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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Året som gått har varit ett händelserikt år. Övergripande så har vi med hjälp av omvärldsanalys
och dialog med olika grupper i samhället gjort
prioriteringar och satt upp riktlinjer för kommunens utveckling. Ytterst så visar sig detta arbete i ett tillägg för befolkningsökning i vår vision.
I verksamheterna har det rutinmässiga goda arbetet för våra invånare fortgått, ofta i det tysta,
men ack så viktigt att uppmärksamma. Ska vi
peka på enskilda åtgärder som för vår kommun
framåt så kan vi peka på arbetet med klimat-smart mat med gröna måltider i förskolor och
skolor. Förnyelsen av centrum har fortsatt under
året. Vårt nya bostadsförsörjningsprogram blev
klart. På Föreningsgatan slog fritidsbanken upp
sina portar, en verksamhet som syftar till att tillhandahålla fritids- och idrottsutrustning så att
så många människor, stora som små, kan testa på olika idrotter och fritidssysselsättningar.

ling av Bolmens östra strand har initierats. Järnvägsfrågan som legat högt på agendan under de
gångna åren har även detta år jobbats hårt med.
Det ekonomiska bokslutet av 2017 visar på underskott i vissa av förvaltningarna, men tack vare vår
fondförvaltning så kan vi ändå visa upp ett mycket
bra resultat. Vi kommer dock alla att under kommande år få jobba hårt för att resultatet i förvaltningarna förbättras. Allra sist vill jag återkomma till det
arbete som görs i det tysta för kommunens bästa,
det är oerhört viktigt, tack alla medarbetare för det.

En annan positiv händelse där kommunen var inblandad var riksettanrallyt. Under året har vi även
invigt Mötesplats godsmagasinet, Nya Lagavallen
och naturreservatet i Kronoskogen. Vår musikskola har utökat sin verksamhet och blivit en kulturskola. Ytterligare steg mot att bli en ännu attraktivare
kommun har tagits genom inköp av sågverkstomten
där ett nytt bostadsområde planeras. Dialogmöten har genomförts på ett antal orter i kommunen.
Samarbete med medborgare angående utveck-

Magnus Gunnarsson
Kommunstyrelsens ordförande (m)
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FEM ÅR I SIFFROR
2017

2016

2015

2014

2013

28 297

28 008

27 638

27 522

27 277

varav 1-6 år

1 814

1 752

1 707

1 684

1 681

varav 7-15 år

2 903

2 841

2 764

2 686

2 625

varav 16-18 år

890

888

909

934

966

varav 18-35 år

5 894

5 861

5 688

5 682

5 589

varav 65-79 år

4 735

4 671

4 604

4 526

4 420

varav 80-w år

1 821

1 792

1 757

1 768

1 754

Antal heltidsanställningar (månadslön)

2 694

2 642

2 535

2 427

2 363

Skattesats, kronor

21,07

21,07

21,07

21,46

21,46

87

29

7

4

60

100

11

21

4

10

Nettoinvesteringar (mkr)

96

127

222

137

185

Förändr. av nettokostn. i %

6,4

2,9

3,2

4,7

3,6

Ökning skatteint o gen statsbidrag i %

4,2

5,3

2,1

0,8

5,3

Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag

5,7

2,0

0,5

0,3

4,5

2 508

2 376

2 297

2 131

2 029

88 631

84 846

83 114

77 443

74 389

939

894

850

703

614

33 184

31 913

30 760

25 530

22 503

1 502

1 415

1 386

1 379

1 375

53 080

50 518

50 140

50 112

50 426

Likvida medel (mkr)

140

48

76

68

46

Rörelsekapital (mkr)

497

393

345

358

372

38

35

33

34

34

559

584

620

651

686

6,1

2,1

0,5

0,3

4,5

207

94

46

54

75

Antal invånare 31/12

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto (mkr)
Finansnetto (mkr)

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)
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i relation
till eget kapital (%)
Egenfinansieringsgrad av investeringar (%)
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100 kr i skatt till kommunen användes under 2017 så här...

... och så här får kommunen sina inkomster

Finansiella intäkter;
5,4%
Riktade statsbidrag; 9,9%

Skatteintäkter; 47,0%

Avgifter och ersättningar; 25,0%

Generella statsbidrag och bidrag från
utjämningssystemet; 12,7%
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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
Under året har Ljungby kommun tagit flera steg för
att kunna växa och utvecklas. Under året påbörjade
förvaltningarna arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet inleddes med workshops, arbetsgrupper och analyser och det mynnade ut i en omvärldsanalys med ett antal punkter att fokusera på
för en fortsatt attraktiv och växande kommun.
Översiktsplanen har en tidshorisont mot år 2040
och har sin utgångspunkt i kommunens vision. Visionen lyder: ”I Ljungby formar vi framtiden tillsammans” och i arbetet mot visionen har vi de tre strategiska områdena tillväxt, kunskap och livskvalitet.
En av punkterna i omvärldsanalysen var att arbeta
proaktivt för att få in unga på arbetsmarknaden. Under året startades därför en arbetsmarknadsenhet
som bland annat fokuserar på just detta. Ytterligare en satsning är den sjuksköterskeutbildning som
hade sin första kursstart under året. Det är bristen
på sjuksköterskor som gjorde att Ljungby kommun
tillsammans med Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och Högskolecentrum i Ljungby arbetade fram
utbildningen.

Ljungby Kommun och Arbetsförmedlingen påbörjade arbetet med en lokal DUA (delegationen för
unga och nyanlända till arbete) överenskommelse.
Överenskommelsen syftar till att klargöra hur vi gemensamt ska stödja nyanlända till arbete. DUA finansierade kommunens kostnader för skapandet av
överenskommelsen, den väntas vara klar sista februari 2018.
Näringslivsavdelningen och arbetsmarknadsenhetens samarbete utvecklades under 2017. Man skapade tillsammans projektet ”Snabb, Snabb Ljungby”. Projektet byggde på att under kort tid matcha
nyanlända med tillverkningsindustrins behov av
arbetskraft. Det framgångsrika projektet ”Snabb,
Snabb Ljungby” tog hjälp av EU-projektet ESK (etableringssamverkan Kronoberg). Arbetsförmedlingen, näringslivsavdelningen och arbetsmarknadsenheten sökte under december ett DUA projekt vid
namn ”Trappa upp”. Projektet beviljades och kommer pågå till 2019.

Öppnandet av Fritidsbanken där man kan låna
sport- och fritidsprylar och öppnandet av Mötesplats godsmagasinet där daglediga kan träffas för
att ha aktiviteter eller bara prata är två satsningar
för kunskap och livskvalitet. Under 2017 blev Kronoskogen naturreservat, Ljungby musikskola blev
kulturskola och Lagavallen invigdes med aktiviteter
för alla.

Arbetsmarknadsenheten började tillsammans med
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen arbetet med KAA (kommunala aktivitetsansvaret). Ansvaret innebär att kommunen ska
erbjuda aktiviteter till och identifiera målgruppen
ungdomar mellan 16-20 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och sysselsättning. Arbetsmarknadsenhetens ungdomskoordinator påbörjade
jobbet med de ca 90 oidentifierade ungdomarna i
kommunen. Ljungby och Älmhults kommun fortsatte utvecklingen av mentorsprojektet för målgruppen
ungdomar som varken arbetar eller studerar. Projektet finansieras med medel från DUA under 20172018.

