseparerad 2+1-väg har fortsatt under året.
En arbetsplan för sträckan Boasjön-Annerstad har
antagits under 2016. Själva byggandet av sträckan
kommer att påbörjas under 2017.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ett integrationsprojekt har startats med namnet
Riktning Ljungby. Syftet med projektet är att erbjuda en plats som nyanlända kan besöka för att förbereda sig för den svenska arbetsmarknaden.
Mötesplatsen har varit öppen sedan hösten 2016
och arbetet bedrivs av två projektanställda medarbetare.
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Samhällsbetalda resor
Ansvaret för färdtjänst överlämnades till socialförvaltningen vid halvårsskiftet 2016 och är inte längre
en del av kommunledningsförvaltningens verksamhet. Eftersom ansvaret för skolskjutsverksamheten
överlämnades till barn- och utbildningsförvaltningen
från 1 januari 2016 kvarstår numera strategiska infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor på kommunledningsförvaltningen.

Marknadsföring och information
Som ett steg för att förbättra kommunikationen till
medborgarna skapade vi en egen facebook-sida
som en ytterligare informationskanal. Vi har satt
riktlinjer för hur den ska användas och vad för typ
av information som ska framgå. Sidan används för
att informera vår målgrupp med nyheter om vad vi
gör.
Kommunen har under 2016 fortsatt att lobba för ett
järnvägsstopp i Ljungby på höghastighetsjärnvägen. En grupp från Ljungby kommun åkte upp till
Stockholm under hösten, för att återigen träffa representanter från Sverigeförhandlingen, med syfte
att påpeka vilken nytta det skulle innebära med en
tågstation i Ljungby.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Näringsliv
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Under året har näringslivsavdelningen genomfört en behovsanalys för att få svar på vad företagen har för behov av kompetens. Arbetet har skett i
samarbete med Region Kronoberg och har mynnat
ut i en rapport som analyserar behovet av kompetens bland företagen runt om i kommunen. För att
gå vidare med uppgiften att hitta rätt kompetens,
togs det första steget för ett länsgemensamt projekt
kring strategisk kompetensförsörjning den 2 december 2016. Tanken är att projektet ska möjliggöra en
plan för hur näringslivet bättre kan förses med den
kompetens som efterfrågas.
Kommunen har under året haft en rad möten med
olika näringslivsorganisationer. Det handlar till exempel om frukostmöten, lunchmöten, besök hos
företagsföreningar och på företag, utbildningsinsatser och informationsmöten. Under 2016 genomfördes ett 50-tal företagsbesök varav flertalet gjordes
utanför Ljungby tätort.
I samverkan med Ljungby Business Arena (LBA)
driver Ljungby kommun en företagsinkubator och
nyföretagarrådgivning och i oktober arrangerade
kommunen, LBA och Företagarna den årliga näringslivsgalan där många av våra företag prisades.
Svenskt näringsliv har gjort en ranking av kommuners företagsklimat där Ljungby kommun fick 66:e
plats (jfr 51 år 2015). I SKL:s (Sveriges kommuner
och landsting) insiktsmätning, där de företag som
faktiskt haft kontakt med kommunen under året har
besvarat frågor om kommunens service, hamnade
Ljungby kommun på 25:e plats av landets 290 kommuner. Båda mätningarna visar att näringslivet är
mycket nöjda med den service kommunen tillhandahåller.

Under året har näringslivsavdelningen varit delaktig
i kommunens arbetsgrupp för fiberfrågor/bredband.
Konkreta insatser har varit att revidera informationsfolder om fiber, omvärldsbevaka finansieringsmöjligheter och att hjälpa hushåll och företagare att hitta svar på sina fiberfrågor.
Näringslivsavdelningen har varit med och skapat en
fokusgrupp mellan skola och näringsliv vilket inneburit en ny intressant dialog mellan personalchefer
och lärare. Ett lärarsafari har genomförts, där 15 lärare från grundskolan under en dag gjorde tre fördjupade företagsbesök. Tanken med aktiviteterna är
ett utökat erfarenhetsutbyte mellan skola-näringsliv.
Torsdagen den 17 mars meddelar Cargotec att hela
den befintliga produktionen av gaffeltruckar i Lidhult
ska flyttas till Stargard i nordvästra Polen. Informationen från Cargotec var att produktionen skulle flyttas i tre steg, oklart när, och att processen skulle vara klar december 2018. Samtidigt meddelade
de sin avsikt att etablera ett utvecklingscentrum i
Ljungby. Ljungby kommun sammankallande omgående en grupp bestående av kommunal- och
oppositionsråd, kommunchef samt representanter
från näringslivsavdelningen. Där bestämdes bland
annat att det redan onsdag 23/3 ska hållas ett första dialogmötet på Träffpunkt Lidhult där kommunen och Cargotec ska vara närvarande. Sedermera
under 2016 hölls, i Ljungby kommuns regi, ytterligare sju dialogmöten på Träffpunkt Lidhult.

Trygg och hållbar utveckling
Budget- och skuldrådgivning
Antalet skuldsatta totalt sett har under 2016 ökat
med cirka 6,6 %. I gruppen 18-25 år har dock antalet skuldsatta minskat något. Även antalet ansökningar om skuldsanering till Kronofogden minskade under första halvåret och likaså kontakter till
budget- och skuldrådgivningen. I november 2016
trädde förändringar i skuldsaneringslagen i kraft
samt en ny lag ”F-skuldsanering”. Dessa förändringar kan vara en möjlig förklaring till minskningen
av ansökningar och kontakter till budget- och skuldrådgivningen då många kan ha inväntat dem och
därmed väntat att söka hjälp. Med tanke på detta är
det troligt att behovet av budget- och skuldrådgivning kommer att öka framöver.
Konsumentrådgivning
Fem stycken kommuner valde att avsluta sitt engagemang i Konsument Södra Småland under 2016.
Detta innebar att antalet deltagande kommuner i
konsumentsamarbetet bantades från 14 stycken till
nio stycken.
Demokratiarbete
Demokratiberedningen har tillsammans med barnoch utbildningsförvaltningen genomfört en förstudie
med kommunen Lichinga i Mocambique.
Förstudien finansierades av Sida genom ICLD och
syftade till att lägga grunden för en ansökan om ett
gemensamt projekt för hållbar utveckling.

Under året som gått har arbetet med trygghet och
säkerhet förändrats. Kommunen har tagit ett helhetsgrepp över området och arbetar nu förvaltningsövergripande med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott
som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. I linje med detta har kommunfullmäktige antagit ett övergripande styrdokument för området - Policy för trygghet och säkerhet.

Det har även uppstått överskott eftersom inte Migrationscentrums verksamhet har haft så många personer i sysselsättning som budgeterat.
Kostnaderna för anställda med rebabåtgärder har
även de varit lägre än budgeterat, + 420 tkr, pga
sjukskrivningar och pensionsavgång.
Ekonomistöd
Ekonomi och upphandling redovisar ett överskott
på 406 tkr. Överskottet beror till stor del på vakanser och högre intäkter än beräknat.
Högre utbildning
Kostnader gentemot Centrum för informationslogistik (CIL) visar på ett överskott med 441 tkr genom
att den avsatta miljonen för utvecklingsmedel inte
användes fullt ut.
Information

Brottsförebyggande arbete

Information gav ett överskott på 424 tkr genom väsentligt lägre kostnader för annonsering.
IT

Brottsförebyggande rådet i Ljungby har under året
haft fyra möten. Vid mötena har samtliga nämnder
och förvaltningar, Polisen, Ljungby Centrumförening
och Företagarna varit representerade.

För IT-verksamheten redovisas ett överskott på
2 275 tkr för året. Överskottet beror på översyn av
avtal samt vakanser.
Kansliavdelning

Handlingsplan för brottsförebyggande arbete i
Ljungby kommun antogs i juni och lyfter bland annat fram arbete för tryggt boende, trygg utomhusmiljö och drogfria ungdomar.

Kansliavdelningen redovisar ett överskott på 528
tkr. Överskottet beror till stor del på att rekryteringar
har behövts göras och att perioder med lägre bemanning än budgeterat därför har förekommit.

VÄSENTLIGA AVVIKELSER
Totalt redovisar kommunledningsförvaltningen ett
överskott på 9,2 mkr. Överskottet ligger på flera
olika verksamheter; framför allt arbetsgivaransvar,
arbetsmarknadsåtgärder, högre utbildning och ITverksamhet.
En stor del av överskottet, 1,8 mkr beror på överskott på grund av vakanser på olika avdelningar.
Arbetsgivaransvar
Verksamheten för personalavdelning visar ett överskott på 802 tkr, vilket till stor del beror på vakanser
som inte blivit tillsatta.
Arbetsmarknadsåtgärder
Arbetsmarknadsåtgärder visar ett stort plus, 2 861
tkr. Från det extra statsbidraget för flyktingar sattes
1 mkr av för arbetsmarknadsåtgärder för flyktingar. Medlen användes till projektet Riktning Ljungby.
I och med att projektet inte startade förrän hösten
har det blivit ett överskott på 627 tkr. Projektet fortsätter under första halvåret 2017 med överförda
medel från 2016.
Kommunledningsförvaltningen har även fått 1 500
tkr i extra anslag för arbetsmarknadsåtgärder.
Anslaget har inte använts alls, vilket beror på att de
personer som är aktuella har varit väldigt långt från
arbetsmarknaden.

Arkivverksamheten visar ett plus på 205 tkr för
2016. Resultatet beror bland annat på att bemanningen inom verksamheten under en period var lägre än budgeterat.
Konsumentverksamhet
Konsumentrådgivningen (Konsument Södra Småland) redovisar ett överskott på 355 tkr. Överskottet
beror på att rekrytering av ny medarbetare tog lång
tid och att verksamheten därmed inte var fullt bemannad.
Lean
Anslaget för lean har gett ett överskott på 257 tkr
beroende på vakant tjänst under del av året.
Politisk verksamhet
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 463 tkr.
Överskottet beror på att Agunnaryds bygdegård inte
har beviljats något bidrag från Boverket, 1,3 mkr var
budgeterat som medfinansiering från kommunen. Av
anslaget för social investeringsfond på 500 tkr har
endast 100 tkr använts. För kommunstyrelsen finns
ett underskott för arvoden på 162 tkr. Åtgärder i Aspebacken och Kånna skola på sammantaget 481 tkr
har bokförts på kommunstyrelsen.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

För andra året i rad genomfördes Framtidsdagarna i
november, då alla elever i årskurs 7 fick lära sig om
sina rättigheter och möjligheter att påverka sitt liv
och sin framtid.
Efter en lagändring har nya regler om partistöd införts under 2016. Partierna måste nu ansöka om
utbetalning av partistöd och samtidigt lämna en redovisning av hur de har använt partistödet föregående år.
Trygghet och säkerhetsarbetet
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN BUDGETAVVIKELSE 2016 (TKR)
VERKSAMHET

1 494
6 424
1 071
1 023
1 846
8 892
430
349
30
28
114
0
8 524
3 640
7 552

1 692
5 967
1 059
1 026
1 846
8 778
419
-6
0
3
-18
0
8 083
3 642
4 692

Stab

AVVIKELSE
-198
457
12
-3
0
114
11
355
30
25
132
0
441
-2
2 861

3 769

3 605

164

Lean
Integrationsarbete
Information
Kansliavdelning
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
Företagshälsovård
Fackliga företrädare
Personalutbildning
Friskvård
Övr personalbefr. åtgärder
IT-verksamhet

643
300
1 144
8 508
8 418
8 566
2 200
2 429
170
50
250
14 059

386
259
720
7 836
8 013
7 764
2 243
2 357
246
32
269
11 784

257
41
424
672
405
802
-43
72
-76
18
-19
2 275

SUMMA

91 923

82 696

9 227

NETTOKOSTNAD

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTFALL

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Partistöd
Övrig politisk verksamhet
Bredbandsutbyggnad
Näringslivsfrämjande åtgärder
Budget- och skuldrådgivning
Konsumentrådgivning
Turistverksamhet
Busshållplatser
Säkerhetsarbete
Skolskjuts
Centrum för informationslogistik
Färdtjänst
Arbetsmarknadsåtgärder

Intäkter
Kostnader
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BUDGET

BUDGET

UTFALL

AVVIKELSE

11 666
103 590

18 812
101 508

7 146
2 081

91 923

82 696

9 227

TEKNISKA NÄMNDEN
EXKL. VA

Förvaltningschef
Ordförande
Karl-Gustav Sundgren(c) Sonja Edén

ANSVARSOMRÅDE

ÅRETS VERKSAMHET
Exploatering och mark
Bostads- och industriområden
Under året har åtta kommunala bostadstomter
sålts. Det återstår nu endast en tomt i området Replösa Byagård. För att tillgodose behovet av tomter
för småhusbebyggelse har utbyggnad av den första
etappen om 25 tomter i området Replösa Björket
genomförts med anläggande av gator och ledningar
för vatten och avlopp skett under året. En förfrågan
om intresse för att förvärva en tomt för egnahemsbyggnation har också lämnats ut till dem som anmält sig till tomtkön. För att tillgodose det framtida
behovet av bostäder har det också gjorts en begäran om detaljplaneläggning för sex olika områden
hos miljö-och byggnämnden. De föreslagna områdena utgörs av förtätningsområden i den befintliga
stadsmiljön.
Inom verksamhetsområdena Rosendal och Karlsro
finns mark att sälja för handel respektive industri.
Rosendal omfattar 14,5 hektar för handel varav 6,8
hektar är sålda och Karlsro omfattar 35 hektar industrimark. Under året har två tomter sålts på Rosendals handelsområde. Inom Karlsro industriområde
har 10,56 hektar sålts under året till fyra olika förvärvare varav ett förvärv utgör tillskottsmark till ett
på området etablerat företag medan de tre övriga
utgör nyetableringar. Mot bakgrund av de etableringar som skett på Karlsro industriområde har detaljplaneläggning av mark norr om Eka industriområde initierats.
Mät- och kartverksamhet
Avdelningen har medverkat i framtagandet av kommunens klimatanpassningsplan. För att få information om risker för ras och skred har mätpunkter
lagts ut vid Lagan med syftet att ha ett återkommande mätprogram för att registrera eventuella
rörelser i marken längs med ån.
Kommunens primärkarta omfattar idag cirka 25 000
hektar. Tre GPS instrument har bytts ut samt en totalstation.

Under året har 16 nybyggnadskartor för industri eller bostäder producerats vilket motsvarar samma
volym som året dessförinnan. Dessutom har fyra
förenklade nybyggnadskartor upprättats vid om- eller tillbyggnad. Avdelningens medverkan i fastighetsbildningen med förrättningsförberedelser har
minskat på grund av de utsträckta handläggningstiderna hos lantmäteriet. Endast en mätningsbeställning har inkommit under året.
Den pågående utbyggnaden av kommunens geografiska informationssystem har fortsatt. Uppgraderingen av plattform för GIS-specialisternas arbete
med kartdatabaser och GIS-analyser har avslutats.
Under hösten påbörjades produktion av ny fritidskarta och tätortskarta. Arbetet med att ta fram innehåll, databearbetning, produktion och distribution
bedrivs i förvaltningsövergripande projekt och ska
resultera i två nya tryckta produkter som väntas klara inför sommaren 2017.
Gator, vägar och parker
Gatudrift
Omfattningen av det gatunät som underhålls motsvarar cirka 200 km gata. Gång- och cykelväg cirka
100 km, varav 75 km är belyst. Gatubelysningen
omfattar cirka 7 200 belysningspunkter.
Stora åtgärder har skett på omskyltningar vid avfarterna från E 4:an. Uppdatering av belysningspunkterna med ledarmaturer från de gamla kvicksilverarmaturerna är i det närmaste åtgärdat. En översyn
av driftorganisationen har gjorts vilket har inneburit
att den minskats ner med en lastbil och en person.
Fordonsorganisation
Fordonsorganisationen, som startade 2015 har för
närvarande 140 fordon. Under året har en översyn
gjorts och nu består organisationen av en 50-procentig tjänst för arbetsledare, en 100-procentig
tjänst för administratör samt två operativa medhjälpare på 100 procent vardera.
Vägbidrag
Kommunen betalar ut bidrag till enskilda vägar som
får bidrag av Trafikverket. Bidraget består av två delar, ett årligt bidrag och ett särskilt bidrag. Det årliga
bidraget får de vägar som lämnar in en ekonomisk
rapport till kommunen. Bidrag betalas ut varje år utan särskild ansökan.
Det särskilda bidraget går till de vägar som behöver göra en större åtgärd och då fått extra peng-
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Tekniska förvaltningen svarar för kommunens tekniska servicefunktioner inom huvudsakligen följande områden; gator, trafik, parker och grönområden,
vatten och avlopp, renhållning, fastighetsförvaltning, exploatering, tomter, kartframställning, räddningstjänst, hyror och arrenden samt kost- och restaurangverksamhet.
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ar från Trafikverket. De kan då söka och få ett bidrag
även från kommunen. I Ljungby kommun har vi 195
vägsamfälligheter i dagsläget. Det utgår också ett bidrag till vägar som inte får bidrag från Trafikverket om
dessa är längre än 400 meter och går till fastigheter
med åretruntboende. I dagsläget har vi i kommunen
89 vägar som får detta vägbidrag.
Cykelplanering
Under året har arbetsgruppen för cykelstrategi tagit
fram en handlingsplan som fastställts av kommunens
ledningsgrupp. I handlingsplanen har de synpunkter
som kommit in delats upp i fyra olika kategorier; framkomlighet, trafiksäkerhet, standard och kommunikation. Synpunkterna har också prioriterats mellan 1-5,
där 1 är viktigast. Handlingsplanen kommer att uppdateras fortlöpande.
Parkdrift
Den totala parkytan som sköts regelbundet är 124,7
hektar. Gräsklippning och renhållning svarar för nära
30 procent av parkavdelningens budget. I avdelningens växthusanläggning odlas samtliga sommarblommor som förgyller kommunens torg och planteringar. Utöver anlagda parkytor finns 72 hektar naturpark
som sköts med olika intensitet och åtgärd. Avdelningen ansvarar för underhållet av kommunens tätortsnära skogar. Tillsyn och skötsel görs i kommunens 109
lekplatser där bland annat Kungshögsparken och
Florettvägens lekplatser har byggts om och tillgänglighetsanpassats.
Slyröjning och slaghackning av grönytor längs E4:an
utförs av parkavdelningen, då det inte finns någon
budget för detta arbete, utgör det en negativ kostnad för avdelningen. Det är av stor vikt att arbetet utförs för att kunna visa upp industri och verksamheter
som finns i Ljungby kommun. Åkanten vid Aspuddens
grönområde i Lagan har grävts ur och stabiliserats
med sprängsten och växtlighet efter problem med erosion och skred. Åtgärden utfördes för att säkerställa området och hängbron. Nya grillplatser har byggts
runt Ljungsjön för att tillgodose önskemål från allmänheten.

TEKNISKA NÄMNDEN

Räddningstjänst
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Organisation
Räddningstjänsterna i Kronoberg har tillsammans
fortsatt sin samverkan. Den ekonomiska föreningen
RäddSam Kronoberg har förankrats politiskt hos alla
kommuner i länet och den första konstituerande föreningsstämman hölls i september 2016. Flera aktiviteter har under året gjorts gemensamt mellan räddningstjänsterna. Under 2017 ska arbetet fortsätta med
framförallt intern kommunikation och arbete med att
belysa goda exempel på samverkan.
Tillståndshanteringen av brandfarlig och explosiv vara
har flyttats från Miljö- och byggförvaltningen till räddningstjänsten. 2016 var det första året som hanteringen utfördes av räddningstjänsten.

Under året har 25 ärenden handlagts. I ärendet ingår
det att räddningstjänsten besöker den som söker tillstånd och gör en kontroll att regler följs.
Personalomsättningen har varit stor under året med
bland annat fyra pensionsavgångar och två uppsägningar. Därför har personal utbildats hos Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap. Lidhultstationen
har varit underbemannade under större delen av året.
Mot slutet av året anställdes dock en brandman och
en brandman återkom i tjänst efter föräldraledighet.
Olycksförebyggande verksamhet
Räddningstjänsten har bedrivit tillsynsverksamhet i
enlighet med lagen om skydd mot olyckor. Prioriterade områden har bland annat varit samlingslokaler
och butiker. Regelbundna tillsyner som gjordes enligt
lagen om skydd mot olyckor & lagen om brandfarliga
och explosiva varor uppgick till 25 stycken.
Efter flera bränder med dödlig utgång i Vittaryd, har
räddningstjänsten knackat dörr under en vecka i Vittaryd för att förmedla vikten av en fungerande brandvarnare och gett allmän brandinformation.
Projektet upp i rök som startade 2013 med att besöka
kommunens 8:e klassare har fortgått under 2016.
315 elever har informerats i brandskydd. Räddningstjänsten har haft besök av kommunens cirka 300
6-åringar och informerat om vad brandmannen gör
och hur man kan förebygga bränder i hemmet.
Under 2016 har räddningstjänsten och kommunens
integrationssamordnare arbetat med riktade insatser
till de två asylboenden som finns i kommunen. Detta
för att informera om räddningstjänstens verksamhet.
Under hösten 2016 har projektet blåljusinstruktörer
startats upp tillsammans med ambulansen och polisen i syfte att informera nyanlända om brandskydd
och blåljusorganisationernas roll i samhället. Projektet
genomförs med statliga medel.
Utryckande verksamhet
Under 2016 har räddningstjänsten larmats ut vid totalt
568 tillfällen. 539 av dessa larm har varit till adresser
inom den egna kommunen. De senaste fem åren har
samtliga larmtyper ökat med i snitt fem procent. Den
dyraste och mest omfattande räddningsinsatsen var
skogsbranden i Byholma. Sex andra räddningstjänster, de frivilliga brandvärnen, försvarsmakten, skogsägaren med flera deltog i släckningsarbetet under flera dagar.
Under året har det varit ett antal bränder i bostäder
på olika platser i kommunen. Vid sju tillfällen har det
inneburit att bostaden blivit totalskadad och vid tre tillfällen har liv inte gått att rädda i samband med brand.
Vid en av bränderna kunde dock räddningstjänstens
rökdykare hitta personen snabbt och få ut den till ambulanspersonal som tog över för livräddande åtgärder.
De flesta trafikolyckor inträffar på E4:an framför allt
på sträckningen med 2+1 väg och 100 km/tim. Vid två
tillfällen har olyckorna varit så svåra att två personer
avlidit.

Vid 29 larmtillfällen har räddningstjänsten Ljungby
hjälpt andra kommuner bl.a. Alvesta, Markaryd,
Värnamo, Växjö, Vaggeryd och Älmhult.

Fastigheter

ration haft ökad arbetsbelastning vilket har föranlett
en nyanställning. Anställningen av en ny drifttekniker
under 2015 med fokus på storkök har sänkt kostnaden för underhållet med cirka 500 tkr under 2016. Under 2016 har fastighetsavdelningen haft budget för en
tjänst som lokalsamordnare. Lokalsamordnaren har
arbetat med lokalförsörjningsstrategin och övriga strategiska frågor som är knutna till fastigheterna så som
internhyressystemet. Fortsatt utredning kring centralisering av städ och vaktmästeri har gjorts under 2016
och förslag kommer att presenteras i början av 2017.
Under hösten 2016 har berörda personal på avdelningen gått en utbildning i energilyftet som hålls av
Energimyndigheten som ett led i att vara mer medveten om energifrågor i kommunens fastigheter

Fastighetsförvaltning
Under 2016 har inventering gjorts av samtliga kommunägda verksamhetslokaler och fastigheter.
Inventeringen ligger till grund för arbetet med lokalförsörjningsstrategin som har påbörjats under året och
sträcker sig fram till 2037.

Kost

För barn- och utbildningsförvaltningen har strategiarbetet inneburit en ny förskoleavdelning på Björkäng
äldreboende. Fogdeskolans förskola byggs om och
anpassas. Barn- och utbildningsnämnden har beställt
nybyggnation av Klövervägens förskola. En asylförskola har inrättats i kyrkans lokaler i Annerstad för att
tillgodose behovet av förskola för asylsökande på orten. Moduler har hyrts in som ersättningslokaler för
delar av Hjortsbergsskolan och i slutet av 2016 har
barn- och utbildningsnämnden beställt en ny F-6 skola. Vidare har fastighetsavdelningen upprättat förslag
på ombyggnationer i Astradskolan, Kungshögsskolan
och Sunnerbogymnasiet för att tillföra fler lärosalar.