Beslutet att köpa den så kallade Sågverkstomten är
ett steg för att bygga ett nytt kvarter. Byggandet av
en ny Hjortsbergskola är igång och arbetet med Aspebacken är pågående. Trygghet stod i fokus under
den nationella Krisberedskapsveckan då vi under
en vecka ordnade aktiviteter för att öka medvetenheten om den enskildes ansvar vid en samhällskris.

Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med socialförvaltningen varit delaktig i arbetet med att skapa
det nya samordningsförbundet Sunnerbo samordningsförbund. Samordningsförbundet består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg, Ljungby Kommun, Älmhults kommun och
Markaryds Kommun. Förbundet startar 1/1 2018.

Arbetsmarknad

Näringsliv

Ljungby Kommun har enligt arbetsförmedlingens
statistik fortsatt låga arbetslöshetssiffror i förhållande till Kronobergs län och riket. Det råder en högkonjunktur vilket tydligt syns på näringslivets behov
av arbetskraft. Ljungby Kommun har under 2017 utvecklat arbetet för de som inte arbetar eller studerar. Arbetsmarknadsenheten projektanställde under
andra halvåret 2017 en arbetsmarknadssamordnare, en ungdomskoordinator och två språkstödjare.
Samordnarens uppgift var att samordna kommunens olika arbetsmarknadsprojekt samt kartlägga
arbetsmarknadsarbetet.

Kommunen har ett fortsatt gott och nära samarbete
med Ljungby Business Arena samt de lokala företagareorganisationerna.
Behovet att stärka upp samarbetet mellan skolan
och näringslivet har vi jobbat intensivt med i fokusgruppen skola/näringsliv och här kan vi se resultat. Vi har genomfört 3 större lärarsafari vilket lett till
nya spännande samarbeten mellan näringslivet och
skolan.
Kommunens placering i Svenskt näringslivsranking
ligger fortsatt på en bra nivå och vi har prioriterat ett
antal områden att jobba extra med under 2018.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UTVECKLING LJUNGBY KOMMUN

7

Under året som gått har vi gjort 50 företagsbesök med
politiker från kommunstyrelsen och vi har haft ca 600
företagskontakter.
94 nya företag har startats under året och här kommer
vi jobba extra med att få igång ännu fler företag under
2018.
Riktade insatser till företag i storlekordningen 5-50
anställda har gjorts i syfte att stimulera tillväxt samt
möta företagens framtida behov av kompetensförsörjning.

Befolkningsutveckling
Under flera år har befolkningen ökat i Ljungby kommun och den positiva utvecklingen fortsatte även under 2017. I januari var vi 28 008 invånare och vid årets
slut hade vi ökat till 28 297, alltså en total ökning med
289 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 ökning av antalet födda
barn. Under året föddes det 320 barn, men samtidigt
dog det 289 personer, vilket gav ett födelseöverskott
på 31 personer.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bostadsmarknad
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Under 2017 har det sålts sexton kommunala bostadstomter för eget boende inom området Replösa Björkets första etapp som omfattar 26 tomter. Under året
har exploateringen av nästa etapp om 25 bostadstomter inom Replösa Björket påbörjats med utbyggnad av vatten, avlopp och gata. Arbetet härmed är nu
avslutat med undantag av läggning av asfalt på gatorna som kommer att utföras under våren 2018. Bostadtomterna kommer att erbjudas till tomtkön under
våren 2018. Inom området Replösa Byagård återstår
fem bostadstomter varav de fyra som ligger närmast
John A Lagers väg har undantagits från försäljning för
att säljas först när den nya Österleden byggts ut. Utbyggnaden av vatten, avlopp och gata inom den tredje etappen av Replösa Björket som omfattar 46 tomter
kommer att ske under 2018.
Inom området Sallebro vid Sickingevägen har detaljplanearbetet påbörjats i syfte att få fram ett nytt område för bostadsbebyggelse. Det synes också finnas
ett intresse av att bygga flerbostadshus i kommunen.
Några objekt har under året påbörjats på bostadsmarknaden. Kommunen har också initierat detaljplaneläggning av sex olika förtätningsområden i Ljungby
stad där nu detaljplaneläggning pågår för byggnation
av flerbostadshus eller grupphusbebyggelse. Kommunen har också förvärvat fastigheten Sågverket 1 i
syfte att bygga bostäder på området. 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.
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.
Under början av 2018 kommer det ett förslag på en
utveckling av kommunvisionen. Förslaget är att knyta
på det antagna befolkningsmålet, 35 000 invånare år
2035. Den nya kommunvisionen kommer då lyda,
”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans,
35 000 invånare år 2035”. Kommunvisionen kommer
då ge en tydligare bild gällande ambitionen om befolkningsökningen i kommunen fram till 2035.
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 den kommande
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. För att
underlätta informationsspridningen av denna och tydliggöra vår värdegrund internt har värdegrundskort tagits fram och delats ut till samtlig personal.
Strategiska områden
Under mandatperioden 2015-2018 ska kommunen fokusera särskilt på de tre strategiska områdena tillväxt,
kunskap och livskvalitet.
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 nämndsmålen
sammantaget uppfylls.
Nämndsmål
Nämnder och styrelser beslutar om mål för förvaltningens olika verksamheter. Antalet nämndmål anpassas utifrån verksamheten och alla avdelningar eller verksamhetsområden ska ingå. Nämndmålen ska
vara konkreta och mätbara. Måluppfyllelsen redovisas
i delårs- och årsbokslutet.

Under verksamhetsåret 2017 beviljades Ljungby kommun stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat
stadsmiljöavtal som erhålls utav Trafikverket. Stödets
totala storlek uppgick till totalt 1 miljon kronor och
motsvarar hälften av kostnaden för utbyggnad av cykelvägen Kungsgatan-Långgatan i Ljungby stad. Som
motprestation ska Ljungby kommun färdigställa detaljplanerna Vinkelhaken, Klockaren och Östra Torget
som ligger centralt, kollektivtrafiknära och funktionsblandat.
Planer har förts under en längre tid att bygga ut E4:an
förbi Ljungby till motorväg mellan Kånna och Toftaholm. Projekteringen av sträckan har pågått ett par år
och under 2017 påbörjades arbetet med att märka ut
arbetsområdet för ombyggnaden, enligt fastställd och
lagakraftvunnen vägplan. Upphandling av entreprenörer påbörjades under 2017 och väntas bli klar sommaren 2018. Arkeologiska undersökningar har genomförts i flera steg de senaste åren tillika under 2017.
Under året arbetade kommunen intensivt med lobbyarbete för etablering av ett stationsläge i Ljungby på,
den av Sverigeförhandlingen sedan tidigare utpekade,
sträckningen av den planerade höghastighetsbanan
mellan Jönköping och Malmö. Under sensommaren
anlitades Tüv Süd ApS för att genomföra en trafikanalys som visar på förutsättningarna för en station för
höghastighetståg i Ljungby och slutresultatet presenterades i september för Sverigeförhandlingen. Analysen visar att en stationsplacering i Ljungby skulle öka
kapaciteten på banan då det skapar en förbikörningsmöjlighet. I september presenterade kommunen även
den näringslivsanalys som gjorts och som visar på
att Ljungby kommun ligger centralt i en expansiv, entreprenörsrik och exportinriktad region. Ett näringsliv
med dessa egenskaper kräver goda kommunikationer
dels för inrikes resor men också för snabba, smidiga
lösningar för inkommande gäster.
I slutet på året presenterades Sverigeförhandlingens
slutrapport och inte heller där finns Ljungby utpekad
som en stationsort. Positivt är dock att enligt Sverigeförhandlingens utbyggnadsstrategi bör hela systemet
Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö byggas
snabbt och i huvudsak samtidigt. Båda sträckorna
bör vara färdigställda cirka 2035, eller så fort som det
är möjligt med tanke på teknik och den legala planeringsprocessen. Lobbyarbetet från kommunens sida
gentemot regering/riksdag intensifieras ytterligare inför deras beslut i frågan som väntas april/maj 2018.
Ljungby kommun har varit delaktig i det regionala arbetet kring bredband, vilket har inneburit samverkansforum, omvärldsbevakning, regional kartläggning av
bredbandsutbyggnad och framtagandet av modell för
ett uppkopplat Kronoberg. Ljungby kommun har under
2017 antagit en kommunal verksamhetsplan för bredband. Vid slutet av 2017 uppskattas det att 92 procent
av ägare till fastigheter i Ljungby kommun har erbjudits bredband om minst 100 Mbit/s. Målet är 95 procent vid slutet av 2020.
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp för cykelplanering samordnar cykelfrågor inom Ljungby kommun.
Kommunledningsförvaltningen har det sammankal-

lande uppdraget för arbetsgruppen. Arbetsgruppen
hanterar synpunkter och förslag på åtgärder och ser
över och samordnar finansieringsmöjligheter. Under
året har gruppen gett input och samordnat remissvar
till regionens cykelstrategi – Cykla i Gröna Kronoberg.
En särskild arbetsgrupp för Banvallsleden har skapats
för att undersöka och främja ledens utvecklingsmöjligheter. Arbetet med cykelleden Bolmen Runt, som
är ett samarbete mellan Ljungby, Värnamo, Gislaved
och Hylte kommuner, pågår och ett underlag finns hos
Trafikverket och inväntar beslut om status som regional led.

Kommunens kvalitet i korthet
För sjunde året deltog Ljungby kommun i kvalitetsredovisningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Totalt deltog över 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, att eleverna känner sig trygga, att det finns bra webbinformation samt att kommunen har olika former för dialog med medborgarna.
Kommunen utmärkte sig negativt vad gäller bemötande vid telefonkontakt, att väntetiden från ansökan till
ett erbjudande om särskilt boende har ökat till 70 dagar, att kostnaden per plats i särskilt boende är bland
de högsta av de jämförande kommunerna samt att
sjukpenningtalet för hela kommunen är högt.

Medborgardialog
Under 2017 har ett flertal dialogmöten hållits med
medborgarna:
Kommunstyrelsen har hållit tre möten i Lidhult, då
bland andra ordföranden i trafiknämnden samt ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Kronoberg har deltagit. Två workshoppar har genomförts i samband med framtagandet av omvärldsanalysen för Ljungby kommun för att inhämta kunskap från
bland annat näringsliv, föreningsliv och ungdomar. För
att främja landsbygdsutveckling har kommunstyrelsen
arrangerat en träff om serviceutveckling på landsbygden tillsammans med Region Kronoberg. Dessutom
hölls en landsbygdsträff med föreläsning i samarbete
med Bolmsö sockenråd, Smålandsidrotten och Leader Linné Småland.
Miljö- och byggnämnden genomförde två samrådsmöten om vindkraftplanen under våren och under
Ljungbydagarna hölls ett dialogmöte om utvecklingen
av kvarteret Aspebacken.
Kultur- och fritidsnämnden höll i september en medborgardialog för att få synpunkter på verksamhetsplanen för kultur 2018-2020.
Barn- och utbildningsnämnden har under året bjudit in
allmänheten till öppet hus på de större skolorna.
Tekniska nämndens verksamhet engagerar medborgarna. Under året har tekniska nämnden tagit emot
17 av totalt 23 inlämnade medborgarförslag för beslut
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och förvaltningen har besvarat 87 av totalt 138 inlämnade synpunkter.
Demokratiberedningen arrangerade i oktober den
tredje Framtidsdagen för alla elever i år 7 med syftet att eleverna ska lära sig om sina rättigheter och
möjligheter att påverka sitt liv och sin framtid. I oktober bjöds allmänheten in till öppet hus i kommunhuset
där de fick träffa politiker, få information om kommunens verksamheter och jobbmöjligheter. Demokratiberedningen arrangerade under hösten en föreläsning
för politiker om hot och hat. Dessutom tog de under
vintern emot en delegation med politiker från Sydafrika (genom Region Kronoberg) och berättade tillsammans med ungdomsrådet om demokratiarbetet i
Ljungby.
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Det övergripande integrationsmålet hittas under det
strategiska området ”Livskvalitet” och lyder: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i
kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. Till detta övergripande mål har respektive nämnd
ett relevant nämndmål samt underliggande aktiviteter. Till 2017 års budget beslutades att avsätta 400 tkr
för internt integrationsarbete, vilket erbjöd möjlighet
att ansöka om extra medel för verksamheters operativa arbete. Den kommunkoncernsövergripande ”integrationsgruppen” avslutades eftersom behovet inte
kvarstår och ersätts istället av informationstillfällen till
ledningsgruppen. Under 2017 fullföljdes den kompetenshöjande insatsen inom området integration för
samtliga förtroendevalda och anställda i kommunkoncernen. I översiktsplanen inkluderas social hållbarhet
som ett perspektiv.
En öppen mötesplats som välkomnar alla daglediga
öppnade och utformades under 2017. På Mötesplats
Godsmagasinet arrangeras kostnadsfria aktiviteter i
samverkan med föreningar och organisationer samt
erbjuder en plats för möten och umgänge. Två stora
arrangemang drog hundratals besökare: invigningen
och vinterfesten. Vidare har ett flertal aktiviteter anordnats med stöd av integrationssamordnare så som
Ungdomsrådets Nationalfest, sommarlovsprogramet Sunnerboskoj och filmen Se vad ingen annan ser.
Ett arbetsmarknadsprojekt för asylsökande i kommunen, Riktning Ljungby, avslutades. I samverkan med
Räddningstjänst, Polis och Ambulans anställdes två
blåljusinformatörer för att informera asylsökande och
nyanlända om deras verksamheter. Projektet finansierades av Länsstyrelsen. Ett samarbetsprojekt med
Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen riktat till
unga som varken arbetar eller studerar beviljades av
Delegationen för unga till arbete med syfte att matcha
unga till mentorer i arbetslivet. En lokal överenskommelse gällande fördjupad samverkan om nyanländas
etablering i arbetslivet utformas mellan Ljungby kommun och Arbetsförmedlingen.
De Globala målen beslutades som utgångspunkt för
kommunens hållbarhetsarbete med riktade fokusområden. Under 2017 och 2018 är dessa fokusområden mål 3 Hälsa och Välbefinnande, mål 6 Rent Vatten och Sanitet samt mål 10 Minskad Ojämlikhet. De
Globala målen var temat på årets miljökalender som

skickades till samtliga hushåll i kommunen samt temat i en riktad föreläsning till näringslivet i Ljungby
kommun i partnerskap med PostNord Strålfors.
Ett övergripande samhällsperspektiv har visat på
kommunens arbete med integration. Samverkan fortlöper i och inom kommunkoncernens verksamhet
samt med organisationer, företag och myndigheter.
Nätverk för ökat samarbete och förståelse utvecklas vidare med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet och samtliga kommuner i länet.
Flertalet föreningar har bjudit in till riktade föreläsningar inom området integration som en kompetenshöjande aktivitet för medlemar.