Av årets politiska beslut är det Policy om måltider som
påverkar verksamheten mest. I och med den har revidering och upprättning av rutiner kunnat påbörjas.

Med anledning av den ökade flyktingtillströmningen
har Ljungberga, plan 4, byggts om till HVB hem åt
socialförvaltningen. Ljungsätra har fått uppfräschade
innergårdar och entré fram till fastigheten med tillhörande planteringar. I Lidhult har brandstationen fått en
uppfräschning med nya omklädningsrum, ny installation och reservkraft. Ljungby arena har kompletterats med värmeåtervinning och annan typ av avfuktning för att sänka driftkostnaderna. Sunnerbohallens
duschrum för baddelen har renoverats med nya ytskikt och nya duschar. Ruinen efter branden i Kånna
skola har rivits och ersatts av ny parkering för hemtjänsten.
Lokalbanken
Lokalbankens underskott har för 2016 justerats med
försäkringspengarna för branden i Kånna skola.
I lokalbanken ingår det ett flertal fastigheter som inte
används och inte har möjlighet att användas till verksamheterna. Avveckling av dessa fastigheter kommer
att ske fortlöpande.

Administration och personal
Med den märkbara ökningen av externa hyreskontrakten har fastighetsavdelningens hyresadminist-

Kostverksamhet
Kostverksamheten består av 29 arbetsplatser fördelade på kök, restaurang och cafeterior. Uppdraget består i att tillaga, distribuera och servera måltider till
förskola, skola och äldreomsorg.

Under året har personalen deltagit i utbildningar som
brandskydd, Lean, specialkost, integration samt i
verksamhetssystemet Mashie.
För att uppmärksamma den fysiska måltidsmiljön har
Brunnsgårdens kök bland annat anordnat en dukningstävling där priset blev en önskemåltid tillagad på
vårdavdelningen. Flera kök har tillagat två- och trerättersmenyer på exempelvis Nobeldagen och Stora
måltidsdagen. Sveriges pensionärsförbund (SPF) har
utnämnt Åsiktens restaurang och måltidsmiljö till ett
av länets bästa.
Avtal som tecknats under året är med grossist, färsk
fisk och färskt bröd. Avdelningen beslutade att göra
en egen direktupphandling av arbetsskor till kök och
städ. Avdelningen har målsättningar avseende inköp
av ekologiska livsmedel, svenskt kött och Fairtrademärkta livsmedel som bananer, kaffe och te. Det har
även varit en målsättning med mer klimatsmarta måltider till exempel minska den totala köttkonsumtionen
till förmån för vegetabilier. Att arbeta med att minska
matsvinnet har också varit en målsättning.
Restaurang Åsikten
Utvecklingen med servering och kvällsöppet motsvarade inte förhoppningarna. För få gäster innebar alltför låga intäkter i förhållande till kostnaderna.
Det var grunden till att det i september beslutades om
att inte längre ha kvällsöppet. Beslutet innebar att restaurangen tillsvidare är öppen för större, bokade sällskap som är mer ekonomiskt hållbara. Från mitten av
november och fram till jul har det serverats ett relativt
högt antal julmåltider samt ett par stycken personalevent. Lunchserveringen visar på en stabil nivå, och
med en ökning på söndagar.

TEKNISKA NÄMNDEN

Uppdraget i väntan på ambulans har varit 36 till antalet. 13 av uppdragen har varit hjärtstopp och de övriga
så kallade första hjälpenuppdrag.
Räddningstjänsten har blivit utlarmad på två drunkning-/båtolyckor. Vid ett av tillfällena omkom ett barn.
Vid den andra räddades tre utländska turister på sjön
Bolmen när de kapsejsat med en mindre båt. Samverkan mellan räddningstjänsten, det frivilliga brandvärnet i Bolmsö, ambulans, polis och sjöfartsverkets helikopter gav ett lyckat resultat.
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Kansli och övrigt

Renhållning

Medborgardialog
Tekniska nämnden har under året tagit emot ett stort
antal motioner, e-förslag och medborgarförslag av allmänhet och förtroendevalda. Under året har nämnden
besvarat 21 medborgarförslag, 2 e-förslag och berett 6 motioner. Utöver detta hanteras ett mycket stort
antal synpunkter, felanmälningar och förbättringsförslag genom synpunktshanteringssystemet Tyck om
på kommunens webbplats. 103 synpunkter och 289
felanmälningar har inkommit. Denna dialog med kommuninvånarna sköts på tjänstemannanivå.

Taxefinansierad renhållning
Arbetet med målen i avfallsplanen fortlöper. Aktiviteter
såsom bokbytardag och klädbytardag samt föreläsningar om hur avfallet kan minskas har genomförts.
En optisk (färg) sorteringsanläggning har handlats
upp för utsortering av matavfall. Anläggningen är förberedd för att kunna sortera förpackningar och tidningar. Regeringens utredning om hur kommunerna
ska ta över insamlingsansvaret för förpackningar och
tidningar diskuteras fortfarande på regeringsnivå.
Det är fastighetsnära insamling av förpackningar och
tidningar som diskuteras samt obligatorisk matavfallsinsamling. Det kommer påverka insamlingssystemet och kostnaden för insamlingen av hushållsavfall
i kommunen framöver. Taxan kan komma att behöva
justeras för förpackningsinsamlingen som ska ske i
framtiden.

Internationell samverkan
Räddningstjänsten bedriver ett projekt tillsammans
med en räddningstjänst i Sydafrikas inland. Projektet
finansieras av ett underorgan till SIDA. Två besök har
avklarats under året, ett i Sverige och ett i Sydafrika.
I Sydafrika har projektet hittills lett till att även de fattigaste kommuninvånarna ges information om hur de
kan förebygga och släcka bränder. I Sverige har projektet lett till nya tankar kring möjligheter att i framtiden effektivare hejda och förhindra skogsbränder.
Energirådgivning
Ljungby kommun får ett ekonomiskt bidrag från Energimyndigheten till den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, fastighetsägare, organisationer och företag.
Det har främst frågats efter information om jordvärme,
luftvärme och solel. Energi- och klimatrådgivaren har
också medverkat i utåtriktade aktiviteter som kommunens miljömånad
Marksanering
Mark- och sjösaneringen i Dörarp fortgår och miljödomstolen gav i november tillstånd att fortsätta arbetena med sjösaneringen.

TEKNISKA NÄMNDEN

Skogsförvaltning
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Skogsbruket 2016 har präglats av mycket röjning och
en hel del gallring. Inmätning av virke pågår fortfarande, så det är svårt att spekulera om resultatet.
Budgeten följs i stort även om en viss osäkerhet ligger
i de avverkningskostnader och virkesintäkter som inte
är redovisade/inmätta. Under hösten har större områden gallrats i Tutaryd och Veka. Ett röjnings- och avverkningsprojekt har också påbörjats i Torpa och Vrå.
Kommunfullmäktige beslutade om att inrätta ett kommunalt naturreservat för Kronoskogen i september
2016.
Reservatet omfattar 55,5 hektar varav 51,7 hektar är
produktiv skogsmark. Före beslutet genomfördes,
inom ramen för reservatsbestämmelserna, vissa röjningsåtgärder för att öka tryggheten. Naturvårdsverket
beslutade också, efter förvaltningens ansökan,
om att lämna statsbidrag, ett så kallat markåtkomstbidrag, till reservatsbildningen om 2,86 miljoner.

Deponi
Arbeten med att sluttäcka gamla icke farligt avfall deponin pågår med att bygga upp rätt lutningar.
Farligt avfall deponin läggs ut på upphandling för sluttäckning. Pengarna är sedan tidigare avsatta för ändamålet.

VÄSENTLIGA AVVIKELSER
Totalt redovisar tekniska förvaltningen ett överskott
med 5 025 tkr. Överskottet ligger på flera verksamheter. I resultatet ingår det även flera verksamheter som
redovisar underskott.

Exploatering och mark
Verksamheten visar ett plus på 1 445 tkr. Det har sålts
både bostads- och industritomter och det har gett ett
överskott på 433 tkr till verksamheten. Markreservens
överskott på 1 114 avser reavinst vid en markförsäljning. Exploateringsavdelningens överskott på 246 tkr
beror på personalvakanser.

Gator, vägar och parker
Gatudriftens överskott på 2 375 tkr beror i stort på den
översyn gällande personal och maskiner samt de avtal som vi har på gatuavdelningen. En av de påverkande delarna har varit de två vakanser vi har haft
under hela 2016. Väderleken har varit gynnsam på så
sätt att arbete med investeringsprojekt kunnat bedrivas i stort sett hela året, vilket har gynnat driftorganisationen.
Parkdriftens underskott på 641 tkr avser det underhåll av E4-zonen och den åtgärd som gjorts av ett
skred i en åslänt i Lagan, som avdelningen inte har
budget för.

Räddningstjänst
Underskottet på 1 754 tkr beror till stor del på skogsbranden i Byholma, där kostnaderna blev 900 tkr.
Övriga avvikelser är kostnader för att grundutbilda
brandmän och befäl på hel- och deltid. Kostnaderna
avser både utbildningskostnader och vikariatskostnader.

Kost

Lidhult

Resultatet för verksamhetsområdet är ett underskott
på 703 tkr. Underskottet för restaurangen på Åsikten
är 600 tkr och för övrig kostverksamhet 103 tkr.
Förklaringen till underskottet är främst ökade transportkostnader i samband med införande av samordnad varudistribution. Övrig avvikelse är ökade livsmedels- och personalkostnader då det skett en ökning av antal serverade måltider inom skola och förskola. Underskottet för restaurangen på Åsikten beror
på att verksamheten inte har haft de intäkter som behövts för att täcka personalkostnader för kvällsöppet.

De kvarstående arbetena i Lidhult har under våren
slutförts i och med att den sista delen av gång- och
cykelvägen upp mot skola och dagis har färdigställts.

Fastigheter
Fastigheters resultat är ett överskott på 299 tkr.
Resultatet består dels av ett underskott för rivning av
Berghems gård där kostnaderna uppgick till 610 tkr,
dels av ett överskott för lokalbanken som justerats
med försäkringspengarna från branden av Kånna
skola.

Kansli och övrigt
Verksamhetsområdets resultat är ett överskott på
4 138 tkr. Planeringsavdelningens överskott på 1 931
tkr beror på deltidsarbetande personal, vakant tjänst
som teknisk chef och att lönekostnader för projektledare av Lagavallen har bokförts på investeringsprojektet. Projekteringsenhetens minus förklaras av att
de inte har kunnat bokföras tillräckligt mycket lönekostnader på investeringsprojekten.
Skogsförvaltningens överskott på 2 565 tkr beror på
det statsbidrag som gavs i samband med bildandet av
naturreservatet i Kronoskogen.

INVESTERINGAR

Karlsro
Gång- och cykelvägen utmed Bergvägen söderut har
slutförts med belysning och grönytan mellan väg och
gång- och cykelväg har snyggats till och fått nytt gräs.
På Bergvägen norrut har mycket arbete gjorts med
VA-ledningar och vägbyggnation men har inte blivit
helt klart under året och arbetet fortsätter under kommande år.

Lagavallen
Lagvallens nybyggnation av läktare, omklädningsrum, konstgräs och hybridgräs färdigställdes under
2016. Premiärmatch hölls den 2 september och namnet på den nyrenoverade idrottplatsen blir Lagavallen
Ljungby. Officiell invigning planeras till 27 maj 2017.
Som första fotbollsplanen i Sverige med hybridgräset
har responsen varit stor med många besök från andra
fotbollsföreningar och kommuner från hela Sverige.

Renhållning
På Bredemad har en optisk (färg) sorteringsanläggning för matavfall och rest avfall handlats upp. Anläggningen kan mycket enkelt och kostnadseffektivt
senare kompletteras med fler linjer som sorterar ut
förpackningar och tidningar. Systemets enkla påbyggnadsmöjligheter ger kommunen fördelar när insamling
av förpackningar och tidningar ska införas fastighetsnära.

Asfaltering
Stora satsningar har skett på beläggningsunderhållet, vilket har inneburit att de stora infartsvägarna har
fått nytt slitlager

Replösa Björket – bostadsområde etapp A

TEKNISKA NÄMNDEN

Ett nytt bostadsområde har växt fram i Replösa-området under namnet Björket. Hela området består av tre
etapper med totalt 94 tomter. Den första etappen består av 25 tomter vilka släpptes till försäljning i mitten
av november. Nya ledningar för VA har lagts och även
ledningar för el och belysning har byggts. Asfaltering
kommer att läggas på vägarna till våren.

33

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN BUDGETAVVIKELSE 2016 (TKR)
EXKL. VA
VERKSAMHET

BUDGET

UTFALL

646
10 461
37 215
9 692
-1
27 482
190
-190
27 320
10 128
2 535
1 380
0
-309
-5 069

817
7 009
34 840
10 333
-1
29 237
-428
-11 965
27 420
11 152
2 114
11 778
1 696
-2 612
-4 935

-171
3 452
2 375
-641
0
-1 754
618
11 775
-100
-1 024
421
-10 398
-1 696
2 303
-134

121 481

116 456

5 025

BUDGET

UTFALL

Intäkter
Kostnader

258 232
379 713

292 846
409 302

34 613
-29 589

NETTOKOSTNAD

121 481

116 456

5 025

Nämnds- och styrelseverksamhet
Fysisk och teknisk planering
Gator och vägar
Parker
Kalkstationer
Räddningsverks.o övr samh.sk
Samlingslokaler
Idrotts- och fritidsanläggningar
Kost skolor/ förskolor
Kost äldreomsorg
Gemensam kost
Egna verksamhetslokaler
Hyrda verksamhetslokaler
Kommersiell verksamhet
Renhållning
SUMMA

AVVIKELSE

AVVIKELSE

VERKSAMHETSMÅL OCH INDIKATORER RENHÅLLNINGEN
2016

2015

2014

26

27

26

Mängd hushållssopor per abonnent, kg

706

669

525

Mängd miljöfarligt avfall per abonnent, kg

9,5

8,81

8,26

3 507

3 470

3 610

9

11

11

Antal missade tömningar

41

38

44

Åtgärdade inom 24 timmar

41

38

44

Antal tömningar per år och abonnent

Mängd avfall till deponi, ton (industriavfall)

TEKNISKA NÄMNDEN

Andel interna kostnader av totalkostnaden, %
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NYCKELTAL / VERKSAMHETSMÅTT
KOSTVERKSAMHET

GATU- OCH PARKAVDELNINGEN

Antal serverade måltider i
2016
2015
skola/fritidshem
644 201 594 591
Total gatuyta inkl. gc-vägar i m² 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Lunch
Frukost
63 733
53 153
Driftskostnader exkl. kapital4,37
10,14
5,73 Mellanmål
127 251 107 507
kostnader per m²
Gator och vägar

2016

2015

2014

Barmarksunderhåll per m²

1,20

3,03

0,85

Vinterväghållning per m²

1,32

1,29

1,48 Antal serverade måltider

Beläggningsunderhåll per m²

5,81

0,09

0,18

Väg- och gatubelysning per m²

1,85

2,29

1,95

3 275

2 891

Kommunalt driftbidrag för enskild väghållning, tkr
Parker

2016

Lunch

Middag
1 977 007 1 968 847 1 965 822 Middag/Matdistribution

Total parkmark i m²
Driftskostnader exkl. kapitalkostnader per m²
Anlagd parkmark exklusive naturpark i m²

4,02

4,06

4,42

1 246 707 1 238 547 1 235 522

Kvällsmat

6,38

6,46

7,04 Antal serverade måltider

Parkkostnad per invånare/år, kr

284

290

319

2016

2015

2014

16 234
75

15 668
85

11 437
65

Energiförbrukning klimatkorrigerad A-temp

2015

192 750

193 070

164 936

2016

2015

2014

115 170

109 276

108 452

184 285

176 550

171 639

52 994

57 043

54 534

109 273

112 027

111 811

2016

2015

2014

30 045

20 089

13 698

2 424

1 567

1 160

2016

2015

2014

46

38

47

Middag/lunch
Försäljning i tkr

2016

2015

2014

30 099

29 454

30 711

177

175

181

2016

2015

2014

6

5

-

23

21

19

103

129

119

Energiförbrukning kWh/m²

Antal uppdrag
Brand i byggnad
Brand ej i byggnad

2014

64

30

44

Automatlarm ej brand

176

135

136

Trafikolycka

126

120

109

10

13

20

Utsläpp farligt ämne

(+10º)

Energiförbrukning MWh

2016

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Kostnad för planerat och felavhjälpande underhåll på fastigheterna/ BRA
Planerat underhåll tkr
Planerat underhåll kr/m²

86 114

Restaurang Åsikten

Driftskostnad anlagd parkmark
per m²

FASTIGHETER

44 883

Äldreomsorg
Frukost

2014

571 953

Förskola

2 821 Antal serverade måltider

2015

2014

Drunkning/tillbud
Övrigt
IVPA (i väntan på ambulans)
Totalt

2

1

3

108

146

135

36

43

25

568

526

519

Motioner
Medborgarförslag/
e-förslag
Synpunkter

TEKNISKA NÄMNDEN

MEDBORGARDIALOG
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VATTEN- OCH AVLOPPSHANTERING
ANSVARSOMRÅDE

INVESTERINGAR

Vatten- och avloppshanteringen ansvarar för att
producera och leverera dricksvatten samt rena
avloppsvatten från anslutna fastigheter.

Under året har arbeten med VA-planen varit pausade. Det har medfört att investeringsmedlen för
detta inte har använts.
På Ljungby avloppsreningsverk har en tillbyggnad
för slamavvattning och gasutvinning skett.
För befintliga vatten- och avloppsreningsverk sker
reparation och utbyte av pumpar och andra slitagedelar kontinuerligt under året. Bland annat har äldre
UV-ljus bytts på en del mindre vattenverk.
Nytt ledningsnät har byggts på det nya bostadsområdet Björket.

ÅRETS VERKSAMHET
Nytt tillstånd enligt miljöbalken för Ljungby avloppsreningsverk har utfärdats av miljöprövningsdelegationen. I tillståndet finns nya villkor för verksamheten. Ställda villkor förväntas reningsverket
klara.
Arbeten enligt VA- planen har varit pausade på
grund av politiska beslut.
Vattenskyddsområdesföreskrifter för Ljungby stads
råvattentäkter är framtagna. När skyddsföreskrifterna är antagna kommer skydd för grundvattnet att
behöva göras vid råvattenbrunnarna.
Ledningsnätförnyelse pågår enligt uppgjord plan
med relaining och nyanläggning, ledningar filmas
och utvärderas kontinuerligt.

VÄSENTLIGA AVVIKELSER
Årets resultat visar på ett överskott med 3 540 tkr
som har fonderats för framtida reinvesteringar på
vatten- och avloppsverken.
Anledningen till överskottet är att VA-taxan har höjts
i etapper de senast tre åren för att täcka ökade kapitalkostnader. Införandet av komponentavskrivning
har inneburit lägre kapitalkostnader

VERKSAMHETSMÅL OCH INDIKATORER
2016

2015

2014

Producerad mängd Ljungbys vattenverk m³

1 190 500

1 177 200

1 328 052

Mängd vatten till Ljungby avloppsreningsverk m³

2 265 675

2 476 972

2 584 967

Andel kapitalkostnader av totala kostnader, %

30

32

32

Andel interna kostnader av totala kostnader, %

11

12

12

Antal vattenläckor

14

14

17

Elenergi per m³ vatten, kwh

0,64

0,65

0,62

Elenergi per m³ avloppsvatten, kwh

0,56

0,54

0,51

0

0

0

TEKNISKA NÄMNDEN

Antal abonnenter utan vatten efter 8 timmar vid avbrott
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RESULTATRÄKNING VA -VERKSAMHETEN
2016
Belopp i tkr

Not

Bokslut

Budget

Avvikelse

2015

2014

Bokslut

Bokslut

Verksamhetens intäkter

1

51 657

52 430

-773

48 583

47 536

Verksamhetens kostnader

2

-36 476

-35 287

-1 189

-32 671

-32 713

-10 753

-11 666

913

-10 747

-10 800

4 428

5 477

-1 049

5 165

4 022

420

0

420

249

220

-4 848

-5 477

629

-4 670

-4 355

0

0

0

744

-112

Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
ÅRETS RESULTAT

I verksamhetens kostnader ingår fördelade kostnader avseende kommunövergripande administration, såsom personalavdelning, ekonomiavdelning, kommunkansli, växel, kontorsservice, IT och kommunchef. Även fördelade kostnader för tekniska förvaltningens kansli och teknisk nämnd ingår.

BALANSRÄKNING VA -VERKSAMHETEN
NOT

Belopp i tkr

2015

2014

2013

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

203 058

191 995

186 375

Fastigheter och anläggningar

196 108

184 905

179 005

6 950

7 090

7 369

81

89

0

203 139

192 083

186 375

Kortfristiga fordringar

8 956

1 394

7 902

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

8 956

1 394

7 902

212 095

193 478

194 276

0

-744

-632

0

744

-112

0

0

-744

204 966

189 559

193 727

7 129

3 919

1 294

SUMMA SKULDER

212 095

193 478

195 021

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

212 095

193 478

194 276

Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

Ingående eget kapital
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Not 1 Verksamhetens intäkter
Anslutningsavgifter

3

2016

2015

607

725

Not 3 Kortfristig skuld VA

2016

2015

Skuld till VA-kollektiv

Övriga intäkter

51 050

47 859

Semesterlöneskuld

SUMMA

51 657

48 583

Övriga skulder
SUMMA

Not 2 Verksamhetens kostnader
Lönekostnader
Interna kostnader

2016

2015

12 301

11 387

5 569

6 020

Övriga kostnader

18 605

15 263

SUMMA

36 476

32 671

6 017

2 477

978

1 070

134

371

7 129

3 919

TEKNISKA NÄMNDEN

EGET KAPITAL
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Ordförande
Kent Danielsson(c)

ANSVARSOMRÅDE
Miljö- och byggförvaltningen arbetar på uppdrag
från miljö- och byggnämnden med att utföra praktisk tillsyn, handlägga ärenden som främjar en god
samhällsutveckling och en hållbar livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Nämnden ska
ta tillvara de möjligheter lagarna ger för att förenkla
och underlätta för den enskilde.

ÅRETS VERKSAMHET
Viktiga händelser
• Miljökalender har delats ut till alla kommunens
hushåll.
• Kronoskogen har blivit ett naturreservat.
• Större bygglov som hanterats är bland annat nybyggnation av två flerbostadshus, kvarteret Vråken och Nålen, om- och tillbyggnation i centrum
av Minerva 6 (Terazzahuset)
• Stjärnan 4 (Rosegarden) och Apotekaren 1 (församlingshemmet i Ljungby) samt industribyggnad på drygt 1400 kvadratmeter på fastigheten
Berghem 9:13 (Ljungby Maskin )
Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott på
278 tkr .

Planavdelningen

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Kommunen har god planberedskap för både bostäder och industrier i Ljungby stad och på övriga orter
i kommunen. Men för att säkra framtida tillgång har
under 2016 detaljplanearbetet för sex nya bostadsområden samt detaljplanen för verksamhetsområde
vid Eka påbörjats. Studier av ett större bostadsområde öster om Östra Ringleden har inletts.
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Under året har planavdelningen i övrigt arbetat med
större och mindre detaljplaner, bland annat för utvidgning av värmeverket med ny drivmedelsstation
för gas, nya bostäder i Öjarp, ny förskola i kvarteret
Malörten, utbyggnad av Polymega i Lagan, utvidgning kvarteret Hyveln, bostäder vid Sallebro, planändring vid Långgatan samt planändringar med anledning av vägplan för ombyggnad av E4. Två planbesked för större flerbostadshus har lämnats.
Planavdelningen har ingått i samrådsgruppen för
utbyggnad av E4:an till motorväg.