Internationellt arbete
Under 2017 har arbetsgrupp för EU-frågor arbetat
med informationsspridning samt omvärldsbevakning
av EU-möjligheter. Det har skett på flera sätt genom
informationsträffar, seminarietillfällen, 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. Den
aktivitet som särskilt bör omnämnas är presidieresan
på tema EU-frågor till Bryssel där 36 tjänstemän och
förtroendevalda deltog.
Under året har kommunen varit projektägare, partner
och/eller medfinansiär i olika internationella projekt.
Tekniska förvaltningen har under året avslutat det tvååriga ICLD-projektet som syftat till att utveckla en metod för kompetensutveckling inom Räddningstjänst
med Tlowke kommun i Sydafrika. Kommunledningsförvaltningen har varit en aktiv partner till ett 13-miljoners ERUF-projekt ”VäxArena för näringslivet” angående företagsutveckling samt ESF-projektet Kompetens i Kronoberg vars syfte är att främja kompetensförsörjning i näringslivet. Socialförvaltningen har varit
partner till ett tremiljoners ESF-projekt ”Fokus vård
och omsorg -vocollege” genom Region Kronoberg.
Kultur- och fritidsförvaltningen har varit projektägare
till ett ERASMUS-projekt ”Unga volontärer”. Ljungby
kommun har genomfört aktiviteter inom nätverken Energy Cities, Borgmästaravtalet samt föreningarna Energikontor Sydost, Leader Linné Småland och Sustainable Småland.

Jämställdhet
Med anledning av den lagändring som har trätt i kraft
så har arbetet haft fokus på den nya diskrimineringslagen. Samverkan och möte har enligt riktlinjerna
genomförts med de fackliga företrädarna. 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 att förena förvärvsarbete och
lönekartläggning. Arbetet fortsätter med att upprätta
en handlingsplan för främjande och förebyggande
åtgärder mot alla diskrimineringsgrunder.
Personalavdelningen har genomfört en träff för alla
jämställdhetsstrateger och jämställdhetsombud.
Arbetet kring ”rätt till heltid” har fortsatt under året.

Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget ökat i snabb takt
2015-2016. Den goda konjunkturen innebär att Sverige nu befinner sig i en arbetsmarknad med tilltagande svårighet att öka arbetade timmar ytterligare. 2017
är utvecklingen fortfarande relativt stark, men därefter försvagas utvecklingstalen successivt till nära noll
2019.
Kommunerna har i en enkät från SKL svarat att de
har haft påtagliga kostnadsförändringar i en eller flera
verksamheter. Nästan alla svar avser kostnadsökningar. Skola och individ- och familjeomsorg ökar i flest
kommuner. Kostnaderna minskar i flest kommuner inom flyktingmottagandet och ekonomiskt bistånd.
De demografiskt betingade behoven, med allt fler
yngre och äldre, kommer att öka med i genomsnitt
drygt 1,4 procent årligen de kommande tio åren. Det
kan jämföras med 0,6 procent per år för åren 20002015.
I de kommunala budgetarna planeras för en klart högre investeringsnivå 2017-2018 än tidigare. Många
kommuner kommer att genomföra stora investeringar
inom infrastruktur och VA, bostäder, skolor och förskolor

Regional utveckling
Kommunerna har ett eget ansvar för den egna utvecklingen och arbetet relateras mot utvecklingsstrategin för ”Gröna Kronoberg 2025” som är Kronobergs
läns utvecklingsstrategi. Strategin beskriver målbilden
för hela regionen genom att etablera ”öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga”. Vi väljer att i
denna verksamhetsberättelse att ge exempel på områden där Ljungby kommun har arbetat med regional
utveckling under 2017. Många av aktiviteterna bidrar
till att stimulera utvecklingen i länet och ligger i linje
med de fyra prioriteringarna i Gröna Kronoberg.
Exempel på aktiviteter som genomförts under 2017:
Kompetens i Kronoberg - Under 2017 har Ljungby
kommun varit en aktiv deltagare av projektet ”Kompetens i Kronoberg” som är ett länsgemensamt projekt.
Initiativet till projektet bygger på en pilotstudie som
genomförts i Ljungby kommun. Projektet blev beviljat
av ESF i oktober 2017. Projektets syfte är att små och
medelstora företag i Kronobergs län utvecklar gemensamma kartläggningsmetoder för kompetensbehov,
främja företagens strategiska kompetensförsörjningsarbete samt genomföra kompetensutvecklingsinsatser
för arbetstagare och arbetsgivare. Dessutom ska projektet undersöka möjligheten och förutsättningarna till
en gemensam digital utbildningsplattform riktad mot
näringslivet. Samverkansparter är Alvesta kommun,
Lessebo kommun, Markaryds kommun, Tingsryds
kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun och Ljungby kommun.
Omvärldsanalys - Ljungby kommun har under 2017
tagit fram en omvärldsanalys som kommer att användas i arbetet med att utveckla vår kommun. Omvärldsanalysen ligger till grund för kommunens långsiktiga
utvecklings- och visionsarbete, särskilt gällande arbetet med att ta fram en ny översiktsplan samt inför