Förvaltningschef
Ann-Sofie Persson

Arbetet med revidering av översiktsplanen återupptogs i slutet av 2016 bland annat med en workshop
för politiker, tjänstemän och inbjudna representanter
från Länsstyrelsen, Region Kronoberg, grannkommener och KTH.
Planavdelningen har medverkat i arbetet med lokalförsörjningsplaneringen för kommunen.
Flera av planavdelningens medarbetare har under
året varit engagerade i arbetet med höghastighetsbanan. Stadsarkitekten är kommunens projektledare och tjänstemannarepresentant i Europakorridoren. Planavdelningen har med hjälp av konsulter
tagit fram flera utredningar om stationsläge och studier om sträckningar genom kommunen.
Detaljplanen vid kvarteret Aspebacken avvaktar
politiskt ställningstagande av den framtida användningen. Planavdelningen har under 2016 bland annat medverkat att ta fram markundersökningar och
bebyggelseantikvarisk inventering.
Planavdelningen ansvarar tillsammans med tekniska förvaltningen för att en klimatanpassningsplan
ska tas fram. Planen har varit på samråd och beräknas kunna antas under 2017.
Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet har
letts av planavdelningen med representanter för
samtliga förvaltningar och är på samråd till februari
2017. Ett antagande beräknas under första halvåret
2017. Arbetsgruppens förslag är att programmet aktualiseras med en årlig uppdatering för att redovisa
planreserv, tillgängliga och planerade bostadsprojekt.
Arbetet med revidering av vindkraftsplan har pågått
under 2016 och beräknas antas under hösten 2017.

Byggavdelningen
Antalet bygglov som beviljades på delegation är
283 stycken. Av dessa har 264 fått beslut inom 10
veckor, som är lagstiftat. 101 bygglov har en handläggningstid inom 1-10 arbetsdagar från att ärendet
är komplett. 22,1 dagar är snittiden för handläggning av ett bygglov beviljat på delegation. Utöver
detta har 24 bygglov beviljats av miljö- och byggnämnden med en genomsnittlig handläggningstid
på 25,0 dagar.

Personalstyrkan på byggavdelningen var under första
halvåret begränsad på grund av sjukskrivning, uppsägning och föräldraledighet. Mycket av tiden har gått
till att introducera nya medarbetare vilket har medfört
att handläggningstiden för 2016 ökat från tidigare år.
Byggavdelningen utökade från fyra till fem tjänster under slutet av 2016.
Fokus har under 2016 legat på att snabbt kunna vara
tillgängliga för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och
slutsamråd samt hantera inkomna ansökningar om
lov, anmälan, förhandsbesked och strandskyddsdispens.
En fortsatt utmaning för byggavdelningen var även
under början av 2016 att hantera akuta ärenden i
samband med flyktingsituationen som har medfört att
byggnader behövt ändra användning till såväl bostäder som till skolor.

Miljöavdelningen
Nämnden har bedrivit sin verksamhet i huvudsak enligt fastställd tillsynsplan.

I KlimatKlivet projektet har planering av laddstolpar
och kvartalsrapportering till Naturvårdsverket gjorts.
Under hösten hölls ett mycket uppskattat frukostmöte
om tunga transporter i samarbete med LBA och Sustainable Småland.
Miljöstrategen har varit behjälplig i att ta fram kriterier
till upphandlingen av kemikaliehanteringsystemet.
Arbetet med energiplanen fortgår. Under året har flera
interna workshoppar hållits, som är underlag för ett
första utkast att gå vidare med.
Miljökalendern har i år temat hållbarhet och de Globala målen, och har delats ut till alla hushåll i Ljungby.
”Renare Ljungby” har genom att marknadsföra
skräpplockardagarna ” Vi håller rent” arbetat mot nedskräpning. Gruppen har också slutfört arbetet med en
verksamhetsplan mot nedskräpning.
Under miljömånaden har flera utåtriktade aktiviteter
genomförts, till exempel föreläsning om permakulturodling.

Totalt har 1 505 ärenden hanterats, 776 platsbesök
gjorts. Det innefattar bland annat tillsyn på industrier och lantbruk, skolor och bassängbad, enskilda avlopp, livsmedelskontroller och arbete med förorenade
områden.

Ljungby har deltagit i Sveriges Ekokommuners årliga
konferens. Det har lett till nya kontakter och uppslag
till projekt.

Under 2016 har tillsyn av tillfälliga boenden varit ett
projekt för hälsoskyddstillsynen.

Under 2017 fortsätter arbetet med översiktsplanen.
Målet är att den antas i början av 2020.

Miljöavdelningen har också arbetet med inventering
av växtodlingar i kommunen.

Planavdelningen bedömer att ett stort antal detaljplaner kommer att behövas tas fram till följd av lokalförsörjningsplanen samt efterfrågan på bostäder och industrimark.

Luftmätning av partiklar och kväveoxider (NOx) har
gjorts och rapporterats löpande under året.
En informationsträff med avloppsentreprenörer och en
miljöträff riktad till kommunens industrier har hållits på
Ljungby kommuns reningsverk.
Arbetet med att kontrollera oljeavskiljare och ställa
krav på att de som inte uppfyller reningskraven och
ska åtgärdas har fortsatt.
Kalkning av sjöar och vattendrag har skett med båt,
helikopter och doserare.

FRAMTIDEN

Arbetet med kvarteret Aspebacken fortsätter och målet
är att detaljplanen påbörjas under våren 2017.
Klimatanpassningsplan, vindskraftsplan samt bostadsförsörjningsprogram har varit på samråd och planeras
att antas under 2017.
Länsstyrelsen överlåter miljötillsynen för berg- och
torvtäkter till nämnden från och med 2017.

Kommunstyrelsen ansvarar för det miljöstrategiska arbetet med hållbar utveckling och energiplanering.
Miljöstrategen har sin anställning vid miljö- och byggförvaltningen och arbetar kommunövergripande med
de miljöstrategiska frågorna.
Årets presidieresa hade som ett av sina teman miljöstrategiskt arbete. En följd av studiebesöket i Eskilstuna är en utvärdering av det strategiska miljöarbetet
som pågår.
Miljöstrategen har varit en av tre projektledare för ett
SIDA-finansierat projekt om att sprida de Globala målen.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljöstrategiskt arbete
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VERKSAMHETSMÅL OCH INDIKATORER
Kategori

MÅL 2016

2016

2015

2014

Bygglov

-

307

268

277

Förhandsbesked

-

6

5

6

Slutbevis/slutbesked

-

321

241

405

Antagna detaljplaner

-

5

5

6

Strandskyddsdispenser

-

26

29

24

Berg- och jordvärmepump
Tillstånd enskilt avlopp

-

89

95

81

300

177

292

173

Tillsynsbesök B-objekt (större företag)

12

12

11

14

Tillsynsbesök C-objekt (mellan företag)

37

36

59

26

Tillsynsbesök U-objekt (mindre företag)

46

45

31

51

Tillsynsbesök lantbruk

50

34

49

17

202

180

132

169

89

80

98

-

Tillsynsbesök livsmedel
Hälsoskydd, tobak, läkemedel, folköl

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN BUDGETAVVIKELSE 2016 (TKR)
VERKSAMHET
Miljö- och byggnämnd
Bygglovsverksamhet

AVVIKELSE

924

918

6

-372

-603

231

2 776

2 851

-75

Administration löner

2 550

2 491

59

Gemensamma kostnader, övrigt

1 464

1 510

-46

Miljöskydd

1 295

2 146

-851

70

-155

225

Kalkning

485

38

447

Miljöstrategiskt arbete

895

613

282

10 087

9 809

278

BUDGET

UTFALL

AVVIKELSE

11 408

10 211

-1 197

Kostnader

21 495

20 020

1 475

NETTOKOSTNAD

10 087

9 809

278

SUMMA

Intäkter
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UTFALL

Plankontoret

Livsmedelstillsyn
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BUDGET

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ordförande
Stefan Willfors (c)

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola och verksamhet för barn och
ungdomar med funktionsnedsättning.

ÅRETS VERKSAMHET
Arbetet som kallas ”Allas barn” började som ett projekt men är nu ett permanent pågående arbete.
Det är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen men också ideella föreningar,
genom en arbetsgrupp och tillhörande styrgrupp.
Övergripande mål är ett bra liv för alla barn.
Inom arbetet har genomförts bland annat workshops, teaterföreställning för skolungdomar, föreläsningar, utflykter för familjer och sommaraktiviteten Sunnerboskoj.
PRIO (planering, resultat, initiativ och organisation)
är en satsning som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och utvalda kommuner.
Ljungby kommun är en av de utvalda kommunerna
som har deltagit i satsningen under 2016.
PRIO bygger på slutsatserna från två rapporter av
konsultbolaget McKinsey & Company om framgångsrika skolsystem från 2007 och 2010, men
även på annan internationell forskning om vad som
påverkar elevers studieresultat.
Övergripande mål för satsningen på PRIO är att
varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska
skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna
processer och arbetssätt. Det handlar framförallt
om att stärka det kollegiala samarbetet och att utveckla processer som styr skolans resurser dit de
gör störst nytta.
I Ljungby har PRIO genomförts på Sunnerbogymnasiet. Två PRIO-ledare leder vårt deltagande och
de har tillsammans med skolledningen kartlagt och
analyserat skolans utvecklingsområden, utvecklat/
tagit fram nya verktyg och arbetssätt och implementerat dessa.
Matematiklyftet är en möjlighet till fortbildning i matematikdidaktik för lärare som undervisar i matematik. Den syftar till att öka elevers måluppfyllelse
i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen. Fortbildningen
äger rum lokalt på skolor, är verksamhetsnära och

sker genom kollegialt lärande mellan matematiklärare. Till fortbildningen finns en särskilt utvecklad
webbplats med didaktiskt stödmaterial. Som stöd
för lärarna har tre matematikhandledare utbildats.
Matematiklyftet pågår 2012-2016. Under läsåret
2015/2016 har alla lärare som undervisar i matematik i årskurs 7-9 och gymnasielärarna deltagit.
Under sommaren 2016 erbjöds elever från årskurs
6 i grundskolan och upp till årskurs 3 på gymnasiet
att delta i sommarskola. Totalt deltog 121 elever.
Sommarskolan är en frivillig undervisning för elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen, men syftar även till att överbrygga språk- och
kulturbarriärer för elever med annat modersmål än
svenska. Undervisningen har i största möjliga mån
varit individanpassad och utgått från varje enskild
elevs behov. Kostnaden för sommarskolan uppgick
till 982 tkr. För 2016 fick kommunen statsbidrag på
470 tkr från skolverket för sommarskolan.
Regeringen införde två nya karriärtjänster inom skolan från och med 1 juli 2013. Den ena kallas förstelärare, den andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare
med forskarutbildning (lektor). Karriärtjänsterna ska
göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer
utom förskola.
Karriärtjänsterna ska vara ett stöd för ökad måluppfyllelse. Det blir en löneökning för de lärare som
utses, samtidigt som det blir ett styrmedel för att
åstadkomma verksamhetsutveckling. Syftet är att
allt fler elever uppnår målen. Alla elever ska stimuleras att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Huvudmännen skapar karriärtjänsterna och bestämmer själva om utformning, tillsättning och lön.
För att underlätta reformen har regeringen inrättat
ett statsbidrag som ersätter huvudmännens kostnader för löneökningen.
Under 2016 har kommunen haft 43 förstelärare och
en lektor. Nu finns förstelärare på alla kommunala
skolor. Statsbidrag på 3,6 mkr har utbetalats från
skolverket.
Lärarlönelyftet startade lå 2016/2017 och är en
satsning för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger.
Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och
därigenom förbättra resultaten i skolan. Medlen för
lärarlönelyftet, 3 miljarder kronor räcker till löneökning för cirka 60 000 lärare i hela Sverige.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

ANSVARSOMRÅDE

Förvaltningschef
Nils-Göran Jonasson
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Varje huvudman utformar själv hur lärarlönelyftet utformas. Ökningen handlar i Ljungby kommun om
2 500 kronor per månad för de lärare som får det.
Lärare som uppfyller kriterierna har ansökt om att
få ta del av lärarlönelyftet. 185 har fått del av detta i
Ljungby kommun och statsbidraget för 2016 uppgår
till 3,8 mkr.
Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare. Fortbildningen bygger på kollegialt
lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla
kvaliteten i undervisningen. Inom Läslyftet finns det
möjlighet för huvudmän att söka statsbidrag för handledare som stödjer det kollegiala lärandet. Agunnarydskolan, Angelstadskolan, Bolmsöskolan, Ekebackenskolan, Hamnedaskolan och Stensbergskolan deltar
läsåret 2016/2017. Målet är att alla skolor ska ha genomgått läslyftet innan 2018.
Ljungby kommun rankas som den bästa skolkommunen i Kronobergs län av Lärarförbundet. I riket hamnar kommunen på 25:e plats av 290 kommuner.
Sedan 2002 utser Lärarförbundet årligen Sveriges
bästa skolkommuner. Syftet är att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan och
uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och
skolledare goda förutsättningar.
Lärarförbundets ranking bygger på 14 olika kriterier,
till exempel resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, löner och betygsresultat.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Mottagningsenheten startades upp hösten 2016 och
tar emot elever från förskoleklass till och med årskurs
3 på gymnasieskolan.
Syfte med mottagningsenhet är:
• Ge alla nyanlända elever en likvärdig bedömning
(2016 Skollag 3 kap 12 c §).
• Öka kvaliteten på mottagandet av nyanlända.
• Öka förutsättningarna för nyanlända att nå utbildningens mål.
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Skola för asysökande startades upp under hösten
2015. Alla barn som söker asyl i Sverige har rätt att
gå i skola från och med hösten det år de fyller sex
år, men de har ingen skolplikt som de barn som bor
i Sverige har. Barnen har också rätt till förskola på
samma villkor som alla andra barn i Sverige. Det är
kommunens ansvar att ge de asylsökande barnen
som bor inom kommunen möjlighet att gå i skolan eller förskolan. Skola för boende på asylboenden i Singeshult och Annerstad bedrivs i olika lokaler i Ljungby.
Eleverna får skolskjuts till Ljungby.
Under hösten 2016 avvecklades dessa skolor och
eleverna placerades ut i ordinarie verksamhet.
I april reste en delegation från Ljungby kommun till
Lichinga i Mocambique för att undersöka möjligheterna till ett eventuellt samarbete inom hållbar utveckling. Resan är en del av den förstudie som Ljungby
kommun och Lichinga har bedrivit under 2016 med
medel från ICLD (International Center for Local Democracy).

Delegationen från Ljungby bestod av sju personer;
demokratiberedningens ordförande och vice ordförande, en projektledare samt tre lärare och en skolområdeschef från barn-och utbildningsförvaltningen, eftersom grundtanken är att bedriva det eventuella projektet i skolorna, för att nå så många unga som möjligt.

Förskola
Med anledning av bland annat Skolverkets ändrade
allmänna råd och kommentarer gällande barngruppens storlek i förskolan har nämnden tagit ett inriktningsbeslut gällande antal barn i barngrupperna.
Barngrupp med åldern 1-2,5 ska ha 12-14 barn och
barngrupp med åldern 1-5 år ska ha 15-18 barn.
Faktorer som påverkar hur stora barngrupperna kan
göras är personalens utbildning och kompetens,
personaltätheten, barngruppens sammansättning och
den fysiska miljön.
I statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
för 2016 fick vi 1,2 mkr. Statsbidraget har använts till
en tjänst specialpedagog, en halv tjänst modersmålsstöd och en halv tjänst psykolog.
Under våren gjordes en central webbenkät till alla föräldrar hur nöjda de är med förskolan.
97 procent av föräldrarna uppger att de är nöjda eller
mycket nöjda med verksamheten och det är en ökning
med 2 procentenheter.
Det har startats en ny fristående förskola i Lagan som
heter Kullerbyttans förskola.

Fritidshem
Även för fritidshemmen gjordes under våren en central webbenkät till alla föräldrar hur nöjda de är med
fritidshemmen. 87 procent av föräldrarna uppger att
de är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten och
det är en sänkning med 3 procentenheter.

Grundskola
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför varje år Öppna jämförelser inom olika områden.
I öppna jämförelser för grundskola som presenterades i april 2016 och avser läsåret 2014/2015 hamnade
Ljungby kommun på 148:e plats i hela landet när det
gäller det sammanvägda resultatet i grundskolan.
Ljungby kommuns grundskola utgår från målsättningen att alla barn ska kunna läsa i slutet av årskurs 1.
För att säkra en fortsatt god läsutveckling finns ett politiskt beslut på att följa elevers utveckling från åk 1-9.
Skolorna använder Nya språket lyfter och Språket på
väg, som är processinriktade material utgivna av Skolverket och används i svenska och svenska som andraspråksundervisning. Under våren 2016 har Ljungby kommun utifrån materialen bedömt elevernas läsförmåga mot avstämningspunkterna i årskurs 1 till 8.

Följande åtgärder beslutades för att förbättra resultat:
• Kompetensutveckla personal i ”Språkutvecklande
arbetssätt” samt runt användandet av Nya språket
lyfter och Språket på väg och för de tidiga åren,
samt i Skolverkets bedömningsstöd i svenska.
• De elever som inte nått målen ska identifieras på
enheternas elevhälsomöte och stöd ska sättas in.
• Inventera hur enheterna använder resursen ”tidig
läsinlärning” och ge de lärare som arbetar med tidig läsinlärning fler verktyg för att öka antalet barn
som kan läsa i slutet av årskurs 1.
• Utbilda nya lärare i Nya språket lyfter och Språket
på väg.
Från 2011 har årskurs 1-9 haft möjlighet att söka
pengar i projektet Skapande skola. Syftet med Skapande skola i Ljungby kommun är att kulturella och
konstnärliga uttryck långsiktigt ska integreras i grundskolan. Med bidraget kan kultursatsningar i samarbete med det lokala kulturlivet genomföras så att elever
får tillgång till kulturens alla uttrycksformer och möjlighet till eget skapande. Kulturrådet beviljade 415 tkr för
2016 till kommunen.

Gymnasieskola
För fjärde året i rad ökar andelen Ljungbyelever som
väljer studier på Sunnerbogymnasiet. 81,7 procent har
valt att studera på Sunnerbogymnasiet, en siffra som
gör oss till en av de bästa kommunerna i Sverige när
det gäller att få kommunens egna elever att gå i den
kommunala gymnasieskolan. Totalt var det 273 elever
som slutade årskurs nio.
De program som, i förhållande till platsantalet, har
bäst söktryck är ekonomiprogrammet och el- och energiprogrammet. Största förändring i antalet sökande
har handel- och administrationsprogrammet som har
28 antagna vilket är en fördubbling jämfört med föregående år. Nämnden har beslutat att ingen antagning
ska göras hösten 2016 på inriktningen finsnickeri på
hantverksprogrammet och inriktningen musik på estetiska programmet. Utbildningarna blir inte heller sökbara kommande antagningar till gymnasiet.
Resultatet för lå 2016/2017 är att sammanfattningsvis
sjunker meritvärdet för elever på yrkesprogrammen
medan det ökar för elever på högskoleförberedande
program. Sammanställt för hela skolan (alla elever) är
trenden att meritvärdet sjunker.
När det gäller andel elever som uppnår 2 250 poäng
når vi bättre resultat jämfört med föregående år både
för elever på yrkesprogrammen och på de högskoleförberedande programmen.
Beslutade åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse
• Ökade lärarresurser i ämnet matematik
• Ökad undervisningstid för vissa grupper
• Förbättrad uppföljning där rektor och lärare tillsammans diskuterar förbättringsområden.

Vuxenutbildning
Kommunen har fått 2 mkr i bidrag från Skolverket för
2016 för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.
Inom Vuxenutbildningens yrkesutbildningar på Sunnerbogymnasiet erbjuds idag bussförarutbildning, industriteknisk utbildning, transportutbildning, träteknisk
utbildning, vård- och omsorgsutbildning och möbeltapetsering.
LSS
Under våren gjordes en central webbenkät till alla föräldrar hur nöjda de är med verksamheten. Tyvärr fick
vi in för få svar för att kunna redovisa resultatet.

VÄSENTLIGA AVVIKELSER
Det ekonomiska resultatet visar på ett underskott på
1 mkr vilket utgör 0,2 procent av budgeten.Kostnadsramen har överskridits med 35,6 mkr medan intäkterna visar på ett överskott med 34,6 mkr.
Överskottet på intäktssidan beror på ökning av statsbidrag framförallt från Skolverket och Migrationsverket.
Från migrationsverket har vi ansökt om knappt 12 mkr
för de som är asylsökande. 1,2 mkr avser förskola,
125 tkr avser förskoleklass, 6,7 mkr avser grundskola
och 3,6 mkr avser gymnasieskola.
Schablonersättningen för de nyanlända flyktingarna
som får bosättning i Ljungby har uppgått till drygt
6,7 mkr för 2016. 1,3 mkr avser förskola, 1,6 mkr avser
grundskola, 590 tkr avser gymnasieskola och 3,2 mkr
avser SFI.
Semesterlöneskulden påverkade förvaltningens resultat negativt med 1,6 mkr.
I januari togs ett beslut om att budgeten ska anpassas med 2,3 mkr under 2016 så att underskottet kan
minimeras.
Bland annat har budgeten minskats för grundskolan
och förskolan på läromedelsanslag, fortbildningsanslag och materialkonton. Även några tjänster har hållits vakanta inom fritidshem, chefsorganisationen och
elevhälsan samt indragning av anslag till föräldrautbildningen KOMET.
Gymnasieskolan har gjort en budgetanpassning på
300 tkr för år 2016.
Den 26 januari 2016 § 6 beslutade barn- och utbildningsnämnden att inte ta in några nya elever på nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) ridning på Sunnerbogymnasiet från och med läsåret 2016/2017. Det
innebär minskade kostnader med 60 tkr för 2016. En
avveckling av Sunnerbogymnasiets fotbollsprofil har
genomförts och fortbildningsbudgeten har minskat.

Förskola
Antalet födda barn under år 2016 blev 300 vilket är
klart högre än tidigare år.
Den stängda avdelningen på Astrads förskola öppnades upp under våren då behovet av platser ökade.
Nu är alla avdelningar öppna.
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Bland annat visar rapporten att 2016 bedömdes 91
procent av de testade eleverna nå målet för att kunna
läsa i årskurs 1 och det är en förbättring med 2 procentenheter.
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Förskolans verksamhet visar på ett underskott på
knappt 3,1 mkr vilket är 2,7 procent av budgeten.
Antalet barn i åldern 1-5 år har ökat markant under
2016. Det är 65 fler barn i åldern 1-5 år jämfört med
antalet barn som budgeten beräknades på.

Särskola

Fritidshem

Gymnasiesärskolan redovisar ett överskott på 150 tkr.
Kostnaderna för de elever som går i andra kommuners gymnasiesärskola har minskat och ett överskott
för budgeten blev 500 tkr.

Inom grundsärskolan har det varit 26 elever inskrivna
och inom gymnasiesärskolan 8 elever. Verksamheten
finns vid Kungshögsskolan och Sunnerbogymnasiet.

LSS
Verksamheten har gjort ett underskott på 4,8 mkr och
det beror på ett stort ärende.

Förskoleklass

INVESTERINGAR

Verksamheten visar på ett överskott om 2,1 mkr.
Till stor del beror detta på svårigheten att fördela personalkostnader mellan förskoleklass och fritidshem.

Överskottet på investeringarna uppgår till knappt
4,1 mkr.

Grundskolan
För 2016 budgeterade vi med en ökning på 93 av antalet folkbokförda barn i grundskoleåldern. Inflyttningen har dock varit mycket högre av familjer med barn i
grundskolans åldrar som gör att antalet elever har varit 59 fler än budgeterat.
Verksamheten uppvisar ett överskott på 4,9 mkr vilket
är 2 procent av budgeten.
Thorén Framtid har i snitt haft 121 elever under 2016
och det är samma nivå som 2015. Kostnaden för
dessa elever blev knappt 9,7 mkr.
Lingbygdens friskola har i snitt haft 49 elever i årskurs
1-6. Det är 10 färre än 2015. Kostnaden för dessa
elever blev knappt 3,8 mkr.
Överskottet på budgeten för Thorén Framtid och
Lingbydgens friskola blev drygt 1 mkr.
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Verksamheten redovisar ett överskott på 1,8 mkr för
2016. Vi har fått knappt 2 mkr i statsbidrag för 2016
vilket inte var budgeterat. En hel del av dessa utbildningsplatser finns insprängda i gymnasieskolan.