målarbetet för kommunens befolkningsutveckling.
Omvärldsanalysen beskriver utifrån tillgängligt underlag nuläge samt vilka förändringar i omvärlden som
formar de framtida förutsättningarna för kommunens
utveckling och attraktivitet gällande främst näringsliv,
arbetsplatser, boende och besökare. Den tillhörande
analysen innehåller dessutom en kort beskrivning av
kommunens grundförutsättningar och regionala kopplingar inom och utanför länet, samt Ljungby kommuns
möjligheter och hot. Analysen förser härmed kommunen med kunskap om framtida utmaningar och trender samt osäkerheter kopplat till kommunutveckling.
Bostadsförsörjningsprogram och befolkningsmål
- Kommunens bostadsförsörjningsprogram för 20172021 med utblick mot 2035 antogs av kommunfullmäktige den 27 november 2017 med ett mål för årlig
befolkningsökning på 1,2 %. Bostadsförsörjningsprogrammet är ett underlagsdokument för kommande
planering. Det fokuserar på bostadsbehovet utifrån
kommunens demografiska förutsättningar idag och i
framtiden. Planberedskapen för bostäder ska ses över
varje år.
Översiktsplan - Ett program till översiktsplan har tagits fram under 2017, det beskriver kommunens förutsättningar och utmaningar. Samråd kommer att ske
under 2018 och därefter fortsätter processen med att
ta fram en ny översiktsplan. Arbetsprocessen för att
ta fram ny översiktsplan sträcker sig från år 2016 till år
2020. Översiktsplanen redovisar kommunens syn på
mark-och vattenanvändningen och den framtida utvecklingen i kommunen. Den beskriver både förutsättningar, ställningstaganden och konsekvenser av kommunens långsiktiga planering.
Serviceutveckling - Under året har Ljungby kommun
varit delaktig i det regionala samarbetet kring serviceutveckling. En gemensam träff om serviceutveckling
på landsbygden hölls i Södra Ljunga dit aktörer från
olika sorters verksamheter kom för att nätverka, informera och diskutera. Ljungby kommun är dessutom
en av elva kommuner i Sverige som deltar i projektet
Service i samverkan som handlar om nya servicelösningar på landsbygden. Projektet har ett underifrånperspektiv, projektägare är Hela Sverige ska leva och
partners är kommuner, regioner och länsstyrelser från
olika delar i Sverige.

EKONOMISK ÖVERSIKT
Sammanfattning ekonomi 2017
Kommunen redovisar ett rekordhögt resultat för 2017,
ett överskott på hela 87 mkr. Den främsta anledningen till det stora överskottet är stora reavinster inom
kapitalförvaltningen, 102 mkr, att jämföra med budget för kapitalförvaltningen på 10 mkr. Reavinsterna
uppnåddes vid byte av nästan samtliga fonder inom
kapitalförvaltningen efter en upphandling. För 2018
och framåt beräknas intäkten från kapitalförvaltningen
återgå till en normal nivå.
Även skatteintäkter och statsbidrag gick klart bättre
än budgeterat, +12 mkr. Detta beror på att skatteunderlaget har vuxit snabbare än beräknat och att invånarantalet i kommunen har ökat mer än budgeterat.
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Resultatet har påverkats negativt av stora budgetavvikelser för nämnderna. Totalt sett visade nämnderna
underskott på 36 mkr, vilket är mer än någonsin. Budgetunderskott finns framför allt hos socialnämnden
som redovisade ett underskott på 28 mkr, motsvarande 4,7 procent av sin budget. Underskott fanns inom
alla tre verksamhetsgrenar; äldreomsorg, individ- och
familjeomsorg och LSS. Underskottet inom LSS beror
huvudsakligen på minskade statliga bidrag. Även tekniska nämnden redovisade ett större underskott, 14
mkr, vilket berodde på nedskrivningar av olika fastigheter.
Samtliga fyra finansiella mål uppnåddes med god
marginal. Detta beror till stor del dock på det oerhört
starka finansnettot för 2017.
För första gången sedan 2007 så fick vi ett år med investeringar på under 100 mkr, vilket också bidrog till
att vi kunde nå målet om självfinansiering av investeringar. Att investeringarna har gått ner beror inte på
minskade investeringsbehov utan på att många investeringar av olika anledningar blivit förskjutna i tiden.
Den lägre investeringsnivån gjorde att vi inte behövde
ta upp några nya lån i kommunen samtidigt som likviditeten har stärkts. De uppskjutna investeringarna gör
att det kommer att bli en väldigt hög investeringsnivå
under 2018 och 2019 med exempelvis ny grundskolor,
flera nya förskolor och stora investeringar inom VA.
Upplåningen beräknas öka kraftigt de närmaste åren.
Kommunens långfristiga lån har gått från att för några
år sedan ligga på en nivå långt under riksgenomsnittet till att nu ligga på en genomsnittlig nivå.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Socialnämnden redovisade ett underskott på hela 28
mkr. Nämnden signalerade tidigt under året att man
befarade ett större underskott. Ett antal åtgärder har
vidtagits för att begränsa underskottet, vilket har fått
en viss effekt under 2017. Åtgärderna förväntas få
större genomslag under 2018. Underskottet härrör sig
till såväl äldreomsorg, LSS som individ- och familjeomsorg. För LSS finns ett underskott på 11 mkr som
till största delen beror på minskade statliga bidrag
inom personlig assistans. Inom individ- och familjeomsorgen finns ett större underskott för barn- och
ungdomsvård.
Miljö- och byggnämnden har ett mindre underskott på
0,4 mkr. Kultur- och fritidsnämnden har ett överskott
på 0,5 mkr. För övriga nämnder redovisades överskott
på 0,2 mkr.
Driftresultat 2008-2017

Driftresultat 2008-2017
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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 sex gånger. De fyra
åren då man visade underskott så var underskotten
betydligt större än de sex åren med överskott. 2017
var ett år med stora negativa budgetavvikelser, totalt
36 mkr, vilket är den största budgetavvikelsen totalt
sett någonsin i Ljungby kommun. Underskotten fanns
framför allt hos socialnämnden och tekniska nämnden
medan kommunledningsförvaltningen redovisade ett
större överskott.
Avvikelse
%
netto (mkr)
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Barn- och utbildningsnämnden visar underskott med
3 mkr, vilket framför allt beror på ökat antal barn inom
förskolan och grundskolan samt en ökad ferielöneskuld.

-10,0

Nämndernas budgetavvikelser

Kommunstyrelsen, kommunledning
Teknisk nämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Övriga nämnder
Totalt

skott för exploateringsverksamhet medan renhållningen visade ett större underskott.

+8,5
-14,0
-0,4
+0,4
-3,1
-27,9
+0,2
-36,3

9,7
-11,1
-3,7
0,5
-0,5
-4,7
+2,9
-2,4

Kommunledningsförvaltningen har ett överskott på 8,5
mkr som ligger på många olika poster, bland annat arbetsmarknadsåtgärder, bidrag till CIL, fiberutbyggnad
och många vakanser.
Tekniska nämnden har ett underskott på 14 mkr. Den
främsta förklaringen till underskottet är en nedskrivning av fastigheter på 14 mkr. I övrigt finns stora över-
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Kommunens intäkter
Andel av totala intäkter i %
Verksamhetens intäkter
Skatteintäkter
Generellt statsbidrag +
utjämning
Finansiella intäkter
Primärkommunal skatt
Total kommunal skatt

2017

2016

2015

23,4
56,3

25,0
58,0

21,7
60,7

15,3

16,0

15,8

5,1
21,07
32,67

1,0
21,07
32,67

1,8
21,07
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. Skattesatsen ligger nära genomsnittlig skattesats i länet.
Den totala skattesatsen uppgick till 32,67 (exklusive
kyrko- och begravningsavgift) jämfört med genomsnit-

Finansnetto

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

2017

2016

2015

108,3

20,2

32,2

8,4

9,2

10,9

99,8

11,1

21,3

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 hela 102 mkr för 2017. Anledningen
är byte av fonder efter upphandling av kapitalförvaltare. Detta ledde till att mycket vinster realiserades. Det
är alltså en engångseffekt under 2017 och för 2018
och framåt beräknas intäkten för kapitalförvaltningen
ligga på budgeterat belopp. Övriga finansiella intäkter består framför allt av utdelning från Kommuninvest
och borgensavgifter från de kommunala bolagen. De
finansiella intäkterna visar överskott mot budget på 91
mkr.
I de finansiella kostnader ingår framför allt räntekostnader för lån som ligger på 7 mkr. Kostnaden har
sjunkit något mellan åren genom allt lägre räntesats.
Finansiella kostnader gav totalt ett överskott mot budget på 4,3 mkr. Överskottet mot budget beror på att vi
inte behövde göra någon upplåning under året och en
lägre räntenivå på befintliga lån.