Kostnaden för de fristående förskolorna har överskridit budgeten med 2,1 mkr. Kullerbyttans förskola startade hösten 2016 och fanns inte med i budgeten för
2016. Även Lingbygdens förskola i Södra Ljunga har
haft fler barn än budgeterat.
Fritidshemmen uppvisar ett underskott på 2,5 mkr och
till stor del beror detta på svårigheten att fördela kostnaderna mellan fritidshem och förskoleklass.
Antal inskrivna barn i fritidshemmen fortsätter att öka
och de kommunala har 7 fler barn inskrivna än 2015.
De fristående fritidshemmen har 38 färre barn inskrivna än budgeterat och det ger ett överskott på 609 tkr.
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Vuxenutbildning

Totalt var 88,0 procent av eleverna från de kommunala skolorna behöriga till yrkesprogrammen på gymnasieskolan läsåret 2016/2017. Detta mått har förändrats
för läsåret 2016/2017 jämfört med tidigare. Numera är
elever med okänd bakgrund exkluderade från måttet.
Därav är det inte jämförbart med tidigare år. Andelen
flickor som var behöriga var 93,3 procent och för pojkarna var andelen 83,1 procent.

Gymnasieskola
Resultatet på gymnasiet är ett överskott på knappt
1,2 mkr. Detta är en klar förbättring jämfört med 2015
års resultat som var -1,0 mkr.
Intäkterna för såld gymnasieutbildning har minskat
med knappt 900 tkr jämfört med 2015. Kostnader för
elever som går i andra kommuners gymnasieskola och i friskolor har minskat med drygt 2,1 mkr och
kostnaden för 2016 blev 24,3 mkr.

Anledningen till överskottet på knappt 2,5 mkr som
finns på Sunnerbogymnasiets anslag är att större investeringar planeras under 2017.

FRAMTIDEN
Barn-och utbildningsförvaltningen står inför stora utvecklingsmöjligheter och utmaningar inom de kommande åren. Nya och reviderade statliga styrdokument tillsammans med kommunala mål ger förskola
och skola möjligheter att tydligare utveckla den ”röda
tråden” för barn och elevers lärande under förskole-/
skolåren vilket vi också ser vid tillsynsbesök.
Barn och elevers lärande och sociala utveckling måste även fortsättningsvis kontinuerligt följas upp i förskolan och i skolan. Särskild vikt läggs på det systematiska kvalitetsarbetet.
Antalet elever i grundskolan ökar kraftigt. Andelen
elever som är utlandsfödda ökar särskilt. Detta kommer att innebära allt större krav på skolan för att alla
barn ska kunna nå kunskapsmålen i alla ämnen.
För att klara denna uppgift måste särskilda medel anslås i kommande budgetar. Fler elever som studerar
svenska för vuxna invandrare, sfi, ställer också krav
på resurser.
Rekryteringsbehovet framöver kommer att bli en utmaning. Vi ser redan idag svårigheter i rekrytering av
lärare och chefer.
En viktig faktor för att lyckas med barn-och utbildningsförvaltningens verksamhet är att ge förutsättningar för förskolechefer och rektorer att utveckla det
pedagogiska ledarskapet. Förskolechefer och rektorer ska leda pedagoger i deras arbete. Det blir då viktigt med klassrumsbesök och samtal om skolans utveckling, undervisning och elevers lärande.

Ett rimligt antal underställd personal är en förutsättning för att lyckas med förskolechefers/rektorers ledarskap.

Ett pilotprojekt med Google apps och Google Chromebook har startats på försök på Agunnarydskolan i
årskurs 4-6.

En annan central fråga är tillgången till IT-utrustning i
skolan. Ambitionen vad gäller kompetensutveckling
och tillgång till surfplattor och datorer måste märkbart
höjas. En fungerande infrastruktur är en förutsättning
och när det gäller trådlöst nätverk på våra enheter är
den utbyggnaden påbörjad.

Satsningen på karriärtjänster fortsätter med syfte att
förbättra kunskapsresulten för eleverna samt möjlighet till löneökning för intresserade lärare.

Ljungby kommun har idag bärbara datorer till alla
elever och lärare inom grundskolans årskurs 7-9 och
gymnasiets årskurs 1-3. Att införa detta även inom
grundskolans yngre årskurser skulle kunna leda till
nya och effektiva arbetsformer och metoder som i sin
tur utvecklar elevers och anställdas digitala kompetens. Med en egen dator får alla elever likvärdiga förutsättningar och det blir också lättare att individanpassa undervisningen.

Förvaltningen har genomfört en översyn av skolbibliotekens standard i förhållande till styrdokumenten,
översynen innebär krav på ökade resurser.
En ny biblioteksplan kommer att antas under 2017.
Det är viktigt att vuxenutbildningen även fortsättningsvis får växa för att möta arbetsmarknadens behov.
Både i och utanför tätorten ökar lokalbehoven kraftigt
framöver. Barn- och elevantalen ökar mycket mer än
tidigare prognoser. Beslut gällande Hjortsbergsskolan och Klövervägens förskola har tagits under slutet
av 2016.

(tkr)

BUDGET

UTFALL

AVVIKELSE

1 108

1 486

-378

34 822

35 099

-277

113 715

116 750

-3 035

Fritidshem

28 396

30 939

-2 543

Förskoleklass

10 523

8 447

2 076

240 483

235 534

4 948

7 475

7 567

-92

97 515

96 328

1 187

4 513

4 363

150

Kommunal vuxenutbildning

10 514

8 706

1 808

Korttidsboende o LSS, barn-ungd

10 178

15 006

-4 829

20

22

-2

559 261

560 248

-987

VERKSAMHET
Nämnds- och styrelseverksamhet
Gemensam administration
Förskola

Grundskola
Obligatorisk särskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola

Arbetsmiljö

BUDGET
Intäkter

UTFALL

AVVIKELSE

61 790

96 385

34 595

Kostnader

621 052

656 633

-35 581

NETTOKOSTNAD

559 261

560 248

-987
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGETAVVIKELSE 2016 (TKR)
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NYCKELTAL
GRUNDSKOLA ÅRSKURS 3

Nationella prov, andel i % som klarat alla
delprov

FÖRSKOLA
Barn ålder 0-1 år
Antal barn i kommunal förskola

2016

2015

2014

300

281

268

2016
Matematik, flickor

65

65

70

Matematik, flickor riket

66

68

63

Matematik, pojkar

61

60

56

1150

1135

152

130

128

Antal barn i enskild förskola

88,6

91,4

91,1

Matematik, pojkar riket

65

66

63

Kostnad per barn totalt, tkr

5,6

5,6

5,5

Svenska, flickor

81

76

85

Antal barn per årsarbetare i kommunal

5,3

5,4

Svenska, flickor riket

82

78

81

Antal barn per årsarbetare i riket

5,3

5,4

Svenska, pojkar

70

62

77

Svenska, pojkar riket

69

66

68

FRITIDSHEM
Antal barn i kommunalt fritidshem
Antal barn i enskilt fritidshem
Kostnad per barn, tkr
Antal barn per årsarbetare, kommunal

2016

2015

2014

1109

1116

1088

76

114

86

24,0

22,6

22,7

17

19,1

18,6

21,9

21,6

Antal barn per årsarbetare i riket

Antal elever, kommunal
Antal elever, friskola

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 6

med lägst betyget E i alla ämnen i %
2016

2015

2014

Flickor

89

85

85

Flickor riket

81

83

82

Pojkar

78

71

75

Pojkar riket

73

75

74

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 6

FÖRSKOLEKLASS

genomsnittligt meritvärde
2016

2015

2014

284

285

296

16

16

13

Kostnad per barn, tkr

35,0

34,9

28

Antal årsarbetare per 100 elever,
kommunal
Antal elever per lärare, riket

14,5

15,8

15,6

16,4

16,6

Alla

Antal elever

GRUNDSKOLA
Antal elever i kommunens skola

2016

2015

2014

2 637

2 537

2 449

Antal elever, friskola

184

192

202

Kostnad per elev, tkr

78,4

78,7

77,7

Antal elever per lärare, kommun

11,4

11,4

11,2

11,8

11,8

Genomsnittligt meritvärde flickor

241,6

238,6

240,7

Genomsnittligt meritvärde pojkar

184,4

200,5

208,0

86,2

93,2

85,6

86,9

Antal elever per lärare, riket

Andel behöriga till gymnasieskolan gammalt mått
Andel behöriga till gymnasieskolan nytt mått

88,0

Andel behöriga till gymnasieskolan flickor nytt mått

93,3

Andel behöriga till gymnasieskolan pojkar nytt mått

83,1

Andel behöriga till gymnasieskolan, riket, gammalt mått
Andel behöriga till gymnasieskolan, riket, nytt mått

85,5

Andel behöriga till gymnasieskolan, riket, flickor nytt mått

87,1

Andel behöriga till gymnasieskolan, riket, pojkar nytt mått

83,5

2016

2015

2014

213

209

208

2016

2015

2014

GRUNDSÄRSKOLA

Kostnad per elev, tkr
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2014

1165

Antal barn i kommunal pedagogisk omsorg
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2015

26

20

16

358,7

295,9

297,8

GYMNASIESKOLA
Antal elever på Sunnerbogymnasiet
Elever i friskolor

2016

2015

2014

849

824

833

86

111

137

112

115

102

Kostnad per elev på Sunnerbogymnasiet, tkr

84,9

82,3

76,8

Antal elever per lärare, kommunen

11,6

11,6

10,3

11,4

11,4

Genomsnittligt betygspoäng

13,5

13,5

13,8

Genomsnittligt betygspoäng, riket

14,1

14,0

14,0

2016

2015

Elever i andra kommuners skolor/landsting

Antal elever per lärare, riket

VUXENUTBILDNING
2014

Antal elever, vux

246

256

233

Kostnad per elev, tkr

35,4

35,3

29,7

Antal elever, SFI

251

246

200

2016

2015

2014

GYMNASIESÄRSKOLA
Antal elever
Kostnad per elev, tkr

8

9

12

507,8

288,7

279,4

2016

2015

2014

Antal personer med LSS insatser

36

43

38

Antal beslutade LSS ärende

86

82

58

Ledsagarservice/ Kontaktperson

14

17

15

Korttidsvistelse

25

23

20

7

8

6

Korttidstillsyn
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SOCIALNÄMNDEN

Förvaltningschef
Ordförande
Bo Ederström (m) Magnus Wallinder

ANSVARSOMRÅDE
Förvaltningen är uppdelad i en verkställighets- och en
myndighetsavdelning. Individ- och familjeomsorgen
(IFO) organiseras i sin helhet under myndighetsavdelningen.

Stab
Utveckling, administration, ekonomienhet, uppföljning,
personal och information.

Myndighetsavdelning inklusive individ- och
familjeomsorgsverksamhet
Utredning barn och ungdom
• Utredningar av barn och ungdomar som riskerar
fara illa.
• Utredningar för ensamkommande
• Familjehem
• Lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga LVU
• Uppföljning av insatser
Verkställighet öppenvård
• Öppenvårdsbehandling barn och ungdom
• Öppenvårdsbehandling av vuxna
• Råd och stöd
• Åvillan, stödboende
Utredning vuxen
• Ekonomiskt bistånd
• Utredningar för personer med funktionsnedsättning
• Uppföljning av insatser
Utredning biståndshandläggning
• Utredningar ex. hemtjänst, särskilt boende

SOCIALNÄMNDEN

Utredning missbruk/flykting
•
Utredning
•
Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
•
Alkoholhandläggning
•
Flykting
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HVB-enheter
• HVB Fyren, behandling ungdom
• HVB ensamkommande ungdomar

Verkställighetsavdelning
Äldreomsorg
• Hemtjänst
• Särskilt boende
• Nattpatrull

•
•

Dagcentraler
Bemanningsenhet

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
(OF) samt hemsjukvården
• Servicebostäder
• Daglig verksamhet LSS
• Personlig assistans
• Psykiatri boende
• Psykiatri boendestöd och sysselsättning
• Hemsjukvård
• Kommunrehab
• Bostadsanpassning
• Larm och teknik

ÅRETS VERKSAMHET
Under året anställdes en ny förvaltningschef.
Förvaltningen fick 2015 i uppdrag av nämnden att se
över resurser i förhållande till kapacitet på särskilt boende. Då det under senaste åren funnits en överkapacitet av platser på särskilt boende fattade socialnämnden beslut kring stängning av Ljungbergas plan 4 och
förberedelser för avveckling påbörjades.
Boende erbjöds att flytta till nyrenoverade lägenheterna på Brunnsgården. Utflyttning av boende på plan
4 var klar första veckan 2016. Plan 4 byggdes om till
HVB för ensamkommande.
Socialnämndens innovationspris tilldelades Ljungberga dagcentral för att de på ett enkelt sätt kopplat ihop
dagcentralens verksamhet med arbetet på boendeenheterna samt ambassadörsprojektet för att det bidrar
både externt och internt till att synliggöra vård- och
omsorgsyrkena.
Att rekrytera kompetent personal till våra verksamheter är en stor utmaning. Som en del i det arbetet har
förvaltningen fokuserat på att bygga upp och utveckla gruppen av ambassadörer, ambassadörprojektet.
Syfte är att ändra fokus på uppdraget inom kommunal vård och omsorg, samt att nå ut till ungdomar som
står inför valet kring sin framtida yrkesroll.
Under året har vi även arbetat med att förbättra arbetet kring rekrytering och introduktion av nya medarbetare inom äldreomsorgen, både baspersonal och
sektionschefer. Ett nytt koncept i form av speeddejting
testades inför rekrytering av vikarier inför sommaren
2016, ett koncept väl värt att pröva igen i en utvecklad
och anpassad form. Som en del i utvecklingsarbetet
och utifrån perspektivet kring svårigheter med att rekrytera, behålla och utbilda medarbetare utan formell
kompetens har vi även påbörjat ett arbete kring möjligheten att införa Kravmärkt yrkesroll.

långvarig sjukskrivning och riktas till personer som varit sjukskrivna 30-60 dagar.
Sjukfrånvaro socialförvaltningen
2016

2015

2014

9,0 %

9,4 %

8,6 %

Myndighetsavdelning inklusive individoch familjeomsorgsverksamhet
Under 2016 fattade utredningssektionen 71 nya beslut
om öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar på
hemmaplan. För 2015 var antalet nya biståndsbeslut
för denna insats 130.
Genom familjecentralen arbetar socialtjänsten förebyggande för barn mellan 0-12 år och deras familjer.
Det sker genom råd och stöd, ett föräldraprogram som
erbjuds föräldrar. Råd och stöd har haft 41 ärenden
och 86 besök under året. 2015 hade Råd och stöd
drygt 80 ärenden. Sex föräldrautbildningar har genomförts.
Öppenvårdslösningar och stöd på hemmaplan övervägs alltid vid placeringar inom missbruksvården.
Det fattades beslut om öppenvård i 48 ärenden under
2016. Motsvarande siffra för 2015 var 85.
Det är fortfarande högt tryck inom myndighetssektionen barn och unga. Under året har de totalt haft 843
påbörjade aktualiseringar och 568 inledda utredningar.
Motsvarande siffor 2015 var 728 respektive 551.
De flesta anmälningar som har inkommit är vanvård
i familjen, bristande omsorg om barnet. Anmälningar
om barn som förekommer i familjer med missbruk och
våld i nära relationer har ökat.
Rekrytering av familjehem är ett ständigt pågående
arbete. Det finns idag ett jourhem att tillgå. Det är ofta
fullt, därav finns behov av att rekrytera ytterligare ett
jourfamiljehem. Under hösten anställdes förste socialsekreterare för att ärendehandleda socialsekreterarna
i ungdomsgruppen respektive familjehemsgruppen.
Dessutom har 1,80 tjänst anställts i familjehemsgruppen. Rekrytering till en mottagningsgrupp pågår.
I oktober gick samtlig personal på socialförvaltningens
barn och ungdom myndighet och öppenvård, föreståndare på HVB Fyren samt HVB ensamkommande en
webbutbildningsdag i Barns behov i centrum (BBIC)
tillsammans med socialsekreterare inom barn och
ungdom från Älmhults och Markaryds kommun. Två
dagar i november genomförde Ljungby kommun en
BBIC-utbildning för länets nyanställda socialsekreterare samt socionomkandidater.
Regionstyrelsen och länets samtliga kommuner fattade 2015 beslut om att inrätta ett barnahus i Kronobergs län. Barnahuset placeras i Växjö och ska startas
upp våren 2017. Syftet med barnahuset är att säkerställa att barn och ungdomar som utsätts för olika
typer av brott och misshandel ska få ett professionellt
omhändertagande. Socialtjänsten kontaktar samordnare på barnahuset för samråd, konsultation och planering i ärenden som rör våld och sexuella övergrepp
mot barn.
HVB Fyren är Ljungby kommuns hem för vård och
boende för ungdomar.
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Eftersom rekryteringssituationen för socionomer, och
då särskilt till chefsfunktioner, kommit att bli alltmer
ansträngd har förvaltningen beställt en uppdragsutbildning från Linnéuniversitetet. ”Socialt arbete i verksamhetsledning utifrån ett rättsvetenskapligt perspektiv” 15 högskolepoäng som kommer att pågå under
ett och ett halvt år. Ljungby kommun har 15 platser
på utbildningen för verkställande chefer som inte har
socionomutbildning i sin grund men som sen tidigare
är tillsvidareanställda. Alvesta och Markaryd kommun
köper resterande 10 platser på utbildningen.
Föreläsning för all personal inom vård och omsorg
”Leva Livet Hela Livet”. Insatsen var riktad mot personal som arbetar inom äldreomsorgen och inom omsorgen om funktionsnedsatta. Föreläsare Bodil Jönsson är fysiker, författare och professor emerita vid
Lunds universitet. Tillsammans med Maj Rom, projektchef för Bättre liv för sjuka äldre, har hon skrivit
boken ”Leva Livet Hela Livet”. Bodil föreläser om att
bli äldre och hur vi som arbetar med äldre kan utveckla vårt tänkande vad gäller bemötande och förståelse.
Färdtjänsthandläggningen flyttades över från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen.
Flera arbetsgrupper inom socialförvaltningen har gått
grundutbildning i lean under året. Satsningen fortsätter under 2017.
Sektionschefer har under 2016 arbetat med en handlingsplan för att minska sjukskrivningar och främja ett
arbetsklimat som bygger på delaktighet, jämställdhet
och mångfald, där vi låter våra medarbetare växa genom kompetensutveckling och förbättringsarbete.
Sjuktalen för socialförvaltningen är fortsatt höga men
för samtliga månader utom januari till april var sjukfrånvaron för alla månadsanställda (tillsvidare och
tidsbegränsade anställningar) lägre än samma månad
2015. Högst sjukfrånvaro har medarbetare i åldern
60-65 år och lägst har medarbetare under 29 år.
Orsakerna till sjukfrånvaron är komplexa. Hela livsstilen påverkar en medarbetares hälsa. Psykisk ohälsa
är en mycket vanlig sjukskrivningsorsak. Vidare påverkar Försäkringskassans tillämpning av reglerna
kring sjukpenning och sjukersättning förvaltningens
statistik. Trenden har varit att färre medarbetare som
varit långtidssjukskrivna beviljas sjukersättning vilket
medför att fler medarbetare stannar kvar i sjukskrivning hos arbetsgivaren. Dessutom har Försäkringskassan under året gjort flera indragningar av sjukpenning vilket gör att arbetsgivaren i vissa fall betalar ut
sjuklön under maximalt sex månader.
Både långtids- och upprepad korttidsfrånvaro ska följas upp regelbundet av rehabiliteringsansvarig chef
och vid behov även av personalstrateg. De medarbetare som varit frånvarande p g a sjukdom sex tillfällen
eller fler under det senaste året bokas in på hälsosamtal hos företagshälsovården. Gällande korttidsfrånvaro arbetar majoriteten av dessa medarbetare
inom äldreomsorgen. Under hela 2016 har samarbetet ”Tidig kartläggning av rehabiliteringsärenden” som
sker i samverkan med Försäkringskassan, vårdgivare
vid vårdcentralerna Sländan och Kungshögen samt
vid behov Arbetsförmedlingen, varit igång.
Kartläggningen ska bidra till att minska risken för
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Under 2016 har IVO utfört en oanmäld inspektion på
Fyren, utan anmärkning. Boendet har varit fullbelagt
över året. En del ensamkommande ungdomar har
varit inskrivna på grund av sin psykosociala situation.
Kontaktmannaskapet för personlen har utvecklats under året där vissa fokuserar på och utbildas mot familj
och nätverk och viss personal utvecklas mot inskrivna
ungdomar.
En sektion för den snabbt växande verksamheten
HVB ensamkommande har skapats. Antalet föreståndare utökades och en sektionschef anställdes. Inför
2016 skrevs avtalet kring asylsökande ensamkommande barn upp till 126 från 14. Första kvartalet 2016
skrevs avtalet med Migrationsverket ner till 84 asylplatser, då gränskontroller hade införts. Utöver det finns
avtal om 20 platser för ensamkommande ungdomar
med put, permanent uppehållstillstånd. Under året
stängdes ett mindre boende för ensamkommande och
Ljungberga plan 4 öppnades med 32 platser.
Vid 2016 års slut var det 95 ungdomar inskrivna i
HVB-verksamheten för ensamkommande. Förvaltningen har även placerat ensamkommande barn och
ungdomar i familjehem. HVB för ensamkommande
ungdomar har under 2016 haft tillsyn av IVO vid ett
tillfälle. Inga brister framkom vid inspektionen.
1 mars 2016 trädde Bosättningslagen (2016:38) i kraft.
Enligt Bosättningslagen skulle Sveriges kommuner
under året ta emot ett antal flyktingar utifrån sitt kommuntal, ett antal som baserats på kommunens storlek,
arbetsmarknad och tidigare mottagande. 2016 års
kommuntal för Ljungby var 68 anvisningsbara personer. Kommunens ansvar för de flyktingar som anvisas
till Ljungby är att ordna boende samt ekonomiskt bistånd för perioden innan etableringen påbörjas.
År 2016 tog Ljungby kommun emot 219 nyanlända
samt 13 ensamkommande ungdomar. Motsvarande
siffror 2015 var 122 respektive 151.
Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad låg under
2016 års utbetalningar fram till och med juli.
Från september har utbetalningarna ökat för varje månad. Antalet hushåll som fått bidrag ökade något från
430 till 459.
Inom biståndshandläggningen har arbetet fortsatt
med Individens behov i centrum (IBIC). IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetsätt som utgår från
individens behov, resurser, mål och resultat inom olika
livsområden i det dagliga livet. Målet är att individerna
får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt samt får
möjlighet att stärka sina egna behov avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet. En projektgrupp är tillsatt för att förbereda införandet under 2017.
Funktionen förste LSS- och biståndshandläggare infördes under slutet av 2015 och formerna för detta utarbetades under början av 2016. Förste handläggare har
utökade befogenheter att fatta beslut i individärenden
samt vara föredragande för nämnden. Andra uppgifter
är att metod- och ärendehandleda, delta i samverkan
samt i samråd med sektionschef utveckla arbetet.