Kapitalförvaltning
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, ökade aktieandelen från 30 till 50
procent, ränteandelen minskade från 70 till 40 och ett
nytt tillgångsslag har lagts till, alternativa investeringar
med 10 procent. Byte av förvaltare gjordes under december 2016 till våren 2017. Bytet av kapitalförvaltare
gjorde att vinster har realiserats till ett värde av hela
102 mkr.

Avkastning under 2017 i %
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Värdet på kommunens kapitalförvaltning ökade med
7,4 procent under året, motsvarande en värdeökning
på 42 mkr. Värdeökningen var högre än index som
låg på 5,6 procent. Det var framför allt svenska och
utländska aktier som gav en god värdeutveckling. I
samband med beslut om budget 2018 beslutades att
uttag från kapitalförvaltningen ska göras när marknadsvärdet för kapitalförvaltningen överstiger ansvarsförbindelse och avsättning för pensioner, vilket
inträffade efter oktober. Ett uttag på 13 mkr gjordes
därför i november. Det bokförda värdet ligger på 554
mkr, att jämföra med marknadsvärdet på 589 mkr.

Årets resultat
Resultatet för 2017 slutade på +87 mkr, att jämföra
med budgeterat resultat på +12 mkr. De större avvikelserna mot budget kan sammanfattas i följande
punkter:
• Överskott för kommunledningsförvaltningen 8 mkr.
• Underskott tekniska nämnden 14 mkr.
• Underskott socialnämnden 28 mkr.
• Skatteintäkter och utjämningsbidrag blev 12 mkr
bättre än budgeterat.
• Överskott finansiella intäkter, framför allt kapitalförvaltning 91 mkr.
• Överskott mot budget för finansiella kostnader 4 mkr
Resultat
efter skatteintäkter och finansnetto 2008-2017
Årets resultat
2008-2017
Mkr

90,0

86,9

80,0
70,0
59,8

60,0
51,0

50,0
41,3

37,8

40,0

29,1

30,0
22,4

20,0

14,0

10,0

6,6
3,7

0,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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

+86 869 tkr

avgår

Reducering samtliga realisationsvinster
gällande anläggningar
Balanskravsresultat
Tidigare balanserat resultat

-2 909 tkr
+83 960 tkr
0 tkr

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

tet i riket 32,12. 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 495 mkr eller 23 procent av de totala
intäkterna. För 2017 låg de finansiella intäkterna på
en ovanligt hög nivå, 108 mkr, vilket motsvarar 5 procent av kommunens totala intäkter. Större delen beror
på reavinster vid försäljning av aktiefonder, vilket är
intäkter av engångskaraktär.

13

Investeringsvolym
%

2017 2016 2015

Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
Resultatets andel av skatt och statsbidrag

7

Investeringsvolym/nettokostnader
Avskrivningar/nettoinvesteringar

6,3

8,8

15,9

116,2

71,3

43,1

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 2017 var investeringsnivån endast 96
mkr. Det var första gången sedan 2007 som investeringarna var lägre än 100 mkr. Det var till och med så
att avskrivningarna var högre än investeringsbeloppet. Låneskulden har ökat mycket de senaste åren
men under 2017 behövdes ingen nyupplåning göras.
Av budgeterade investeringsmedel förbrukades endast 34 procent under året, vilket är långt under tidigare års nivåer. De största investeringarna har varit
reinvesteringar i fastigheter och asfalt samt ledningsförnyelse VA-ledningar. De investeringar som inte har
blivit av men som har varit budgeterade är bland andra Hjortsbergskolan, Bergalyckans förskola, centrumplanen, VA-planen och optisk sorteringsanläggning. Eftersom många investeringar flyttas fram kommer det bli väldigt mycket investeringar kommande år
vilket bland annat medför ökad upplåning.

6

Utfall

4,5
4,1

4
3,5
3

3,0
2,5

2

2,5

2,5
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Resultatets andel av skatt och
statsbidrag
Resultat i förhållande till eget
kapital
Finansiering av investering
Soliditet

2,0 %

5,7 %

1,7 %

6,1 %

100 %

206 %

30 %

38 %

2,5

2,5
2,0

1,9

2,0

2,0

2,0

2,0

1,5
1,1

1

0,5

0,3
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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 de
senaste tio åren har målet uppnåtts under sex av
åren. Vissa av åren har vi varit klart bättre än målet
vilket då beror på återbetalning av AFA-pengar. För
2017 nås målet med stor marginal. Anledningen är
ökade finansiella intäkter av engångskaraktär; reavinster inom kapitalförvaltningen. Utan dessa intäkter
hade vi varit väldigt långt ifrån att nå målet.

Inflationsskydd av eget kapital
2017

2016

2015

Finansiellt
mål

Årets resultat efter
skatteintäkter och
finansnetto (mkr)

86,9

29,1

6,6

24,6

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

6,1

2,1

0,5

1,7

Finansiella mål
Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål
för kommunen:
1. Resultatet ska motsvara minst 2 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
uppnåtts för 2017, men inte för mandatperioden.
4. Soliditeten för kommunen inkl pensionsåtaganden
ska överstiga 30 procent. Målet har uppnåtts.

5,7

Målsättning

5

Ett av kommunens finansiella mål är att inflationsskydda det egna kapitalet. Inflationen var 1,7 procent
under 2017, vilket gör att det krävs ett resultat på +25
mkr för att klara målet. Det faktiska resultatet i förhållande till det egna kapitalet var 6,1 procent och målet
är därmed uppnått.

Finansieringsbilden av investeringar och
självfinansieringsgrad
Mkr

2017 2016 2015

Kvar av skatteintäkter efter drift

198,3 119,5 102,1

Finansiering via rörelsekapital

-102,4 -42,7

Finansiering via skuldsättning
Summa årets nettoinvesteringar
Självfinansieringsgrad (%)

0,0

19,6

50,0 100,0

95,9 126,8 221,7
206,7

94,3

46,0

Investeringarna uppgick till 96 mkr. Kommunen har
198 mkr kvar av skatteintäkterna när den löpande driften är betald (resultat + avskrivningar). Detta innebär
att självfinansieringsgraden är 207 procent dvs vi hade haft råd att investera dubbelt så mycket och ändå
klarat målet. Det är första gången sedan 2007 som

målet nås. Ingen upplåning har behövt göras under
året. Kommunens finansiella mål är att investeringar
ska vara självfinansierade inom en mandatperiod, vilket inte har uppnåtts.