Verkställighetsavdelning
Socialförvaltningen har haft ett hårt ansträngt läge
bland sektionscheferna med hög arbetsbelastning

och mycket stress. Detta har framförts under lång tid
då verksamheterna ökat i omfattning. Under 2015 utökades antalet sektionschefer med två stycken som finansierades av statliga stimulansmedel. Under 2016
utökades antalet med ytterligare två sektionschefer.
Socialnämnden ansökte om statliga stimulansmedel
på 6 647 tkr för att öka kvaliteten och bemanningen
inom äldreomsorgen under 2016. Pengarna användes
till att bemanna upp inom särskilt boende, uppstart av
larmpatrull samt fyra sektionschefer. Motsvarande stimulansmedel kommer kunna rekvireras 2017-2018.
Verksamheterna har svårt att rekrytera kompetent
personal inom vård och omsorg. Det gäller både tillsvidareanställda samt vikarier. Det resulterar i högre
kostnader för övertid och troligen även för sjukfrånvaron.
På kommunens 30 korttidsplatser har beläggningsgraden varit i snitt på 96 % under året, vilket är en ökning med 5 procentenheter. Många personer får ta del
av denna insats, ibland i väntan på ett särskilt boende
men oftast för en tids rehabilitering efter en sjukhusvistelse.
Korttidboendet Klippan bytte under året namn till 3B.
Så kallade helgstängning har inte funnit under 2016,
utan det har varit mellan 3-5 omsorgstagare kvar över
den helgen.
Boenderådet hanterar alla beslut om tilldelning av särskilt boende, korttidsplats eller korttidsplats med växelvis kontinuitet. Genomsnitt under året görs ca 24
tilldelningar/vecka. Under året har det varit 113 beslut
om särskilt boende att verkställa. 2015 var det 144
beslut. Under året har några få beslut överskridit
3-månadersgränsen för verkställighet men övervägande antal ärenden har verkställts inom tidsramen
3 månader.
Timmar hemtjänst

2016

2015

2014

347 840

327 772

317 038

2012 infördes kundval inom hemtjänst enligt lag om
valfrihet, LOV. Under 2016 fanns det tre externa hemtjänstleverantörer i Ljungby kommun. Beviljade timmar
inom hemtjänsten har ökat med 20 074 timmar under
året. Det är dubbelt så stor ökning jämfört med föregående år. Andelen av hemtjänsttimmarna som har
utförts av extern utförare enligt LOV har varit i snitt
13,1 % under året, vilket är en ökning.
Trots att vår verksamhet har ökat i omfattning har en
god kvalitet kunnat upprätthållas. Det visar sig i socialstyrelsens mätning ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” där Ljungby kommun får fina resultat.
93 % av de äldre inom hemtjänsten svarar att de är
nöjda i sin helhet (70 % svarsfrekvens) respektive
86 % inom särskilt boende svarar detsamma (55 %
svarsfrekvens). Det är en ökning jämfört med tidigare
år.
Granskningar av den sociala dokumentationen har löpande gjorts inom både äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning tillsammans med respektive sektionschef för ett samtidigt
lärande.
Dagcentraler är öppna mötesplatser som vänder sig
till alla pensionärer, både till de som bor i det egna

Verksamheten omsorg om personer med funktionsnedsättning har påbörjat utredningsarbete under 2016
kring framtida behov av boende inom LSS.
Under det pågående arbetet har även vissa åtgärder
presenterats till socialnämnden. Utredningsarbetet
kommer att fortsätta även under 2017.
Verksamheten har tillsammans med tekniska förvaltningen arbetat fram ett förslag på hur Holmsborgsområdet kommer att utnyttjas i framtiden. Förslaget kommer att presenteras till socialnämnden under februari
2017.
Under 2016 har verksamheten om personer med
funktionsnedsättning tagit fram underlag för en ny
gruppbostad på ”Pumpan 2” och presenterat det för
socialnämnden. Verksamheten har även påbörjat projektering och upphandling kring byggnation tillsammans med fastighetsavdelning utifrån socialnämndens beslut.
Skinnarevägen 201 byggdes om till annan anpassad
bostad under 2016.
Under 2016 har verksamheten genomfört en måltidsöversyn på bostäder med särskilt service och bostäder inom socialpsykiatrin. Översynen har lett till skapande av ”Handlingsplan måltider på OF-boende”.
Verksamheten har genomfört verksamhetsbesök från
politiker i socialnämnden samt påbörjat ett arbete
med enhetsbesök av politiker. Arbete med enhetsbesök kommer att fortsätta även under 2017.
Under 2016 har försäkringskassan, i samband med
omprövning av vissa personlig assistansärenden,
tydliggjort hur de grundläggande behoven kommer
att bedömas i framtiden. Det förändrade synsättet på
grundläggande behov grundar sig på ett domstolsbeslut och kommer att vara vägledande för framtida
LSS-verksamhet. I samband med omprövningar har
vissa omsorgstagare förlorat rätten till assistans från
försäkringskassan, vilket i sin tur leder till att verksamheten måste rustas upp för att kunna tillgodose deras
behov av andra insatser som t.ex. boende.
Verksamheten har under 2016 arbetat med att ta fram
förslag på placeringsavtal när det gäller externa placeringar i Lidhult. Arbete beräknas vara färdig under
våren 2017.
Under året har omsorgen om personer med funktionsnedsättning tillsammans med individ- och familjeomsorgen skapat en arbetsgrupp som ska undersöka hur behovet av boendestöd ser ut i förvaltningens
olika verksamheter. Arbetsgruppen har tagit fram ett
nytt arbetssätt för boendestöd, hur boendestödet ska
samarbeta med de olika verksamheterna inom individ- och familjeomsorg.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
har under året hanterat ett flertal hot- och våldssituationer. Även dubbelbemanningar har krävts på vissa
områden på grund av arbetsmiljöskäl.
Under 2016 har vi genomfört uppdragsutbildning för
32 personliga assistenter med statliga medel för kompetenssatsning för baspersonal inom funktionshinderområdet. Uppdragsutbildningen bestod av tre gymnasiekurser: Etik och kommunikation (100 gymnasiepoäng), Grundläggande vård och omsorg (100 gymnasiepoäng) och Kommunikation (100 gymnasiepoäng).
Samma medel har använts till att utbilda några personal från boendestöd i ett arbetsmetod som heter ” Parenting Young Children” (PYC). PYC är en föräldrautbildning som används tillsammans med föräldrar med
intellektuella funktionsnedsättningar som har barn
yngre än sju år. Syftet med detta föräldrastöd är att
stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet används i
hemmet eller i hemliknande miljöer.

Projekt
De flesta deltidsanställningarna finns inom kommunals avtalsområde, vård och omsorg, vilket också är
ett kvinnodominerat arbetsområde. Rätten till heltid är
i allra högsta grad en jämställdhetsfråga. Att erbjuda anställningar på heltid ökar arbetsgivarens förmåga att attrahera och rekrytera personal vilket i sin tur
har stor betydelse för verksamhetens effektivitet och
kvalitet. En heltidsorganisation där alla anställda får
möjlighet att arbeta heltid bidrar till att kompetensen i
verksamheten höjs eftersom redan anställd, utbildad
och erfaren, personal arbetar mer. Socialförvaltningen
startade under 2015 ett projekt med heltidsorganisation. Projektet ”rätt till heltid” har pågått under 2016.
I samband med utvärderingen av projektet visade det
sig att det var svårt att få fram rätt underlag till beslut
då det inte varit tillräckligt med medarbetare som ingick i projektet. Under 2016 fattades beslut om att inleda fas två, vilket innebär att fler enheter kopplas in i
projektet från och med första februari 2017.
Nya teknik utvecklas i snabb takt inom vård och omsorg. Det skapar möjligheter för såväl ökad kvalitet
som effektivitet. Syftet med tekniken är att underlätta
för människor i vardagen att uppnå en jämlikhet och
utveckla, samt stärka individens egna resurser för
en ökad självständighet. Förvaltningens projekt med
nattillsyn med digitala kameror, projekt Nattro, som
pågått under drygt ett år har så här långt fallit väldigt
väl ut. Syftet med projektet är att öka den enskildes
trygghet och självständighet, samt även bidra till ett
effektivare arbetssätt och på så sätt frigöra tid till andra uppdrag.
Överenskommelse för psykisk hälsa 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
en likartad inriktning med överenskommelsen 2016
och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste
åren utifrån behovet av en långsiktig plan. Syftet med
överenskommelsen är att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk
hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer med målsättningen att befolkningen ska
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hemmet och till de som bor på ett särskilt boende.
Dagcentraler är öppna alla vardagar. Aktiviteter anordnas även vissa helger och kvällar. Det finns en
dagcentral knutet till varje särskilt boende.
Brist på legitimerad personal har medfört vakanser
inom hemsjukvården. Dessutom har det varit svårt att
rekrytera semestervikarier under sommarperioden,
vilket har medfört dyra lösningar med bemanningspersonal.
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erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av
god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala
insatser. Socialförvaltningen kan 2017 rekvirera 701
tkr för ändamålet.

VÄSENTLIGA AVVIKELSER
Socialnämnden redovisar 2016 ett minusresultat på
6 518 tkr, vilket motsvarar en avvikelse på 1,1 % jämfört mot budget. De största avvikelserna återfinns
inom särskilt boende, boende enligt LSS, personlig
assistans, institutionsplaceringar barn och unga samt
familjehemsplaceringar.
Förvaltningen har kostnadsökningar inom alla tre
verksamhetsgrenarna, totalt 29,5 mkr större nettokostnader jämfört med 2015. 10,4 mkr beror på löneökningar som förvaltningen har fått kompensation för
under året. 3,6 mkr beror på att färdtjänsthandläggningen i juli flyttades över till socialförvaltningen.
Resterande kostnadsökning härleds till ökade placeringskostnader inom både omsorgen om personer
med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorgen. Det är både på grund av volymökningar
samt ovanligt många dyrare placeringar.
Förvaltningen har under året haft relativt hög personalomsättning bland sektionscheferna. Ofta kan ett
försämrat ekonomiskt resultat på enhetsnivå kopplas
ihop med chefsbyte.
Övertidskostnad och kostnad för fyllnadstjänstgöring
var totalt 6 483 tkr, vilket är 237 tkr högre jämfört med
föregående år.

Myndighetsavdelning inklusive individ- och
familjeomsorgsverksamhet
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Totalt redovisar myndighetsavdelning inklusive individ- och familjeomsorgsverksamheten ett resultat på
2 159 tkr. Där ingår flyktingverksamheten med ett
plusresultat på 4 992 tkr. Det innebär att individ- och
familjeomsorgen exklusive flykting redovisar ett minusresultat på -2 833 tkr.
Underskottet återfinns inom verksamheterna för barn
och ungdomar som totalt sett slutredovisar ett underskott på -11 455 tkr jämfört med budget. Nettokostnadsökningen har varit 12 770 tkr jämfört med 2015.
Nettokostnaden för institutionsvård barn och unga under 2016 var 11 115 tkr med en negativ avvikelse mot
budget på -4 658 tkr. Det är en högre kostnad på
5 163 tkr jämfört med förra året. Anledningen är fler
placeringar enligt lagen om vård av unga (LVU) än tidigare. 2015 förstärktes budgeten för institutionsplaceringar med 1 872 tkr. I de fall familjehemsplaceringar är möjliga alternativ till institutionsplaceringar övervägs dessa.
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Dec
2015

varav
konsulent

Dec
2016

varav
konsulent

Familjehem

40

5

35

6

Familjehem ensamkommande

26

3

46

17

66

8

81

23

Budgeten för familjehemsplaceringar förstärktes med
4 000 tkr år 2016. Trots det visar det på en avvikelse mot budget på -3 279 tkr. En delförklaring till den
stora avvikelsen är att fler barn har placerats i familjehem där en del är placerade i förstärkta familjehem
som är en något dyrare placeringsform. Flera familjer
har fått extra handledning för att klara sitt uppdrag då
barnen som är placerade har omfattande vårdbehov.
Kvalificerad handledning har satts in för att säkerställa
vården och förhindra sammanbrott.
På grund av den ökade arbetsmängden för socialsekreterarna förstärktes budgeten med 2 403 tkr under
2016. Dessutom kunde förvaltningen rekvirerar 751
tkr från Socialstyrelsen för att stärka bemanningen i
den sociala barn- och ungdomsvården. Då det varit
svårt att rekrytera socionomer i tillräcklig omfattning
har även inhyrda socionomer använts. Det har lett till
att budgeten för personalkostnader har överskridits
med 1 810 tkr.
Kostnaden för institutionsvård för vuxna missbrukare
ligger på i stort sett samma nivå som 2015 och redovisar ett plusresultat på 424 tkr jämfört mot budget.
Övrig missbruksvård redovisar ett resultat på 2 008
tkr. Det beror till stor del på vakanta tjänster.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat något,
från 13 078 tkr 2015 till 13 292 tkr. Kostnaderna ligger
fortfarande lågt i jämförelse med länet och riket.
Under verksamheten ekonomiskt bistånd redovisas
även kostnader i samband med placeringar. Barnoch ungdomsenheten har avsatt 350 tkr i budget för
detta ändamål. Kostnaderna har under 2016 varit lägre jämfört med 2015 men redovisar ändå ett nettoöverskridande på 405 tkr. Totalt redovisar verksamheten ekonomiskt bistånd ett plusresultat på 3 113 tkr.
Statsbidragsfordringar regleras utifrån olika kassor,
handläggningstid på Migrationsverket varierar, därmed finns visst eftersläp av utbetalningar till kommunen. En förbättring har varit de automatiska utbetalningarna som görs kopplat till det platsantal som är
skrivet i avtalet med Migrationsverket. Förutom de
automatiska utbetalningarna återsöker förvaltningen
även ersättningar för belagda platser, familjehemsplaceringar samt utredningskostnader.
Verksamhet ensamkommande barn och ungdomar
avslutar året med ett plusresultat på 10 400 tkr.
Vad gäller verksamheten för övriga flyktingar så blir
intäkterna till kommunen från Migrationsverket större
när mottagandet ökar. Schablonersättningarna fördelas även till barn- och utbildningsförvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningen samt överförmyndarnämnden.
Flyktingmottagandet (exkl ensamkommande) redovisar 2016 ett underskott på -5 413 tkr jämfört med budget. Anledningen är att förvaltningen betalat tomplatser till en kostnad av 15 869 tkr.

Verkställighetsavdelningen
Äldreomsorgen redovisar totalt sett ett underskott på 6 590 tkr vid årets slut.
Nettokostnadsökningen inom hemtjänsten är 7 921
tkr under året jämfört med föregående år, kopplat till
volymökning. Antalet timmar har varierat stort under

INVESTERINGAR
Av budgeterade 12 469 tkr användes totalt 2 476 tkr.
Många verksamheter har under året bytt lokaler.

Det har lett till ovanligt mycket investeringar i kontorsmöbler. Staben flyttade i maj till helt nya lokaler i anslutning till kommunhuset. Kommunrehab flyttade från
Köpmansgatan till rymligare och bättre lokaler arbetsmiljömässigt på Viaduktsgatan. Familjehemssektionen har under året flyttat till Eskilsgatan.
Förvaltningen har fått pengar avsatta i investeringsbudgeten för förstudie och projektering av nytt äldreboende. Förstudie för nytt äldreboende är påbörjats.
Dessutom är projektering klar för nytt LSS-boende.

FRAMTIDEN
Arbetssätten inom barn- och ungdomsvården behöver
fortsatt ses över och verksamheten formeras.
Det finns fortsatt en ”ryggsäck” av ogjort arbete i denna verksamhet, dels till följd av det stora flyktingmottagandet hösten 2015 och dels p.g.a. att verksamheten redan då var i kraftig obalans.
Förutsättningar för utvecklingen av en kunskapsbaserad verksamhet behöver förstärkas efter statens förändrade fördelning av statsbidrag till dessa ändamål.
En basfinansiering av regionala stödstrukturer planeras i länet mellan kommunerna och regionen
Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är aviserat att börja gälla
fr o m 2017-07-01. Det finns en uppenbar risk att kommunen inte längre kompenseras för faktiska kostnader inom denna verksamhetsgren. Ändras till schablonersättningar, kraftigt sänkta. Verksamheten anpassas kontinuerligt till de nya förutsättningarna.
För Ljungby kommun har en kvot om 59 nyanlända
flyktingar meddelats för 2017 efter omräkning av detta
tal enligt Bosättningslagen (tidigare meddelat 103 personer).
Under de kommande åren finns en uppenbar risk att
personer som genomgått etableringen via Arbetsförmedlingen hänvisas till försörjningsstöd i samband
med att etableringsperioden upphör. Det krävs ett
mycket aktivt och innovativt samverkansarbete för att
bidra till dessa människors självförsörjning. Ett flertal
projekt pågår för att stödja arbetet, både länsövergripande och lokalt.
En förste LSS-biståndshandläggare kommer under
första delen av 2017 avlasta ordinarie för att fokusera
extra på arbetet med utredningar om personlig assistans.
En utmaning är den demografiska utvecklingen med
ett ökat behov av vård och omsorg. 2015 var medellivslängden för kvinnor 84 år och för män var motsvarande siffra strax över 80 år. År 2060 beräknas medellivslängden till 89 för kvinnor och nära 87 för män.
Denna ökning av antalet över 80 år kommer att pågå
under 2020 talet och förväntas att bli störst under
2025 till 2030 enligt nationella siffror.
En av den demografiska utvecklingens utmaningar är
att möta behovet av kompetensförsörjning. Rekryteringsbehoven av personal är redan idag och kommer
i en snar framtid bli en stor utmaning, samtidigt som
konkurrensen kring personal blir stor.
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året, från som mest 1 040 till 868 beviljade timmar per
dag. De stora skiftningarna ställer höga krav på flexibilitet vid schemaläggning och personaltillsättning.
Totalt redovisar verksamheten hemtjänst ett underskott på -2 325 tkr jämfört med budget.
Verksamheten särskilt boende slutade året med ett
minusresultat på -9 940 tkr jämfört med budget.
Korttidsboende redovisar ett plusresultat på 1 794 tkr.
För att få ett rättvisande resultat bör dessa två verksamheter räknas ihop då personalkostnaderna inte
alltid redovisas på rätt verksamhet. Verksam-heterna
uppvisar trots det ett minusresultat på -8 146 tkr.
Det är framförallt två särskilda boenden som har stora
underskott. Det beror på förhöjd vårdtyngd, hög korttidsfrånvaro, flyttkostnader när Brunnsgården öppnades efter renovering samt till viss del på grund av
chefsbyten.
Hemsjukvården redovisar ett underskott på -2 056 tkr.
På grund av problematiken kring rekrytering av sjuksköterskor har verksamheten en kostnad för inhyrd
personal på 1 918 tkr. Kostnaden för hjälpmedel har
ökat med 911 tkr jämfört med 2015 och redovisar ett
underskott på -453 tkr.
Verksamheterna inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning och socialpsykiatri redovisar
totalt sett ett minusresultat på -5 476 tkr.
Daglig verksamhet LSS har totalt sett en budget i balans. Inom verksamheten finns en del minusposter
samtidigt som förvaltningen ser ett ökat behov.
Verksamheten personlig assistans redovisar ett resultat på -3 522 tkr. Vissa assistansgrupper har budget
i balans, medan andra har stora kostnader. Det har
skett en nettokostnadsökning på 3 591 tkr. En anledning till kostnadsökningen är när det har blivit avslag
från Försäkringskassan. Kostnader uppkommer även
om beslut om assistansersättning dröjer eller vid
dubbelbemanning på grund av arbetsmiljöskäl.
Verksamheterna som sorterar under boende enligt
LSS förstärktes under 2016 med 9 068 tkr, varav
4 420 tkr användes för att budgetera upp boendet
som legat obudgeterat sedan öppnandet i november
2015, samt 1 853 tkr för att justera budgeten för externa placeringar. Övrig tillförd budget är för ökade lönekostnader. Trots förstärkningen för externa placeringar
redovisas ett underskott på -1 129 tkr. Förvaltningen
har flera boenden enligt LSS. Boendena har svårt att
hålla en budget i balans då det är hög vårdtyngd samt
hot- och våldsituationer som kräver förstärkt bemanning. Boendena avslutar med -3 369 tkr. Korttidsboendet redovisar ett plusresultat på 1 178 tkr. Totalt sett
genererar boende enligt LSS ett minusresultat på
-2 949 tkr.
Socialpsykiatrin uppvisar ett minusresultat på -1 133
tkr. Gruppboendena står för -339 tkr av underskottet. -344 tkr är på grund av fler externa placeringar
än budgeterat. Resten av underskottet återfinns inom
dagverksamheten som är en växande verksamhet.
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SOCIALNÄMNDEN BUDGETAVVIKELSE 2016 (TKR)
VERKSAMHET

BUDGET

UTFALL

AVVIKELSE

2 257

2 218

38

Övrig politisk versamhet

539

543

-4

Alkoholtillstånd

330

76

254

40

16

24

19 446

13 913

5 532

1 379

1 492

-113

Äldreomsorg

282 522

289 112

-6 590

Hemsjukvård

48 036

50 092

-2 056

116 278

120 622

-4 343

28 550

29 682

-1 133

Färdtjänst

3 813

3 561

252

Gemensamma kostnader IFO

5 165

2 594

2 571

Institutionsvård vuxna

3 027

2 603

424

13 792

18 552

-4 760

360

215

146

13 847

18 372

-4 525

Öppna insatser vuxna

6 420

5 212

1 208

Vård vuxna m missbruksproblem

2 172

1 549

623

Öppna insatser barn o unga

6 347

7 433

-1 086

Barn och ungdomsvård

7 889

8 959

-1 070

494

462

32

17 241

14 128

3 113

366

380

-14

1 325

-3 667

4 992

60

93

-33

581 693

588 211

-6 518

BUDGET

UTFALL

AVVIKELSE

Intäkter

168 181

339 928

171 748

Kostnader

749 874

928 139

-178 266

NETTOKOSTNAD

581 693

588 211

-6 518

Nämnd och styrelseverksamhet

Totalförsvar och samhällsskydd
Gemensamma kostnader SOC
Gemensamma kostnader ÄO OF

Insatser enligt LSS, SFB o HSL
Insats pers m funkt.nedsättn

HVB-vård för barn o unga
Familjehemsvård vuxna
Familjehemsvård barn o unga

Övriga insatser till vuxna
Ekonomiskr bistånd

Familjerätt o familjerådgivn
Flyktingmottagande
Arbetsmiljö
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Summa
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NYCKELTAL
ÖVERGRIPANDE

2016

2015

2014

Bruttokostnad totalt, kr/inv

26 607

25 510

24 269

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare

1 004,1

956,4

913,34

72,5%

72,7%

72,5%

Bruttokostnad ÄO, kr/inv

13 976

13 598

13 015

Antal invånare x> 65 år
Andel x>85 av x>65

6 474
14,4%

6 369
14,4%

6 292
14,7%

Andel personalkostnad av bruttokostnad

ÄLDREOMSORG

Antal personer med beslut om (okt)
Korttidsplats

60

46

53

Särskilt boende

302

313

284

Hemtjänst i ordinärt boende

527

507

521

Antal beviljade hemtjänsttimmar inkl delegerad HSL (okt)

31 362

26 101

29 806

347 840

327 772

317 038

4 816
105

4 666
35

4 513
3

7 819

7 671

7 433

Personlig assistans (PA-SFB)

43

41

54

Personlig assistans (kommunal assistans)

15

13

14

Antal hemtjänsttimmar helår inkl delegerad HSL
Utskrivningsklara
Dygnskostnad
Antal ersättningsdagar för utskrivningsklara

OMSORGEN OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Antal personer med beslut om (okt)
Bruttokostnad OF, kr/inv

Ledsagarservice

37

34

37

Boende särskild service vuxna LSS

100

98

100

Daglig verksamhet LSS

163

147

134

64
20

63
20

66
19

Bruttokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

3 236

2 824

2 940

Missbruk
Bruttokostnad, kr/inv
Vårddygn externa institutionsplacering SoL och LVM

449
1 366

464
1 425

569
1 962

459
13 292
475

430
13 078
473

511
15 113
549

663

491

522

Psykiatri
Antal beslut dagverksamhet SoL 1/10
Antal boende psykiatri

Ekonomiskt bistånd
Antal bidragshushåll
Utbetalt ekonomiskt bistånd, tkr
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv
Barn- och ungdomsvård (inkl ensamkommande)
Nettokostnad institutionsvård barn o unga, kr/inv
Antal institutionsplacerade

118

114

58

Nettokostnad familjehemsplaceringar barn o unga, kr/inv

563

472

408

97

86

41

219

122

120

13

151

37

Antal familjehemsplaceringar
Flykting
Antal mottagna flyktingar
Antal mottagna ensamkommande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Ordförande
Marcus Walldén (m)

ANSVARSOMRÅDE
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek, kulturskolan, kulturarrangemang, bidragsgivning till studieförbund och föreningar, kommunens fritidsanläggningar och fritidsområden, fritidsgårdar, Ljungby gamla torg, turistbyrån och kultur- och fritidsaktiviteter för
barn och ungdom.

ÅRETS VERKSAMHET
Allmänkultur
Ett av kultur- och fritidsnämndens mål är att medborgare och besökare ska kunna ta del av ett varierat
kulturutbud. Samarbeten sker med föreningar och
andra aktörer för att sprida kulturutbudet över kommunen. Samarbeten görs också med länsorganisationer
för att öka utbudet.
Ljungby kommuns kulturplan är ett levande politiskt
styrdokument för kommunens kulturverksamhet.
I den görs kopplingar till Ljungby kommuns visionsarbete samt även till Region Kronobergs kulturplan.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ljungby kommun är sedan 2012 en del av Musikriket, länsmusiken Musik i Syds stora konsertsatsning
i Kronobergs län. Under 2016 ordnades 6 konserter
med musik ur många olika genrer samt internationella
gästspel. Målet med konsertserien är att bredda musikutbudet i kommunerna genom att erbjuda musikupplevelser på den lokala musikscenen.
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Kultur på landsbygden, arbetsnamnet för kultursamarbeten mellan kommunen och bygdegårdsföreningarna, har pågått sedan 2009 och innehållit såväl utomhusfilm som musiksatsningar på många orter. Bygdegårdsföreningarna är en aktiv part i val av kommande
års kulturinriktning. Ljungby kommun stöttar särskilt
aktiviteter som har barn och unga i fokus.
Kulturknytt, en serie offentliga teater-, musik- och
dansföreställningar för barn och deras familjer, arrangerades på flera orter i kommunen i samarbete
med bygdegårdsföreningar och andra föreningar.
Ljungby kommun ska verka för att öka tillämpningen
av medverkans- och utställningsavtal. MU-avtal är
samlingsnamnet för det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning.
Vi fortsatte ett gott samarbete med Ljungby konstförening gällande utställningsverksamhet i Ljungby
konsthall och på Konstväggen i Ljungby Arena.

Förvaltningschef
Ing-Marie Byström

För att lyfta fram och uppmuntra aktörer inom kultur
och idrott har kultur- och fritidsförvaltningen instiftat
kulturstipendium, pris för kulturprestation, idrottsstipendium, pris för idrottsprestation samt ett pris till föreningsledare för barn och ungdom där prissumman
delas lika mellan ledaren och föreningen i vilken ledaren är verksam.
År 2016 genomfördes en större kulturträff för alla kulturintresserade. Dagordningen sattes efter aktuella
kulturområden. Det är viktigt med ett större forum där
det ges möjlighet att knyta kontakter, bolla idéer och
få tips och föreläsningar inom aktuella kulturområden.
Traditionella arrangemang har ordnats som Valborg,
Nationaldagsfirande och Knutsdans.
Extra medel fick förvaltningen till integrationsprojekt
och bland annat bjöd vi in till ett större integrationsoch kultutprojekt med dansinriktning.
Arrangemanget pågick i tre dagar och hade namnet
Hela Ljungby dansar som blev mycket uppskattat.
Musikarrangemanget Sommar i parken bjöd år 2016
på två danskvällar och tre stycken allsångskvällar.
Fortsatt samarbete med hembygdsparkens arrendatorer planeras för kommande år.

Ljungby kommunbibliotek
Under hela 2016 har Ljungby kommunbibliotek på något sett varit inne i processen av att gå in i ett nytt lånesystem med RFID- teknik (Radio Frequency Identification). På det hela taget har processen flutet på enligt utsatt tidplan och med en kämpainsats från bibliotekens personal och investeringsmedel har vi idag ett
nytt och modernt utlåningssystem som underlättar för
såväl låntagare som för arbetsmiljön på biblioteken.
Varje kommun ska enligt lag (SFS 2013:801) ha en
politiskt antagen plan för hur den kommunala biblioteksverksamheten ska bedrivas. Under 2016 har ett
flertal möten med representanter för skolbiblioteken
och folkbiblioteket hållits för att arbeta fram Ljungby
kommuns biblioteksplan för 2017-2019 som tas upp
för beslut i de respektive nämnderna i början av 2017.
’Utlåningen av fysiska böcker har sjunkit något under
2016, medan e-bokslånen har ökat. Även de fysiska
besöken har sjunkit medan fler använder bibliotekets
webbplats.
Bokbussen fyllde 10 år och det har funnits bokbussverksamhet i Ljungby kommun i 40 år. Detta firades
med att under april månad bjuda alla eftermiddagsbesökare på kaffe och rulltårta i bussen, mycket upp-

skattat. I samband med familjelördagen i april uppmärksammades också bokbussen.

Av dessa är 5 755 ungdomar, 44 % flickor, vilket glädjande nog är en ökning mot 2015.

Hösten 2016 lanserades bibliotekets nya responsiva
webbplats.

Kommuninvånarna kan ansöka om nio olika bidrag.
Nytt för 2016 var att föreningar kan söka integrationsbidrag, som 16 föreningar har gjort och genomfört
olika projekt. I 2016 års budget togs investeringsbidrag på 260 tkr bort. Därför har nu föreningarna inget
bidrag att söka för oförutsedda utgifter. Studieförbunden erhöll 600 tkr i bidrag. Sagomuseet erhöll 822 tkr
i stöd, 580 tkr bidrag och 242 tkr hyra och el.
Ljungbergmuseet erhöll 970 tkr. Under 2016 fortsatte
vi utveckla bidragsansökningar så fler föreningar själv
ansöker och redovisar bidragen via kommunens hemsida.

Fritidsgårdarna
Fritidsgårdarna i Ljungby och Lagan vänder sig till
ungdomar i årskurserna 6-9. I Ljungby är det öppet
52 timmar per vecka och i Lagan 24 timmar. Fritidsgårdarna besöktes av totalt 8 900 ungdomar under
2016. På fritidsgården i Ljungby var besökarna 32 %
tjejer och i Lagan 39 % tjejer. I Ryssby finns en ungdomsgård som drivs av ett ungdomsråd och med
hjälp av testamentspengar. Ungdomsgården är öppen
på fredagkvällar med hjälp av föräldrar.
Sunnerboskoj genomfördes för tredje året tillsammans med Ljungby gymnastikförening och Smålandsidrotten. Med hjälp av statliga medel på 400 000 kr
kunde arrangemanget genomföras med tre extraanställda fritidsledare och danspedagog. 29 gymnasieungdomar anställdes som hjälpledare via kommunens
jobbgaranti och erhöll av Smålandsidrotten en barnledarutbildning. Sunnerboskoj förlades till Ljungby och
på ett flertal orter utanför tätorten. Sammanlagt deltog
ca 3 400 barn i åldern 6-16 år kostnadsfritt under åtta
sommarlovsveckor. Fyra asylsökande vuxna gjorde
praktik via Migrationsverket under tre veckor i Sunnerboskoj. Barn boende på Migrationsverkets anläggningar i Annerstad och Singeshult erbjöds möjlighet
att delta och med hjälp av ideella krafter.

Föreningsstöd
Kultur- och fritidsförvaltningen har bedrivit integrationsprojektet ”Språkvänner” som fallit väl ut under
året. Intresset har varit stort där över 40 personer tagit del av projektet. Ca 25 av dem är asylsökande och
resten etablerade svenskar. Vi hade 12 träffar och
besökte 11 föreningar i kommunen. Några av föreningarna som fick besök var Troja, Sunnerbogillet och
Ridklubben. På varje träff har det varit en närvaro på i
genomsnitt 15 personer.
Aktiv fritid som var ett projekt som riktade sig till ensamkommande ungdomar i Ljungby var ett samarbete
med ABF Kronoberg. Projektet utgick från en ”prova
på dag” där ungdomarna fick prova olika aktiviteter för
att sedan slungas ut i föreningslivet utifrån de aktiviteterna som de tyckte var roliga.
Antalet medlemmar i föreningar är 13 187, vilket är en
ökning från föregående år med 585 medlemmar.

Under 2016 fortsatte vi att bjuda in till föreningsträffar, 26 enskilda träffar med föreningar och två storträffar. Vid invigningen av Ljungby Arena anordnade
förvaltningen en föreningsmässa, där över 100 föreningar från hela kommunen deltog. Alla närvarande var
mycket nöjda med arrangemanget och hoppas att det
kommer tillbaka.

Idrottshallar, fritidsområden och Ljungby
Gamla Torg
Den nyrenoverade och tillbyggda ishockeyhallen
Ljungby Arena, invigdes en lördag i februari med föreningsmässa på eftermiddagen och därefter galakväll
med artister som Carola Häggkvist och Sean Banan.
3 400 personer hade köpt biljetter till kvällens evenemang. Ljungby Arena AB driver restaurangen, konferensdelen och caféet. Ljungby kommun ansvarar
för allmänhetens åkning sammanlagt 20 timmar per
vecka. Allmänhetens åkning är förlagd till både A-hallen och B-hallen.
Fotbollsanläggningen Lagavallen Ljungby är nyrenoverad med en nybyggd läktare. Fotbollsanläggningen har som första anläggning i Sverige hybridgräs på
A-planen. Konstnären Tomas Nordström har utformat
den konstnärliga utsmyckningen som heter Ljusspel.
Ridanläggningen Sickinge med tillbyggt stall stod klart
2015 och invigdes i början av 2016.
I Sunnerbohallens badanläggning har duschrummen
renoverats.
Kronoskogsbadets popularitet har ökat med den nya
äventyrsbanan, wibit bana. Under skolloven har äventyrsbanan placerats i innebassängen till barnens stora
glädje. Under skolloven har vi förstärkt det förebyggande säkerhetsarbetet med extra badvakter som kan
ett flertal språk. Utöver den ordinarie simskolan har
det varit aktiviteter i badanläggningen som relaxsim,
babysim, kill- och tjejkvällar, vuxensim, simskola för
barn i årskurs ett och ”fredagshäng”. Vi har nått målet
om att minst 95 % av barnen i femte klass ska kunna
simma. Simundervisning har även erbjudits till vuxna.
De 18 kommunala sjöbaden och kanotrastplatserna
har fått en tätare och mer kontinuerlig tillsyn.
Fem badplatser har fått nya gungor och på fyra badplatser har nya livräddningsstolpar satts upp.
Ett utegym i Lagan har projekterats tillsammans med
föreningarna Lagans AIK och Slussen.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Under 2016 har Ljungby kommunbibliotek ytterligare
utvecklat samverkan inom flera aktiviteter och evenemang med både nya samarbetspartners och sedan
tidigare väl etablerade. Biblioteket är en betydelsefull plats där alla kan mötas och utvecklas. Det märks
tydligt att behovet av läsplatser och sittplatser ökar.
Många besökare kommer till biblioteket utan att låna,
en viktig notering till den minskade utlåningen av fysiska böcker. Besökarna läser tidningar och tidskrifter
på plats, använder datorer, wifi och kopiator. Datautskrift och kopiering ökar då biblioteket är en av få platser i kommunen där detta erbjuds.
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Redskap till utegymmet har inhandlats för att till våren
2017 sättas upp vid Ringvallen. Motionsspår och ett
utegym i Lidhult är i förstudiefasen där vi för en dialog
med Lidhults GoIF och andra intresserade i Lidhult
om placering och utformning.
Projektering av elbelysningen på friidrottsanläggningen Sunnerbovallen är klar och genomförs under våren
2017. Belysningen i Kronoskogens motionsspår har
projekteras under hösten 2016 och kommer att bytas
ut under första halvåret 2017.
Ljungby gamla torgs kryddträdgård har fått nya odlingsbassänger med bl.a. nya kryddor och lekplatsen
har utökats med en gunga. Tolv populära och välbesökta loppmarknader genomfördes under sommarmånaderna.
I samverkan med Berättarnätet Kronoberg har sju
uppträdanden arrangerats under namnet ”Berättelser
och musik i sommarkväll”.
Vi har haft högre kostnader än beräknat med anledning av att de nya lokalerna krävt inventarier och
driftsutrustning. Även vid ute- och innebaden har vi
fått lägga mer i underhåll än beräknat

Musikskolan

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Musikskolan har vunnit Ljungby kommuns jämställdhetspris 2016. Vi har arbetat med perspektiven jämställdhet och mångfald. Extra vikt har vi lagt på komposition och musiklabb där elevdeltagandet varit hälften flickor och pojkar. Då det gäller förståelse och
kunskap om olika kulturer och integration har musikskolan haft lektioner på Asylskolan. Eleverna har fått
en inblick i musikens olika genrer och ämnet musik
har förklarats att det ingår i grundskolans utbildning.
Eleverna har även provat på olika instrument och har
haft möjlighet att ansöka till undervisning. Vi har tillsammans med Hjortsbergsskolan haft ett integrationsprojekt, där elever har fått prova på att spela i
ensemble/band. Vi har lagt märke till att eleverna har
stärkts i psykosocialt avseende. Projektet kommer att
fortsätta även under 2017.
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Musikskolan har haft 827 elever, varav 60 % flickor
och 40 % pojkar. Vid årsskiftet stod det 91 elever i kö
för undervisning. Allt eftersom elever slutar tas nya
elever in. De mest populära instrumenten var sång,
gitarr, piano, slagverk och fiol, även musiklek för de
yngsta. Sammanlagt har 1 500 elever medverkat i
konserter och projekt under året och sammanlagt har
musikskolans konserter haft ca 8 000 personer i publiken. Vi har haft ett 75- tal konserter och projekt,
varav ca 50 % i samarbete med andra aktörer. Musikskolan förlade minst en konsert på varje ort där musikskolan har undervisning. Facebooksidan har haft
ca 100 000 besökare.
Under året har vi förberett för den beslutade Kulturskolan som startar med ämnet dans under 2017.

Turistbyrån
Turistbyråns verksamhet organiseras under kulturoch fritidsnämnden. Den strategiska planeringen av
turistfrågor ansvarar kommunstyrelsen för.

Ljungby turistbyrå är en mötesplats för kommunens
invånare, nationella som internationella turister. Under
2016 hade Ljungby turistbyrå 10 556 besök. För att
kunna tillförse besökarnas behov och göra lokalerna
mer välkomnande har turistbyråns lokal fått en rejäl
uppfräschning.
Turistbyrån hjälpte till med tips på aktiviteter, boende,
matställen, evenemang, informationsmaterial, försäljning och biljettförsäljning till kulturarrangemang.
2016 års turistbroschyr har tagits fram i två olika varianter, en svensk/engelsk och en tyskspråkig. Upplagan ökades till 16 000 exemplar. För att säkerställa en
professionell produktion anlitades en extern reklambyrå. Broschyren distribuerades till ett antal strategiska platser i kommunen, bland annat lanthandlarna,
hotell, campingplatser, loppisar samt till ett antal turistbyråer i Sverige.
Med hjälp av extra sommarpersonal har turistbyrån
haft utökade öppettider under högsäsongen juni till
augusti. Ett nytt och mycket uppskattat inslag har varit
den mobila turistbyrån. Den besökte strategiska platser i kommunen och informerade om kommunens kultur- och friluftsutbud och turistbyråns service.
Den mobila tursitbyrån var en elbil och bemannades
av sommarpersonal.
I samarbete med Smålands sjörike öppnades en gemensam turistinformation upp, InfoPoint, vid färjeläget
i Sunnaryd under sommaren för att till exempel stärka
upp ön Bolmsö som besöksmål. Webbplatsen www.
vistljungby.se har anpassats efter besökarnas behov
och gjorts responsiv och mer säljande. Under 2016
hade webbplatsen 296 617 sidvisningar fördelat på
62 609 olika besökare.
Arbetet med sociala medier utökades. Det genomfördes målgruppsspecifika marknadsföringsinsatser
samt välplacerade annonser i utländska magasin med
syfte att sätta Ljungby kommun som attraktiv besöksdestination på kartan.

VÄSENTLIGA AVVIKELSER
Ljungby Arena och Gamla torg missades i upphandlingen av nytt elavtal. På grund av detta så blev elkostnaden 360 tkr dyrare för årets första månader.
För åren 2015 och 2016 finns medel kvar för integrationsarbete 1,1 mkr. Vid halvårsskiftet 2015 fick kulturoch fritidsnämnden för första gången del av de integrationsmedel som kommer löpande till Ljungby kommun. 2016 beviljade staten hastigt ekonomiskt stöd till
kommunerna och för kultur- och fritidsnämndens del
fick vi av de statliga medlen och via beslut från kommunstyrelsen 1,7 mkr extra under 2016. De statliga
medlen har inneburit att vi kunnat göra extra integrationssatsningar, dock har inte hela beloppet använts.

INVESTERINGAR
Förvaltningens största investering under året är RFIDteknik på biblioteken för 826 tkr. Denna teknik gör inoch utlån både snabbare och smidigare för låntagare
och bibliotekspersonal.

NYCKELTAL

2016

2015

2014

Turistbyrån
Fysiska besök

10 556

11 477

9 304

Användare på webben

62 609

58 393

49 486

Antal besök

10 619

10 870

11 100

Flickor

35,5 %

38 %

38 %

Pojkar

64,5 %

62 %

62%

Fritidsgårdarna

Musikskolan
Antal elever

827

859

834

Flickor

60 %

63 %

63 %

Pojkar

40 %

37 %

37 %

Antal besök

174 638

194 350

220 264

Webb besök

61 799

70 004

57 065

10 103

10 076

9 277

4 097

4 087

4 400

3 636

3 584

3 489

Huvudbiblioteket

Anläggningar
Antal uthyrda timmar i sporthallar
Antal öppettimmar i Sunnerbohallen & Kronoskogsbadet
Föreningsbidrag
Bidragsutbetalningar

VERKSAMHET

BUDGET

UTFALL

AVVIKELSE

780

871

-91

64

49

15

Turistverksamhet

1 633

1 682

-49

Allmän fritidsverksamhet

9 813

7 484

2 329

600

597

3

4 223

3 879

345

12 638

12 492

146

7 597

7 588

9

28 998

30 216

-1 218

4 055

3 841

213

80

53

27

70 481

68 753

1 729

BUDGET

UTFALL

AVVIKELSE

9 838

11 062

1 224

Kostnader

80 319

79 815

504

NETTOKOSTNAD

70 481

68 753

1 729

Nämnd och styrelseverksamhet
Ungdomsrådet

Stöd till studieorganisationer

Allmän kulturverksamhet övrigt
Bibliotek
Kultur- och musikskola

Idrotts- o fritidsanläggningar
Fritidsgårdar
Insatser enligt LSS

Intäkter

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BUDGETAVVIKELSE 2016 (TKR)
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande
Ulla Hansson (m)

ANSVARSOMRÅDE
I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren/överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige. I Ljungby kommun finns en överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämndens uppgift är bland annat att
utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode
män och efter ansökan eller anmälan utreda behov
av god man eller förvaltare. Förmyndare, förvaltare
respektive god man är ställföreträdare för personer
som inte själva kan sköta sina angelägenheter och
överförmyndarnämnden ska motverka att dessa personer drabbas av rättsförluster.
Överförmyndarnämndens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen.

ÅRETS VERKSAMHET

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Viktiga händelser
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Ljungby kommun började sköta överförmyndarhandläggningen åt Markaryds kommun 1 januari 2016.
Detta innebär att Ljungby kommun numera sköter
överförmyndarhandläggningen åt såväl Ljungbys som
Markaryds och Älmhults kommuner.
Under hösten 2016 anställde Ljungby kommun en
professionell god man med placering på ekonomiavdelningen. Anledningen till att denna tjänst inrättades var bland annat svårigheter att få tag på gode
män och förvaltare samt en vilja att få mer kompetens
inom de absolut svåraste ärendena inom överförmyndarverksamheten. Den professionella gode mannen
kommer att hantera runt 25 ärenden när hon är i full
gång och tyngdpunkten kommer att ligga på de ärenden som är mest svårhanterliga.
För att förenkla administrationen när det gäller de ensamkommande flyktingbarnen som under 2016 var
betydligt fler än under tidigare år infördes ett schablonarvode för de gode män som har denna typ av
uppdrag. Schablonarvodet innebär att den gode mannen får en ersättning enligt schablon och denna ersättning betalas ut fyra gånger per år.
Överförmyndarnämnden har sedan den inrättades hela tiden strävat efter att hitta en bemanning som ska
göra arbetssituationen rimlig för de handläggare som
jobbar inom verksamheten. När vågen av ensamkommande flyktingbarn nådde Sverige under 2015 innebar detta en svårare bedömning av vad som är en
rimlig bemanning. Sedan dess har överförmyndarhandläggarna kämpat hårt med den ökade arbetsbelastningen.

Kanslichef
Ronnie Wallin

Detta har inneburit att vissa arbetsuppgifter har fått
prioriteras ned. För att komma tillrätta med denna problematik anställdes under 2016 en ny handläggare.
Ytterligare förstärkningar kommer att göras framöver
och bemanningen från och med våren 2017 kommer
att ha ökats till fyra heltidstjänster. Syftet med den
ökade bemanningen är bland annat att bättre hinna
med de arbetsuppgifter som har prioriterats ned och
också hinna med att skapa tydligare rutiner och struktur inför framtiden. När detta arbete är färdigt kommer
det att vara möjligt att göra en bättre bedömning av
hur stor bemanning som är rimlig för att nå en hållbar
arbetssituation.
Överförmyndarnämnden arrangerade träffar på biblioteket vid tre tillfällen under vintern 2016. Dit kunde man komma om man var intresserad av att bli
god man för att få veta mer om uppdragets innebörd.
Nämnden var också representerad vid anhörigmässan som arrangerades på Brunnsgården i april 2016.
Överförmyndarnämnden var med i kommuntältet under Ljungbydagarna vid två tillfällen för att marknadsföra överförmyndarverksamheten. Huvudsyftet var att
öka intresset för att bli god man och det resulterade i
att flera intresseanmälningar lämnades in.
Överförmyndarnämnden tillsammans med Ljungby
Frivilliga Samhällsarbetare arrangerade under 2016
en cafékväll med tema Integration. Till kvällen bjöds
kommunens integrationssamordnare in för att öka
kunskapen om integration samt hur man kan arbeta med integration inom ramen för de gode männens
uppdrag.

Ekonomiskt utfall
Överförmynderiverksamheten gick med 1 356 tkr plus
under 2016. Överskottet har olika orsaker, bland annat
betalas schablonarvodet för gode män för ensamkommande flyktingbarn för sista kvartalet 2016 ut i januari
2017 och belastar dämed 2017 års budget istället.
Dessutom har den betydligt större mängden ensamkommande inneburit ett svårare budgetarbete. Det
går nämligen att återsöka medel från Migrationsverket för de kostnader som har uppstått för gode män
för ensamkommande flyktingbarn. När antalet personer som är aktuella att återsöka medel för har varierat mycket under året har det helt enkelt varit svårt att
i förväg veta hur mycket pengar överförmyndarnämnden till slut kommer att kunna återsöka.
För 2017 har Migrationsverket aviserat att ersättningarna till kommunerna kommer att sänkas vilket förmodligen innebär att det blir svårare att kunna visa
överskott i verksamheten framöver.

KONCERNEN

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Vid slutet av 2001 bildade Ljungby kommun bolaget Ljungby Holding AB, som förvärvade kommunens samtliga
aktier i Ljungby Energi AB, Ljungbybostäder AB och AB Ljungby Industrilokaler (senare Ljungby Utveckling AB).
Köpeskillingen på 333 mkr betalades delvis genom en revers på 323 mkr. Ljungby Holding betalade tillbaka lånet
till kommunen i april 2009 och lånade upp externt istället.
Under 2012 förvärvades IHD Industrihotell AB, ett mindre bolag med tillgång till en fastighet i Dörarp. Bolaget
såldes under 2016.