De kortfristiga skulderna består framför allt av leverantörsskuld, semesterlöneskuld, upplupna pensionskostnader samt personalens skatt och arbetsgivaravgifter.

InvesteringsnivåInvesteringsnivå
2008-2017 2008-2017

Soliditet

Diagr11
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%
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Kommunens likviditet
2017

2016

2015

Kassalikviditet (%)

218

203

187

Balanslikviditet (%)

233

218

202

Rörelsekapital (mkr)

497

393

345

Kommunens omsättningstillgångar består till stor del
av placeringar för pensionsändamål och exploateringsfastigheter. Den rena likviditeten uppgick till 140
mkr, inkl de kommunala bolagens likviditet på 49 mkr.
Likviditeten har varit god under hela året eftersom
investeringsnivån har varit lägre än vanligt.
Checkkrediten har inte behövt användas.
Likvida medel 2008-2017

Likvida medel 2008-2017

157
140

140
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76
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67
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1
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Skuldsättningsgrad
%
Total skuldsättningsgrad

2017 2016 2015
40

40

40

3

3

3

Varav kortfristig skuldsättningsgrad

15

14

15

Varav långfristig skuldsättningsgrad

22

24

22

Varav avsättningar

60
33
7,8
0,5

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 38 procent är klart bättre än de flesta andra kommuners. Den genomsnittliga soliditeten bland landets
kommuner uppgick 2016 till 24 procent. Soliditeten
har minskat från 2010, då soliditeten låg på 41 procent, beroende på att de ökade tillgångarna – investeringarna – till stor del är finansierade genom ökad
skuldsättning. För 2017 förbättras soliditeten med tre
procentenheter, beroende på att ansvarsförbindelsen
för pensioner har minskat samtidigt som det var ett
högt resultat under året.

Borgensåtagande och koncernens resultat
Mkr

2017

2016

2015

Borgensåtagande

696

648

671

Koncernens resultat

125

69

34

Kommunens resultat

87

29

7

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.

29

20
0

2015

60
35
3,5
2,1

48

46

46
40

2016

60
38
5,5
6,1

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.

Mkr

180
160

2017

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

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad.
Kommunens totala skuldsättningsgrad är fortfarande
relativt låg och har legat på samma nivå de senaste
åren. Investeringsnivån kommer att ligga på en hög
nivå under 2018 och kommande år vilket gör att det
finns stor risk för ökad långfristig skuldsättning.

Pensionsskulden och pensionskostnader
Mkr

2017

2016

2015

Pensioner som kortfristig skuld

44

41

39

Avsättning till pensioner

23

23

16

Pensioner äldre än 1998 (Ansvarsförbindelse)

449

470

489

Total pensionsskuld

516

534

555

Särskild löneskatt
Soliditet inkl pensionsskuld
äldre än 1998 (%)

125

130

134

38

35

33
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200

222
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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 641
mkr varav 559 inom linjen, dvs. utanför balansräkningen.
Kommunens pensionsåtaganden finansieras på
följande sätt:
Total pensionsskuld

641 mkr

Finansiella placeringar

554 mkr

Återlåning i verksamheten

87 mkr

Återlåningen minskade med 116 mkr genom att ansvarsförbindelsen för pensioner minskade samtidigt
som bokförda värdet för kapitalförvaltningen ökade
kraftigt genom byte av fonder. Marknadsvärdet för de
finansiella placeringarna uppgår till 589 mkr.

Under 2017 gick 58 medarbetare i pension. Av dessa
var det 10 som gick det år de fyllde 65. Antalet som
valde att arbeta kvar efter fyllda 65 år var 34. Fjorton
medarbetare valde att gå i pension i förtid.

Genomsnittlig ålder
Den genomsnittliga åldern bland de tillsvidareanställda medarbetarna är 45,6 år.

Övertid
Det genomsnittliga antalet övertidstimmar per medarbetare (månadsavlönad) är 8,6 vilket är en minskning
med 1,2 timmar jämfört med 2016.

Semesterlöneskuld

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.

Semesterlöneskulden är kommunens skuld till den
enskilde medarbetaren i form av ännu inte uttagen semesterledighet och/eller semesterlön. Semesterlöneskulden uppgick till 85 mkr inkl sociala avgifter. Skulden har ökat med 3 mkr sedan föregående år.
Ökningen ligger framför allt inom barn- och utbildningsförvaltningen.
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.

Börsförändring med 10 %

29 mkr

Löneförändring med 1 %

14 mkr

Generell avgiftsförändring 10%

13 mkr

Förändring av ekonomiskt bistånd med 10 %

1,8 mkr

Elkostnader, förändring 10 %

2,0 mkr

Befolkningsförändringar per person

54 tkr

Förändrad utdebitering med 1 krona

57 mkr

PERSONALREDOVISNING
Antal medarbetare
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Pension

KÄNSLIGHETSANALYS

Analysen visar att oplanerade händelser kan få en avgörande betydelse för kommunens ekonomi.
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Ljungby kommun har 2 895 medarbetare, vilket är en
ökning med 63 personer jämfört med 2016. Antalet
kvinnor är 2 319, en ökning med 41 och männen har
ökat med 22 till 576.
Kommunledningsförvaltningen har oförändrat antal
anställa och socialförvaltningen har minskat. Övriga
förvaltningar har ökat antalet anställda.
Av samtliga medarbetare är 80,1 procent kvinnor.
Jämfört med 2016 har männens andel av de anställda
ökat från 19,6 till 19,9 procent.

Antalet medarbetare förändras hela tiden under året,
därför blir det en ögonblicksbild av hur det såg ut den
31 december 2017. Det är fysiska personer som räknats och inte anställningar.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i procent av ordinarie tillgänglig arbetstid uppgick till 6,5 procent för 2017, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med 2016. Barnoch utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har ökat har ökat sin sjukfrånvaro, på övriga
förvaltningar har den minskat eller är oförändrad.
För kvinnorna är sjukfrånvaron 7,6 procent. Det är en
minskning med 0,2 procentenheter. Männen har minskat sin sjukfrånvaro med 0,3 procentenheter till 2,6
procent.

Sjukfrånvaron i förhållande (%) till tillgänglig arbetstid
Total sjukfrånvaro
Total långtidssjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för kvinnor
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män
Långtidssjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-39 år
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 30-39 år
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 40-49 år
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 40-49 år
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50-59 år
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 50-59 år
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 60-65 år
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 60-65 år
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 66 år och äldre
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 66 år och äldre

2017

2016

2015

6,5

6,8

7,0

48,5

51,3

51,7

7,6

7,8

8,1

50,5

54,3

53,9

2,6

2,9

2,7

27,7

29,0

26,8

4,8

5,1

6,1

21,3

29,3

36,2

5,2

5,4

6,8

41,9

45,5

54,9

6,8

7,4

6,9

54,8

54,6

53,7

8,4

8,0

8,3

55,9

56,1

52,9

6,5

8,2

7,2

49,5

62,4

54,4

3,2

2,3

0,6

47,0

11,9

0

NYCKELTAL
2016

65,9

65,6

2015
65,8

Förändring av antal månadsavlönade

+63 (2 895)

+ 93 (2 832)