Ljungby kommun

Ljungby Holding AB

Ljungbybostäder AB

Ljungby Energi AB

Ljungby Utveckling AB

Ljungby Energinät AB
KONCERNENS EKONOMI

Efter lämnat koncernbidrag har Ljungby Energi ett resultat på 33 mkr före skatt. Efter skatt är resultatet 26
mkr. Ljungbybostäder redovisar ett resultat före skatt
på 7 mkr. Ljungby Utveckling AB har ett resultat på
+0,2 mkr efter finansiella poster.
Koncernen Ljungby Holding AB, innefattande de tre
bolagen, redovisar ett resultat på +49 mkr och +39
mkr efter skatt.
Ljungby kommuns koncernresultat slutar på ett överskott på 69 mkr (kommunen 29 mkr). Före skattekostnaderna ligger resultatet på 80 mkr.
Kommunen svarar för den dominerande delen av
verksamheten i koncernen. Av verksamhetens kostnader svarar kommunen för 92 procent medan bolagen
står för resterande 8 procent.
Av koncernens totala tillgångar, 3 156 mkr, svarar
kommunen för 73 procent och Ljungby Holding för 27
procent. Koncernens tillgångar består till största de-

len, 74 procent, av materiella anläggningstillgångar,
dvs. fastigheter och anläggningar samt maskiner och
inventarier.
Koncernen har omsättningstillgångar på sammanlagt
760 mkr, som framför allt består av kortfristiga placeringar för pensionsändamål och kortfristiga fordringar.
Koncernens likvida medel minskade under 2016 från
76 mkr till 48 mkr. Likviditeten redovisas till största delen hos kommunen, som är ägare till koncernkontot.
Soliditeten i koncernen ligger kvar på samma nivå
som under tidigare år, 47 procent. Att koncernen har
en lägre soliditet än kommunen sammanhänger framför allt med Ljungbybostäders och Ljungby Utvecklings fastighetsinnehav som till största delen är lånefinansierat. Om kommunens pensionsskuld inkluderas
blir soliditeten för koncernen 29 procent (26 procent
2015).
Av koncernens totala långfristiga skulder på 1 191 mkr
svarar kommunen för 47 procent (ökning från 44 procent 2015). De långfristiga skulderna har ökat med 18
mkr genom ökad låneskuld i kommunen, de kommunala bolagen har minskat sin belåning.
Koncernens samlade ansvarsförbindelser uppgick vid
årsskiftet till 1 233 mkr. Av dessa avser 584 mkr pensionsåtaganden och resterande del, 649 mkr, borgens
engagemang.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERN

Ljungby Holding AB har under 2016 betalat 4,2 mkr i
ränta på lånet på 280 mkr. Amorteringar gjordes på
motsvarande 10 mkr under 2016. Räntor och övriga
kostnader för moderföretaget har täckts genom koncernbidrag från Ljungby Energi på 14,2 mkr och från
Ljungbybostäder på 34 tkr. Eftersom koncernbidraget
från dotterbolagen var högre än räntekostnaden redovisade Ljungby Holding ett överskott med 5,7 mkr efter skatt.
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LJUNGBY ENERGI

Viktiga händelser

Allmänt om verksamheten

Nya industri- och handelsområden har uppförts runt
Ljungby tätort och nya verksamheter har etablerats,
vilket har ökat behovet av elektrisk kraft. Mellan åren
2013 - 2016 har distributionen ökat med över 8% och
2016 uppgick den totala distributionen till 196 GWh.

Bolaget skall köpa, producera och sälja energi samt
tillhandahålla överföringstjänster gällande information
i elektronisk form inom Ljungby kommun och till/från
angränsande kommuner. Bolagets ändamål är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjning och elektronisk informationsöverföring inom delar av Ljungby kommun.
Energikoncernen i sin tur är uppdelad i moderbolaget
Ljungby Energi AB och dotterbolaget Ljungby Energinät AB. Det kommunala ändamålet med dotterbolagets verksamhet är att bedriva distribution av el- och
fjärrvärme samt överföring av information i elektronisk
form inom Ljungby kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av
Ljungby kommun
Måluppfyllelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERN

De mål som finns uppsatta för verksamheten i ägardirektivet uppfylls. Att bolaget har uthållit låga priser
på sina produkter verifieras i Nils Holgerssonutredningen som presenteras varje år. Prissättning på fjärrvärme är den fjärde lägsta i landet och konsumentens
kostnad för eldistribution i Ljungby är den näst lägsta
i landet. När det gäller villakunder med 20A säkring
tillhandahåller Ljungby Energinät det lägsta priset i
Sverige. Välskötta och väl underhållna anläggningar
säkerställer en hög tillgänglighet. 25% av elkunderna
har drabbats av elavbrott under 2016, där avbrottstiden varierat mellan 17 minuter och 3,5 timmar.
Den genomsnittliga avbrottstiden för samtliga kunder
uppgår till 10,5 minuter/kund. Statistiken bygger i huvudsak på ett reläskyddsfel i en utav mottagningsstationerna samt ett högspänningsfel i en nätstation.
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Bolaget redovisar en rörelsemarginal som överstiger
25%, vilket visar att verksamhetsmålet ”God lönsamhet” har uppnåtts med god marginal. Denna nivå på
rörelsemarginal bedöms som hög, vid en jämförelse
med branschen som helhet. Produktion av fjärrvärme
sker nästan uteslutande med fasta bränslen i form av
avfall, biobränsle och pellets. Bolaget tillhandahåller
miljövänliga energilösningar, vilket nuvarande produktionsapprat för fjärrvärme är ett bevis för. Den genomsnittliga utomhustemperaturen får krypa under -5°C
innan olja behöver stötta fjärrvärmeproduktionen.
Bolaget bidrar till internationella och nationella mål
avseende avfallshierkin dvs avfallshanteringen flyttas
uppåt i avfallstrappan och numera deponeras under
1% av allt avfall som uppstår, vilket är väldigt positivt
ur klimatsynpunkt. Någon nöjd kundundersökning har
inte genomförts men låga priser och hög tillgänglighet i kombination med miljövänliga energilösningar är
oftast faktorer som ger nöjda kunder, vilket är ett utav
verksamhetsmålen.
Ägarens krav på 40% soliditet och avkastningskravet
på 12% av bolagets justerade egna kapital uppfylls
med god marginal.

Under 2016 har ett antal kommuner genomfört nya
upphandlingar avseende förbränningskapacitet för
såväl hushållsavfall som grovavfall. I samtliga fall har
bolaget lyckats behålla befintliga leverantörer och
dessutom har en ny leverantör tillkommit. Risken för
att stå utan en större volym avfallsbränsle vid en och
samma tidpunkt har nu minimerats eftersom innevarande avtal förfaller vid olika tidpunkter. Under året
har även ett nytt avtal tecknats avseende leveranser
av träpellets.
2016 var ett förhållandevis varmt år, dock något kal�lare än 2015. Mängden olja som förbrukats under året
uppgår till 0,8% av den totala bränsle-mixen, vilket
till stor del beror på att januari månad var riktigt kall.
Bolagets strävan att fasa ut torv ur produktionsmixen
startades upp under 2016 och andelen torv reducerades från 18% till 15%. Den minskade andelen torv ersattes av biobränslen.
Organisationsöversynen som startades upp under
2015 har pågått under hela 2016. Bredbandsverksamheten har organiserats i ett eget affärsområde
och ”trånga” sektioner inom organisationen har setts
över och åtgärdats med ett bättre processflöde som
resultat. Tidigare år har antalet nya bredbandskunder
varierat mellan 300 - 450 st/år och under 2016 valde
ca 1 000 nya kunder att ansluta sig till bolagets fibernät.
Ett nytt verksamhetsmål avseende bredbandsverksamheten har tillkommit i samband med antagandet
av nya ägardirektiv för bolagskoncernen. Bredbandsutbyggnaden skall ske i sådan takt att minst 95% av
fastigheterna inom Ljungby kommun ska ha erbjudits
bredband senast 2020-12-31.
En ny detaljplan har arbetats fram och antagits för
fastigheterna Värmeverket 1 och Värmeverket 2.
Den nya planen gör det möjligt för bolaget att etablera hela sin verksamhet på Ljungsjöverket och samtidigt förbereds fastigheterna för en framtida expansion
med byggnation av nya produktionsenheter.

Allmänt om verksamheten
Ljungbybostäder AB är ett bostadsföretag vars uppdrag är att äga och förvalta fastigheter med bostäder
och lokaler inom Ljungby kommun.
Totalt bestånd den 31 december 2016:
Lägenheter
1 282 st
Lokaler
185 st
Garage
278 st
Carportar/bilplatser
259 st

Byggnation och ombyggnad
Ljungbybostäder är just nu inne i ett expansivt skede
där våra ägare via ägardirektiven sagt att vi ska bygga
minst 100 nya boenden inom denna mandatperiod.
Vi har i dagsläget två pågående byggen, Sländan 7
som ligger centralt i Ljungby och där vi bygger 25 nya
lägenheter och Nålen 4 vid Lagavallen där vi bygger
32 nya lägenheter i två hus.
Vårt arbete med att rusta upp fastigheterna Arngrim 1
och Halfdan 1 vid Östra torget i Ljungby fortsätter; där
kommer vi inom detta år bl a att byta fönster och tak.
Det är fastigheter med utvecklingspotential. Målsättningen är att dessa två fastigheter ska representera
det bästa från Ljungbybostäder och att vi ska kunna
göra skillnad för hela området runt Östra torget, som
har fört en slumrande tillvaro. Vi har även under året
gjort omfattande renoveringar i markplan där våra egna bovärdar nu har fått fina och ändamålsenliga lokaler och vi har också fått en ny hyresgäst i Montico.
På lokalsidan har året präglats av stabilitet, någon hyresgäst har bytt lokal inom vårt befintliga bestånd och
inga uppsägningar har skett under året. Som tidigare
nämnts välkomnar vi Montico som ny hyresgäst hos
oss. I dagsläget har vi en bra uthyrningsgrad.
Det betyder också att vi har hyresgäster som driver
framgångsrika verksamheter.
Vi fortsätter att underhålla våra fastigheter och underhållskostnaden för 2016 hamnade på nästan 20 mkr.
Det innebär en värdesäkring av våra fastigheter inför
framtiden. Bland annat har vi drivit större målerientreprenader, fönsterbyten, fortsatt expansion av datanät i fastigheterna m.m. De nya tvättstugor vi skapat i
markplan har fått mycket uppskattning, både ur ergonomisk, men också ur trygghetsmässig synvinkel.

Ekonomi
Låneskulden har under året minskat med 9 294 tkr.
Förändringen består dels av sedvanlig amortering
med 5 294 tkr dels av extra amortering 4 000 tkr i
samband med omsättning av befintliga lån.
Någon nyupplåning under året har inte skett.
Under året har ca 148 000 tkr varit föremål för omsättning alternativt inlösen. Motsvarande belopp för verksamhetsåret 2017 är ca 155 000 tkr.

Den genomsnittliga belåningsgraden i förhållande till
fastigheternas bokförda värde uppgick vid utgången
av 2016 till 74,0% (förra året 75,1%).
Förhandlingar avseende hyrorna från och med den
1 april 2017 slutfördes den 16 februari 2017. Förhandlingarna resulterade i en uppgörelse till och med december 2018 och innebär att hyrorna höjs med 0,5 %
från och med 1 april 2017 till och med december 2017
och höjs med 0,6 % från och med 1 januari 2018 till
och med december 2018.

LJUNGBY UTVECKLING AB
Allmänt om verksamheten
Ljungby Utveckling AB ska inom Ljungby kommun
uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter med lokaler för näringslivets behov.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja lokalförsörjningen i kommunen.
Genom att tillgodose behovet av lokaler för olika typer
av näringsverksamhet ska bolaget bidra till att Ljungby kommun blir en kommun med ett mångsidigt och
olikartat näringsliv. Ljungby Utveckling AB ska endast
engagera sig i byggnation och uthyrning av lokaler då
behov av sådana inte kan tillgodoses genom marknadens egen försorg.

Årets verksamhet
Under året har inga fastigheter sålts och inga förändringar har skett bland hyresgästerna. Samtliga bebyggda fastigheter är fullt uthyrda.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERN

LJUNGBYBOSTÄDER
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NYCKELTAL
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Den kommunala verksamheten i Ljungby bedrivs i huvudsak i kommunens olika förvaltningar. Stora och viktiga
verksamheter drivs dock i en annan verksamhetsform, nämligen aktiebolag. Nedan följer en kort redovisning av
dessa bolag med några resultat‑ och balansdata från deras bokslut för 2016. Alla tre bolagen ägs av Ljungby
Holding AB, som är ett dotterbolag till kommunen.
Ljungby Utveckling
AB

Ljungby Energi AB
(koncernen)

Ljungbybostäder
AB

Verksamhetsområde

Fastighetsförvaltning

El- och fjärrvärmeförsörjning

Fastighetsförvaltning

Styrelseordförande

Magnus Gunnarsson

Anders Jannesson

Karin Bondeson

Gunlög Lindell

Bo Schönbeck

Joakim Karlsson

VD
Bildat år
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Resultat efter finansnetto (tkr)

1971

1976

1950

0

40

23

5 364

173 605

88 871

218

46 939

8 670

Investeringsvolym (tkr)

0

37 779

5 207

Balansomslutning (tkr)

54 475

338 678

428 237

Anläggningstillg. (tkr)

49 763

296 189

409 137

Långfristiga skulder (tkr)

40 713

22 875

295 079

14 %

71 %

24 %

Soliditet

REDOVISNINGSPRINCIPER
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERN

Den sammanställda redovisningen omfattar aktiebolag i vilka kommunen bestämmer eller har ett
väsentligt inflytande. I samtliga bolag har kommunen 100 procent av aktiernas röstvärde.
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Sammandrag
Den sammanställda redovisningen utgör ett sammandrag av kommunens och dotterföretagens
balans- och resultaträkningar. I detta sammanhang
elimineras olika interna mellanhavanden mellan de
i koncernen ingående enheterna. Att efter eliminering dra samman kommunens och dotterföretagens
räkenskaper till ett företag benämns konsolidering.
Obeskattade reserver, exklusive latent skatt, har
förts till eget kapital. Latent skatt, utgörande 22
procent av de obeskattade reserverna, redovisas
under posten avsättningar.

Interna transaktioner
För 2016 har interna mellanhavanden mellan de
olika enheterna eliminerats i resultat- och balansräkningen.

Olika redovisningssätt
För de aktiebolag som ingår i koncernen gäller bokföringslagen. I kommunen gäller den kommunala redovisningslagen sedan 1998. Därför kan det skilja i redovisningsprinciper mellan de olika enheterna.
Då det rör sig om i sammanhanget marginella skillnader torde de ej ha någon väsentlig betydelse för den
visade ”bilden” av koncernens ekonomiska ställning.

Kommentarer
Ändamålet med koncernredovisningen enligt aktiebolagslagen är i första hand att klarlägga koncernens
årsresultat och vara ett skydd mot för hög utdelning i
moderbolaget. I kommunen däremot syftar den sammanställda redovisningen till att visa det totala ekonomiska åtagandet som kommunen har.
Koncernens totala likviditet redovisas i sin helhet hos
kommunen, som ägare av koncernkontot. Dotterbolagens nettolikviditet redovisas som en skuld eller fordran mot kommunen.

RESULTATRÄKNING

Not

Ljungby kommun

Koncernen

2016

2015

2016

2015

Verksamhetens intäkter

1

490,8

406,0

704,2

605,9

Verksamhetens kostnader

2

-1 835,4

-1 705,4

-1 948,9

-1 812,8

Avskrivningar

3

-90,4

-95,5

-127,5

-141,7

-1 435,0

-1 394,9

-1 372,2

-1 348,6

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

1 138,6

1 093,1

1 138,6

1 093,1

Generella statsbidrag och
utjämning

5

314,5

287,2

314,5

287,2

Resultat från andelar i koncernföretag

4,4

Finansiella intäkter

6

20,2

32,2

17,6

28,1

Finansiella kostnader

7

-9,2

-10,9

-18,1

-23,0

29,1

6,6

80,5

41,2

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0

0,0

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

Skattekostnader

8

0,0

0,0

-11,2

-6,9

ÅRETS RESULTAT

9

29,1

6,6

69,3

34,3

RÄKENSKAPER

Belopp i mkr
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i mkr

Not

Ljungby kommun
2016

2015

Koncernen
2016

2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

29,1

6,6

80,5

41

98,0

108,2

127,5

142

Justering för betald skatt

0,0

0,0

-8,0

-5

Minskning av avsättningar p g a utbetalningar

-1,1

-1,2

-1,1

-1

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

126,0

113,7

198,9

176,8

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar

-60,7

-3,2

-57,5

-6

2,4

0,6

2,5

0

Ökning (-) / minskning (+) kortfristig placering

-13,8

-24,6

-13,8

-25

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder

-4,3

48,8

-12,1

38

KASSAFLÖDE LÖPANDE VERKSAMHET

49,6

135,2

118,1

185,2

Investering i immateriella anläggningstillgångar

-4,7

-8,0

-4,7

-277

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-122,1

-213,7

-165,1

37

Investering i finansiell anläggningstillgång

0,0

-17,2

0,0

-17

Försäljning av finansiell anläggningstillgång

0,2

0,0

0,2

0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0,8

2,8

0,8

4

-125,8

-236,1

-168,8

-252,6

Nyupptagna lån

50,0

100,0

50,0

127

Amortering av långfristig skuld

-3,8

-4,5

-29,2

-72

Ökning övriga långfristiga skulder

1,7

3,2

1,7

3

Förändring långfristiga fordringar

0,1

10,3

0,1

10

48,1

109,0

22,7

68,4

ÅRETS KASSAFLÖDE

-28,1

8,2

-28

1

Likvida medel vid årets början

76,5

68,3

76,5

68

48,4

76,5

48,4

69

Justering för ej likviditetspåverkande poster

Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploat

10

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

KASSAFLÖDE INVESTERINGSVERKSAMHET
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

KASSAFLÖDE FINANSIERINGSVERKSAMHET

RÄKENSKAPER

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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BALANSRÄKNING

Belopp i mkr

Not

Ljungby kommun
2016

2015

Koncernen
2016

2015

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

11

Materiella anläggningstillgångar

14,4

14,3

14,4

14,3

1 595,3

1 559,8

2 350,3

2 310,8

Fastigheter och anläggningar

12

1 507,6

1 475,0

1 981,2

1 960,4

Maskiner och inventarier

13

87,7

84,8

358,4

339,9

10,7

10,6

Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

14

Summa anläggningstillgångar

41,8

42,0

31,7

32,0

1 651,5

1 616,2

2 396,5

2 357,2

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd, lager o exploateringsfastigheter

15

51,2

53,6

55,8

58,3

Kortfristiga placeringar

16

465,1

451,4

465,1

451,4

Kortfristiga fordringar

17

160,1

99,4

190,3

130,3

Likvida medel

18

48,4

76,5

48,4

76,5

724,9

680,9

759,6

716,5

2 376,4

2 297,1

3 156,1

3 073,7

1 385,8

1 379,2

1 415,6

1 381

29,1

6,6

69,3

34,3

1 414,9

1 385,8

1 484,9

1 415,0

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner intjänade from 1998

19

28,0

19,7

28,1

19,8

Avsättning för uppskjuten skatt

20

0,0

0,0

59,8

56,2

Övriga avsättningar

21

39,6

41,5

39,6

41,5

67,7

61,2

127,6

117,4

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

22

561,8

513,9

1 190,5

1 173,4

Kortfristiga skulder

23

332,0

336,3

353,1

367,8

893,8

850,2

1 543,6

1 541,3

2 376,4

2 297,1

3 156,1

3 073,7

58,5

58,5

1 232,7

1 291,5

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

24

1 232,5

1 291,3

RÄKENSKAPER

SKULDER
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NOTER
(belopp i mkr)
Not 1
Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av tjänster
Övriga intäkter
Jämförelsestörande post: Återbetalning AFA
SUMMA
Not 2
Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av material
Bränsle, energi och vatten
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror
Övriga tjänster
Lämnade bidrag
Övriga kostnader
Jämförelsestörande post: Ökad avsättning deponi
SUMMA
Leasingkostnader - Operationella leasingavtal
Framtida minimileasingavgifter - inom ett år
- senare än ett men inom fem år
- senare än fem år
SUMMA

Ljungby kommun
2016
2015
34,9
33,2
121,9
111,5
40,9
42,1
253,5
169,3
35,5
32,9
4,1
4,6

Koncern
2016
2015
34,9
121,9
40,9
253,5
35,5
217,5

0,0
490,8

12,4
406,0

704,2

584,3

1 203,4
81,6
88,5
29,3
202,1
37,4
141,3
53,5
-1,6

1 122,4
73,6
86,5
34,4
149,8
31,5
130,6
54,6
8,9

1 244,4
85,9
88,5
29,3
202,1
37,4
141,3
53,5
66,5

1 105,8
81,9

0,0
1 835,4

13,0
1 705,4

1 948,9

1 766,5

12,7
40,1
5,3
58,1

11,3
42,9
6,3
60,4

12,7
40,1
5,3
58,1

11,3
42,9
6,3
60,4

De operationella leasingavtalen avser hyresavtal med kommunala och privata bostadsföretag.
Not 3
Avskrivningar
Immateriella tillgångar
Fastigheter och anläggningar
Maskiner och inventarier
Nedskrivning/ uppskrivning
SUMMA

NOTER

Not 4
Skatteintäkter
Slutavräkning 2014
Slutavräkning 2015
Slutavräkning 2016
Preliminär kommunalskatt
SUMMA
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Not 5
Generella statsbidrag och
utjämning
Kostnadsutjämningsavgift
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Utjämningsbidrag LSS
Regleringsbidrag/-avgift
Tillf statsbidrag för soc avg ungd
Tillf statsbidrag för flyktingsituat
SUMMA

4,6
69,2
16,6
0,0
90,4

3,3
66,1
17,2
8,9
95,5

4,6
83,1
39,8
0,0
127,5

117,7

0,0
1,2
-5,7
1 143,1
1 138,6

-2,1
1,2
0,0
1 094,0
1 093,1

0,0
1,2
-5,7
1 143,1
1 138,6

-2,1
1,2
0,0
1 094,0
1 093,1

-32,8
262,5
0,0
49,6
21,0
-0,9
0,0
15,1
314,5

-31,7
244,4
2,9
47,9
17,7
-1,1
2,1
5,0
287,2

-32,8
262,5
0,0
49,6
21,0
-0,9
0,0
15,1
314,5

-31,7
244,4
2,9
47,9
17,7
-1,1
2,1
5,0
287,2

Not 7
Finansiella kostnader
Räntor på långa lån
Ränta på pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader
SUMMA

Ljungby kommun
2016
2015
1,9
2,8
0,0
0,1
0,1
0,1
13,7
24,7
4,5
4,5
20,2
32,2

10,2
0,1
0,6
10,9

17,3
0,1
0,6
18,1

23,0

0,0

0,0

6,9
4,3
11,2

8,1
-1,2
6,9

Not 9
Årets resultat
Årets resultat
Avgår realisationsvinster
BALANSKRAVSRESULTAT

29,1
-2,4
26,7

6,6
-1,6
5,0

Not 10
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- o nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
SUMMA

90,4
7,6
98,0

95,5
12,8
108,2

119,9
7,6
127,5

Not 11
Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstid
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Avskrivningar
Överföring från eller till annat
SUMMA

28,5
-14,0
14,4
5 år
14,3
4,7
-4,6
0,0
14,4

23,8
-9,4
14,3
5 år
9,6
8,0
-3,3
0,0
14,3

28,5
-14,0
14,4

14,3

14,3
4,7
-4,6
0,0
14,4

14,3

2 470,6
-963,0
1 507,6
10-99 år
1 475,0
102,0

2 368,8
-893,8
1 475,0
10-80 år
1 353,1
199,0

3 138,6
-1 157,5
1 981,2
10-80 år
1 960,4
106,1

Not 8
Skattekostnader
Periodens skattekostnad
Uppskjuten skatt
SUMMA

Not 12
Fastigheter och anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstid
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Redovisat värde av avyttringar o utrangerade anläggningstillg
Försäljning
Korrigeringar
Nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
SUMMA

8,6
0,1
0,5
9,2

Koncern
2016
2015
1,9
0,0
0,1
13,7
1,9
17,6
28,1

3,7

1 960,4
10-80 år

-2,1
-0,1
-0,1
-69,2
1 507,6

-2,7
-0,5
-8,5
-65,5
0,1
1 475,0

-0,1
-0,1
0,0
-82,9
0,0
1 981,2

1 960,4

NOTER

Not 6
Finansiella intäkter
Utdelning aktier och andelar
Räntor likvida medel
Räntor utlånade medel
Intäkt kapitalförvaltning
Övr finansiella intäkter
SUMMA
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Not 13
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstid

Ljungby kommun
2016
2015
291,3
274,4
-203,6
-189,7
87,7
84,8
5-10 år
5-10 år

Redovisat värde vid årets början
84,8
88,0
Årets investeringar
20,1
14,7
Redovisat värde av avyttringar o utrangerade anläggningstillg
Försäljning
-0,7
-0,1
Korrigeringar
0,2
0,2
Nedskrivningar
-0,5
Avskrivningar
-16,6
-17,3
Överföring från eller till annat
-0,1
slag av tillgång
SUMMA
87,7
84,8
Vid inköp av maskiner och inventarier har en beloppsgräns på 20 000 kr använts.
Inköp under detta värde har kostnadsförts direkt.

Koncern
2016
2015
992,1
-633,6
358,4
350,9
350,9
48,1
-0,1
-0,7
0,2
0,0
-40,0
0,0
358,4

350,9

Not 14
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier koncernföretag
Övriga aktier
Andel Kommuninvest
Öriga andelar
Bostadsrätter
Förlagslån Kommuninvest
Långfristiga fordringar
Värdereglering långfristiga fordr
SUMMA

10,1
1,4
24,8
0,2
0,1
4,6
0,8
-0,2
41,8

10,3
1,4
24,8
0,2
0,1
4,6
0,9
-0,2
42,0

0,0
1,5
24,8
0,2
0,1
4,6
0,8
-0,2
31,7

32,0

Not 15
Förråd, lager och exploateringsfastigheter
Tekniska förvaltningens förråd
Övriga förråd
Exploateringsfastigheter
SUMMA

2,1
0,3
48,8
51,2

1,9
0,3
51,5
53,6

2,1
4,8
48,8
55,8

58,3

Kortfristiga placeringar
Svensk aktiefond SEB
Svensk aktiefond Cliens
Utländsk aktiefond Öhman
Utländsk aktiefond Carnegie
Svensk räntefond SEB
Svensk räntefond Öhman
Alternativ inv. SEB
Alternativ inv. Alfred Berg
Alternativ inv. Origo
Övrigt
SUMMA

50,7
55,0
77,6
12,2
82,5
131,7
25,0
15,0
15,0
0,4
465,1

47,1

0,3
451,4

50,7
55,0
77,6
12,2
82,5
131,7
25,0
15,0
15,0
0,4
465,1

0,3
451,4

Marknadsvärden
Svensk aktiefond SEB
Svensk aktiefond Cliens
Utländsk aktiefond Öhman
Utländsk aktiefond Carnegie
Svensk räntefond SEB
Svensk räntefond Öhman
Alternativ inv. SEB

75,7
55,2
128,7
21,2
86,8
136,5
25,8

67,3
0,0
113,4
21,5
154,9
173,0
0,0

75,7
55,2
128,7
21,2
86,8
136,5
25,8

67,3
0,0
113,4
21,5
154,9
173,0
0,0

NOTER

Not 16
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76,6
12,1
149,3
165,9

47,1
76,6
12,1
149,3
165,9

Alternativ inv. Alfred Berg
Alternativ inv. Origo
Övrigt
SUMMA
Not 17
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Statsbidragsfordringar
Mervärdesskatt
Upplupna skatteintäkter
Interimsfordringar
Övriga fordringar
SUMMA

Ljungby kommun
2016
2015
15,4
0,0
15,0
0,0
0,4
0,3
560,7
530,4

31,4
69,6
18,3
2,3
15,2
23,4
160,1

12,6
25,4
10,1
1,2
27,5
22,6
99,4

Not 18
Likvida medel
Kassa
0,1
0,1
Bankmedel
48,3
76,4
SUMMA
48,4
76,5
Koncernkontot bokförs i bokslutet helt som en tillgång i kommunens redovisning.
Kommunen har i koncernkontot en fordran mot bolagen på 33,2 mkr.

Koncern
2016
2015
15,4
0,0
15,0
0,0
0,4
0,3
560,7
530,4

38,3
69,6
19,9
2,3
35,3
24,9
190,3

130,3

0,1
48,3
48,4

76,5

Not 19
Avsättningar pensioner
Förmånsbestämd ålderspension
Kompletterande ålderspension
Pensionsbehållning
Livränta enligt PA-KL
Efterlevandepension
Särskild avtalspension
Visstidspension
PA-KL pensioner
Summa för pensioner
Löneskatt
SUMMA

0,6
0,2
0,6
1,1
0,9
6,3
0,0
12,8
22,6
5,5
28,0

0,8
0,0
0,0
0,0
0,6
6,2
0,3
7,9
15,9
3,8
19,7

0,6
0,2
0,6
1,1
0,9
6,3
0,0
12,9
22,6
5,5
28,1

Ingående avsättning
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Utbetalningar
Förmånsbelopp
Personalförändringar
Övrigt
Förändring av löneskatt
SUMMA

19,7
-7,9
-0,8
1,0
6,7
7,8
1,6
28,0

20,4
-0,2
-0,6
0,0
0,5
-0,4
-0,1
19,7

19,8
-7,9
-0,8
1,0
6,7
7,8
1,6
28,1

19,8
19,8

0,0

Not 20
Uppskjuten skatt
Ingående avsättning för uppskjuten skatt
Avsättningar för uppskjuten skatt
SUMMA
Not 21
Övriga avsättningar
Avsättning återställande deponier
Borgen Hållplats Hammaren
SUMMA

38,2
1,4
39,6

40,0
1,5
41,5

56,2
3,7
59,8

56,2

38,2
1,4
39,6

40,0
1,5
41,5

NOTER

Förpliktelsen är minskad genom försäkringslösning. Under 2016 har 5 053 tkr betalats i premie.
Aktualiseringsgrad 98 procent.
För försäkringarna finns 2016-12-31 överskottsmedel på 844 tkr.
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Avsättning återställande gamla deponin
Ingående värde
Ökad avsättning
Ianspråktaget belopp
UTGÅENDE VÄRDE

Ljungby kommun
2016
2015
29,6
22,3
1,4
7,8
-0,1
-0,5
30,9
29,6

Koncern
2016
2015
29,6
22,3
1,4
7,8
-0,1
-0,5
30,9
29,6

Avsättning återställande farligt avfall deponi
Ingående värde
Förändrad avsättning
Ianspråktaget belopp
UTGÅENDE VÄRDE
Avsättning återställande ny deponi
Ingående värde
Ökad avsättning
Ianspråktaget belopp
UTGÅENDE VÄRDE
Not 22
Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag
återstående antal år (vägt snitt)
Anslutningsavgifter
återstående antal år (vägt snitt)
SUMMA
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig räntebindningstid
Andel lån som förfaller inom
1 år
2-3 år
3-5 år
5-10 år

NOTER

Not 23
Kortfristiga skulder
Anl.lån att amortera nästa år
Leverantörsskulder
Skuld mot kommunala bolag
Moms o särskilda punktskatter
Personalens skatt
Arbetsgivaravgift
Semesterlöneskuld
Upplupna pensionskostnader
Upplupen särskild löneskatt
Förutbetald skatteintäkt
Interimsskulder
Timlöner m.m. avseende december
Avräkn statsbidrag flyktingverks
Övrigt
SUMMA
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7,7
-4,9
-0,1
2,6

2,7
5,0
-0,1
7,7

7,7
-4,9
-0,1
2,6

2,7
5,0
-0,1
7,7

2,7
2,0
0,0
4,7

2,5
0,2
0,0
2,7

2,7
2,0
0,0
4,7

2,5
0,2
0,0
2,7

529,0

482,8

1 157,7

17,0
20
15,8
19
561,8

16,8
21
14,3
19
513,9

17,0
20,0
15,8
19,0
1 190,5

1,66
2,58 år

2,12
3,71 år

1,66
2,58 år

28,1
37,4
8,3
26,3

10,0
39,9
20,2
29,9

28,1
37,4
8,3
26,3

4,0
41,9
33,2
4,6
19,2
23,1
83,0
41,1
10,0
5,7
30,6
15,7
0,0
19,8
332,0

4,0
66,1
18,9
2,7
17,5
24,5
79,7
39,3
9,5
1,9
29,8
11,1
15,1
16,1
336,3

27,1
21,5
33,2
6,0
19,2
23,1
83,0
41,1
10,0
5,7
44,6
15,7
0,0
22,9
353,1

16,8
21
14,3
19
1 173,4

367,8

Not 24
Ansvarsförbindelser
Pensionsåtaganden

Ljungby kommun
2016
2015

Koncern
2016
2015

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna
Löneskatt pensionsåtagande
SUMMA

470,4

488,6

470,4

488,6

114,1
584,5

118,5
607,1

114,1
584,5

118,5
607,1

Pensionsåtaganden
Ingående värde
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Utbetalning
Nyintjänad pension
Förändring av löneskatt
Övrigt
UTGÅENDE VÄRDE

607,1
4,6
-22,6
7,1
-4,4
-7,3
584,5

637,2
1,0
-23,5
-4,2
-5,9
2,6
607,1

607,1
4,6
-22,6
7,1
-4,4
-7,3
584,5

637,2
1,0
-23,5
-4,2
-5,9
2,6
607,1

Förpliktelser till förtroendevalda
Visstidspension
Avgångsersättning
Löneskatt
SUMMA

0,0
0,0
0,0
0,0

8,7
2,0
2,6
13,3

0,0
0,0
0,0
0,0

8,7
2,0
2,6
13,3

269,5
280,0
44,3
25,4
619,2

278,1
290,0
47,9
27,9
643,8

269,5
280,0
44,3
25,4
619,2

278,1
290,0
47,9
27,9
643,8

Borgen gentemot egna hem
Kommunalt förlustansvar
SUMMA

0,0
0,0

0,1
0,1

0,0
0,0

0,1
0,1

Ställda säkerheter
Ljungbybostäder AB
SUMMA

0,0
0,0

0,0
0,0

0,2
0,2

0,1
0,1

0,1
1,4
0,2
0,2
14,7
3,0
0,0
9,2

0,3
1,5
0,2
0,2
15,2
0,0
2,8
6,8

0,1
1,4
0,2
0,2
14,7
3,0
0,0
9,2

0,3
1,5
0,2
0,2
15,2

1 232,5

1 291,3

1 232,7

1 291,5

Borgen gentemot
kommunala företag
Ljungbybostäder AB, lån
Ljungby Holding AB
Ljungby Utveckling AB, lån
Ljungby Energi AB, lån
SUMMA

Övriga borgensåtaganden
Ljungby Ridklubb
Hållplats Hammaren
Agunnaryds lanthandelsförening
Ryssby Bygdegårdsförening
Innebandyhallen i Ljungby AB
Ljungby IF
Bolmsö bygdegårdsförening
Friskis & Svettis i Ljungby
SUMMA
ANSVARSFÖRBINDELSER

2,8
6,8

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljungby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse,
kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kr och totala tillgångar
till 319 573 677 123 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 249 433 105 kr och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 1 221 079 502 kr.

NOTER

Ljungby kommun har i januari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 284 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
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ANDEL PER FÖRVALTNING

Kultur- och fritidsnämnd
5%

Kommunstyrelsen och KLF
6%

Teknisk nämnd
8%
Miljö- och byggnämnd
1%

Barn- och utbildningsnämnd
39%
Socialnämnd
41%

DRIFTSREDOVISNING
belopp i tkr

INTÄKT

KOSTNAD

NETTO
KOSTNAD

18 812

101 508

82 696

91 923

9 227

345 056

461 512

116 456

121 481

5 025

52 370

52 369

-1

-1

0

292 686

409 144

116 457

121 482

5 025

Miljö- och byggnämnd

10 211

20 020

9 809

10 087

278

Barn- och utbildningsnämnd

96 385

656 633

560 248

559 261

-987

339 928

928 139

588 211

581 693

-6 518

11 062

79 815

68 753

70 481

1 729

0

0

0

14

14

4 067

5 862

1 795

3 151

1 356

Revision

0

878

878

858

-20

Gemensamma nämnden

0

1 569

1 569

1 291

-278

825 522

2 255 937

1 430 415

1 440 240

9 825

NÄMND/ FÖRVALTNING
Kommunstyrelsen och KLF
Teknisk nämnd
varav vatten och avlopp
varav övrigt

Socialnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Valnämnd

DRIFTSREDOVISNING

Överförmyndarnämnd
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SUMMA NÄMNDER O FÖRVALTNINGAR

BUDGET AVVIKELSE

INVESTERINGSREDOVISNING
PROJEKT (tkr)

NETTOUTGIFT

NETTOBUDGET AVVIKELSE

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING
216xx IT-investeringar

3 622

5 567

1 945

21806 Ekonomisystem

1 052

1 011

-41

22005 Nytt PA-system

266

1 440

1 174

Övriga investeringar Kommunledningsförvaltningen

1 012

992

-20

SUMMA KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

5 953

9 010

3 057

30400 Inventarier TF

1 238

3 465

2 227

30500 Maskiner TF

5 136

5 652

516

76

1 500

1 424

30600 Projekteringskostnader
31025 Utbyte lekutrustningar

123

500

377

31037 Laganskolan omb till förskola

271

1 683

1 412

1 292

1 528

236

32010 Ombyggnad Brunnsgården
32013 Ombyggnad Ljungberga plan 4

807

600

-207

34010 Anpassn sporthall Lidhult

558

1 002

444

3 722

5 000

1 278

34012 Ljungby Arena
39000 Reinvesteringar

10 323

8 000

-2 323

39002 Säkerhetsåtgärder

500

1 500

1 000

39007 Energiinvesteringar

670

1 104

434

69

1 200

1 131

530

1 626

1 096

39010 Tillgänglighet
39012 Verksamhetsför lokaler BUN/ SN
39013 Arbetsmiljöåtg enl skyddsronder

2 834

4 066

1 232

34 190

32 558

-1 632

39017 Omb bibliotekets tak

700

3 820

3 120

Övriga investeringar fastighetsavdelningen

280

0

-280

40002 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

759

1 000

241

40012 Trafiksäkerhet Hjortsbergsskolan

0

1 800

1 800

39016 Nya Lagavallen

41005 Trafikskyltning Ljungby stad

400

500

100

1 714

3 600

1 886

0

1 000

1 000

41043 Replösa Björket gata

2 130

3 000

870

41050 Lidhult säker skolväg Storg.

1 976

1 196

-780

41037 Gator Karlsro industriområde
41038 Cirkulationsplats Sohlbergs

42016 Utbyggnad av GC-vägar

513

600

87

1 526

1 500

-26

0

1 000

1 000

43008 Ågårdsbron i Ljungby

110

1 000

890

46008 Bussterminal - väderskydd

760

563

-197

1 728

1 925

197

440

500

60

5 027

4 000

-1 027

0

500

500

1 542

1 700

158

962

600

-362

43004 Asfaltering exploateringsomr
43007 Prästtorpsbron i Lagan

46009 Bussterminal - Linnérondellen
46010 Stora torg
46028 Asfaltering gator
46029 GC flytt av Strömsnäsvägen
46030 Parkeringsplats bussterminal
Övriga investeringar Gatuavdelningen

INVESTERINGSREDOVISNING

TEKNISK NÄMND
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PROJEKT (tkr)
45025 Tillgänglighetsanp lekplatser

NETTOUTGIFT

NETTOBUDGET

AVVIKELSE

376

500

124

50001 Ny maskin- och reningsutrustning

2 389

1 000

-1 389

50004 Ombyggnad av mindre vattenverk

0

3 080

3 080

139

1 500

1 361

32

1 222

1 190

50006 Övervakningsutrustning
51001 Ombyggnad mindre avloppsreningsverk
51002 Övervakningsutrustning avlopp

0

1 444

1 444

52001 Exploatering bostadsomr, VA-ledningar

5 996

6 385

389

52002 Div ombyggn o nyanläggningar

8 202

10 019

1 817

52009 Exploatering industriområden

1 780

2 500

720

52010 Ledningsförnyelse vatten

1 470

6 000

4 530

741

15 000

14 259

52011 VA-plan utförande
52013 Byte av serviser
52019 VA-plan projektering

75

500

425

576

3 000

2 424

53009 Investeringar renhållning

1 434

1 921

487

53010 Optisk sorteringsanläggning

1 736

10 000

8 265

544

0

-544

1 186

4 100

2 914

64

950

886

Investeringar kostavdelningen

659

0

-659

Investeringar räddningstjänsten

100

0

-100

110 402

169 909

57 279

Investeringar miljö- och byggförvaltning

425

582

157

SUMMA MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

425

582

157

70002 Inv/maskiner gymnasie/komvux

1 191

3 651

2 460

70004 Inv barn- o utbildning

1 532

1 999

467

70010 Utemiljö/lekr, för- o grundsk

288

506

218

70112 Anpassn skolgård enl handikapp

201

767

566

70122 Lastbil Sunnerbogymnasiet

1 131

0

-1 131

70123 Utbyggnad trådlöst nätverk

858

858

0

37

1 063

1 026

355

810

455

5 593

9 654

4 061

35

1 510

1 475

1 031

1 315

284

Övriga investeringar VA- och renhållningsavdelning
60000 Markförvärv
Övriga investeringar exploateringsavdelningen

SUMMA TEKNISK NÄMND

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

INVESTERINGSREDOVISNING

70125 Lärplattform
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Övriga investeringar barn- o utbildningsförvaltning

SUMMA
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

SOCIALNÄMND
80005 IT-förbättringar/utbyggnad
80007 Arbetsmiljöåtgärder

PROJEKT (tkr)

NETTOUTGIFT

NETTOBUDGET AVVIKELSE

80021 TES

0

500

500

80030 Reinvestering sängar

0

974

974

102

1 670

1 568

80033 Om-/nybyggnad särskilt boende
80035 LSS-boende Ågårdsberget
80039 Reinvestering taklyftar
80043 Reinvesteringar mobil TES
80045 Inventarier nytt LSS-boende
80046 Inventarier Brunnsgården
80047 Förstudie nytt LSS-boende
Övriga investeringar socialförvaltningen

SUMMA SOCIALNÄMND

0

1 916

1 916

431

847

416

0

500

500

0

500

500

420

744

324

0

500

500

456

1 493

1 037

2 476

12 469

9 993

286

1 270

984

8

725

717

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
25006 Inventarier kulturverksamhet
25025 Friidrottsanläggning
25036 Hembygdsparken

25

1 307

1 282

0

5 400

5 400

25044 Rfid

826

1 000

174

Övriga investeringar Kultur- och fritidsförvaltning

828

1 367

539

1 973

11 069

9 096

126 822

212 693

80 587

25043 Servicehus

SUMMA
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

SUMMA TOTALT

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsprojekt med lägre utfall eller budget än 500 tkr har lagts samman till en post per förvaltning (per avdelning för
Tekniska nämnden).
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningen har skett enligt lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning.
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR i balansräkningen tas
upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga
avskrivningar. Ingen avskrivning görs på anläggningstillgångar med bestående värde, idag mark och konst.
Avskrivning görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Som underlag för bedömning har Rådet för
kommunal redovisning idéskrifter ”Avskrivningar -avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar” använts. Linjär avskrivning har tillämpats och avskrivning påbörjas
innevarande år månaden efter inköp eller när tillgången
tas i bruk.
AVSKRIVNINGSTIDER
VA-ledningar
Vatten- och avloppsverk
Verksamhetsfastigheter
Gator och vägar, parker
Markreserv
Maskiner och inventarier
Bilar o andra transportmedel
Datorer
Konst

40-99 år
25-40 år
10-80 år
3-60 år
ingen avskrivn.
5-10 år
5-10 år
3 år
ingen avskrivn

Alla inventarier med ett värde över 20 000 kr har aktiverats. Den ekonomiska livslängden ska vara minst 3 år
för att aktivering ska ske.
ANSLUTNINGSAVGIFTER bokförs som intäkt i driftredovisningen. Intäkten periodiseras över 50 år, motsvarande avskrivningstiden för VA-ledningar.
AVSÄTTNINGAR. Åtagandet att återställa avfallstipparna har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för
att reglera förpliktelsen på balansdagen. Åtagandet är
nuvärdesberäknat med en ränta på 2,5 %.
EXPLOATERINGSFASTIGHETER. Utgifter för tomter
avsedda att säljas har redovisats som en omsättningstillgång.
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR har värderats till det lägsta värdet av marknadsvärde och anskaffningsvärde.

REDOVISNINGSPRINCIPER

FÖRRÅD har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
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JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER särredovisas när
de förekommer i not till respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är
sällan förekommande och överstiger 5 mkr.
KOMMUNALSKATTEN har periodiserats. Kommunen
har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2015 samt
en preliminär slutavräkning för 2016, enligt prognos från
SKL, i bokslutet för 2016.
KOMMUNINVEST. Ränta och utdelning från Kommuninvest har bokförts som intäktsränta.
KOMPONENTAVSKRIVNING på fastigheter har startats under 2014. En modell finns med 7 kategorier av

byggnader och tillhörande 14 komponenter, och används
för nya investeringar. Befintliga fastigheter har delats in
i de olika kategorierna. Fastigheter med ett restvärde
överstigande 2 miljoner kronor ska fördelas på komponenter utifrån en schablonmetod. Under 2014 har komponentavskrivning enligt modellen införts på fastigheterna på Bolmsö skola, och under 2015 på fastigheterna
Ljungsätra, Astradskolan och Hjortsbergskolan.
Sedan tidigare är komponentavskrivning infört på två nybyggnationerna, äldreboendet Åsikten och Kungshögsskolan. Under hösten 2015 har komponentavskrivning införts på gator utifrån en framtagen modell med kategorier
och komponenter. Uppdelning på komponenter av
tidigare investeringar för gator kommer att slutföras under 2017. Komponentavskrivning på parker och VA kommer införas under 2017.
KONCERNKONTO. Likvida medel på koncernkontot har
i sin helhet bokförts som likvida medel i kommunens balansräkning. Dotterbolaget Ljungby Holding AB som är
underkontoägare har i sin tur bokfört sina ”likvida medel”
som en fordran eller en skuld till kommunen.
KORTFRISTIGA FORDRINGAR består av fordringar
som beräknas bli reglerade under 2017. Således har den
del av våra utlämnade lån som förfaller till betalning under 2017 redovisats som en kortfristig fordran i bokslutet.
Kundfordringar äldre än ett år har skrivits av bokföringsmässigt.
KORTFRISTIG PLACERING består av kapitalförvaltning
för pensionsändamål.
KORTFRISTIGA SKULDER består av skulder som faller
till betalning inom ett år. 2017 års amorteringar på kommunens anläggningslån har således redovisats som en
kortfristig skuld.
LÅNEKOSTNADER har i sin helhet bokförts som en
kostnad i resultaträkningen under finansiella kostnader.
LÖNER utbetalade i januari avseende december har redovisats som kostnad 2016. Kostnader för ej uttagen semester och övertid har bokförts som en semesterlöneskuld under kortfristiga skulder.
PENSIONSSKULDEN är den beräknade framtida skuld
kommunen har till arbetstagare och pensionstagare.
1. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse under raden pensionsförpliktelser
som inte har upptagits bland skulderna
eller avsättningarna.
Förpliktelsen är beräknad enligt RIPS07.
2. Pensioner intjänade under 2016, avseende inkomster
upp till 7,5 basbelopp, redovisas som kortfristig skuld,
upplupna pensionskostnader.
Det årliga intjänandet av pensionen betalas ut i mars
året efter intjänandet, från och med 1998.
3. Som avsättning redovisas framför allt pensionsförmåner avseende inkomster över 7,5 basbelopp, efterlevandepensioner intjänade fr.o.m. 1998 samt garantipensioner.
SÄRSKILD LÖNESKATT har beräknats med
24,26 % på pensionsförmåner intjänade fr.o.m. 1998.
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REVISIONSBERÄTTELSE

80

REVISIONSBERÄTTELSE

Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby
Telefon: 0372-78 90 00 vx
Fax: 0372-78 91 42
Webbplats: www.ljungby.se