Antal tillsvidareanställda

2 444

2 434

2 370

Antal årsarbetare (tillsvidareanställda)

2 257

2 232

2 157

8,9

8,5

7,9

Frisknärvaro (%)

37,9

37,2

39,6

Kvinnors frisknärvaro (%)

34,1

34,2

35,9

Mäns frisknärvaro (%)

53,6

50,0

56,3

Sjukfrånvaro (%)

6,5

6,8

7,0

Kvinnors sjukfrånvaro (%)

7,6

7,8

8,1

Mäns sjukfrånvaro (%)

2,6

2,9

2,7

Sjukfrånvaro (kalenderdagar)

29,7

31,4

31,7

Kvinnors sjukfrånvaro (kalenderdagar)

34,3

36,1

36,3

Mäns sjukfrånvaro (kalenderdagar)

11,0

12,4

11,8

Genomsnittlig övertid per medarbetare (timmar)

8,6

9,8

8,9

Kvinnors genomsnittliga övertid (timmar)

7,8

8,7

8,1

11,8

14,3

11,9

Medellön totalt (kr/mån)

28 833

28 078

27 016

Kvinnors medellön (kr/mån)

28 428

27 658

26 518

Mäns medellön (kr/mån)

30 506

29 755

29 223

3,08

3,11

3,15

Genomsnittlig ålder

46

46

46

Kvinnors genomsnittliga ålder

46

46

46

Personalomsättning (%)

Mäns genomsnittliga övertid (timmar)

Utfall av löneöversyn

+ 39 (2 739)
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Personalkostnadens andel av bruttokostnaden (%)

2017
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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

3

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

1

Antal uppnådda förvaltningsmål

1

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

1

Antal uppföljda förvaltningsmål

1

Antal uppnådda förvaltningsmål

0

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

1

Antal uppnådda förvaltningsmål

0

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

3

Antal uppföljda förvaltningsmål

1

Antal uppnådda förvaltningsmål

0

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 - Kultur- och fritidsnämnden
Vi är bland de 50 bästa friluftskommunerna i landet för invånarnas
och besökarnas välbefinnande.
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

5

Antal uppföljda förvaltningsmål

4

Antal uppnådda förvaltningsmål

3

Strategiskt område - Kunskap
Lärande - Kompetensutveckling - Förnyelse
Övergripande mål - Gemensamt
Genom hög kompetens skapas en professionell verksamhet och ett
samhälle för framtiden.
Antal förvaltningsmål

4

Antal uppföljda förvaltningsmål

3

Antal uppnådda förvaltningsmål

2

Övergripande mål - Tekniska nämnden

Antal förvaltningsmål

5

Antal uppföljda förvaltningsmål

1

Antal uppnådda förvaltningsmål

0

MÅLDOKUMENT

Genom lärande och kompetensutveckling får vi en
stimulerande/attraktiv arbetsplats.
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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

1

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

7

Antal uppföljda förvaltningsmål

7

Antal uppnådda förvaltningsmål

2

Övergripande mål - Kultur- och fritidsnämnden
Fler barn och ungdomar deltar i våra aktiviteter. Minst 50% av alla
aktiviteter och arrangemang genomförs i samarbete med andra
aktörer.
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

1

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

2

Antal uppföljda förvaltningsmål

0

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

5

Antal uppföljda förvaltningsmål

3

Antal uppnådda förvaltningsmål

3

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

Övergripande mål - Kommunstyrelsen

Antal förvaltningsmål

3

Antal uppföljda förvaltningsmål

1

Antal uppnådda förvaltningsmål

0

MÅLDOKUMENT

Attrahera och behålla medborgare genom god service och kreativa
miljöer.
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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

5

Antal uppnådda förvaltningsmål

4

Övergripande mål - Kultur- och fritidsnämnden
Förbättra Nöjd-Medborgar-Index avseende idrotts- och
motionsanläggningar samt kultur. Erbjuda barn och ungdomar
gratis lån av viss idrottutrustning.
Antal förvaltningsmål

3

Antal uppföljda förvaltningsmål

3

Antal uppnådda förvaltningsmål

2

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

5

Antal uppföljda förvaltningsmål

5

Antal uppnådda förvaltningsmål

0

Av de totala nämndsmålen är 41 % helt uppnådda. Då alla mål ej har kunnat följas upp och med hänsyn tagen
till det har hälften av de uppföljda målen helt uppnåtts. Jämfört med föregående år har måluppfyllelsen försämrats. En del av detta beror på att vissa mål och mått inte direkt är påverkbara för kommunens verksamheter utan
är externa faktorer som mer tjänar som indikatorer för den långsiktiga utvecklingen.

MÅLDOKUMENT

Målstyrningen syftar primärt till att vara ett stöd för alla delar av verksamheten för att klara sina uppdrag avseende såväl verksamhet som ekonomi samt att vägleda hela organisationen i det strategiska perspektivet. Mycket
av fokus i målstyrningen har hittills haft en koppling till det datoriserade beslutsstödsystemet. Framåt är avsikten
att styra över fokus till innehåll och dess bäring på verksamhet och ekonomi sammantaget vilket redan påbörjats
genom fullmäktiges nyligen fattade beslut om en mer utvecklad och vägledande vision för framtiden, 35 000 invånare 2035.
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HÅLLBAR UTVECKLING

BARN -OCH
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Undervisningen i skolan utgår från flera styrande dokument varav läroplanen är ett starkt styrande dokument. Utifrån vår läroplan utformas arbetet med
undervisning. Det handlar om ett hållbart samhälle utifrån flera perspektiv både miljömässigt, socialt
och med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna.
Följande kan läsas ut läroplanen: Skolan ska aktivt
och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och
möjligheter. Utbildningen ska förmedla och förankra
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan
ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och
utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Vårt övergripande hållbarhetsmål är att i gruppen varuproducerande kommuner i Miljöaktuellts årliga ranking få plats 21 eller bättre. I 2017 års undersökning
kom vi på plats 6 av 54 kommuner i gruppen vilket är
en förbättring med 17 platser. Globala målen beslutades vara utgångspunkten för Ljungby kommuns arbete med hållbar utveckling. Till det beslutade kommunstyrelsen att vi ska ha tre fokusområden 2017-2018:
mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 6 Rent vatten och sanitet samt mål 10 minskad ojämlikhet.
En välbesökt träff om de Globala målen med föreläsare från UNDP ordnades för företagare i samarbete med Strålfors Postnord och Sustainable Småland.
Under miljömånaden hölls föreläsningar ”En annan
värld är möjlig” av ekoteolog Magnus P Wåhlin, ”Det
sötaste vi har” av Ann Fernholm samt ”modeslavar –
den globala jakten på billigare kläder” av Tobias Andersson Åkerblom. Resepolicyn har uppdaterats och
det finns nu en Rese- och mötespolicy, samt en tillhörande verksamhetsplan med större miljöfokus.
För första året delades interna pengar ut från miljöfonden. Pengarna gick till projekt som Miljöhajk, avfallsorteringsstationer, renoverade industritvättmaskin
till Åter i Bruk med flera. Under 2017 tillkom även interna integrationsmedel för internt arbete riktat till att
underlätta för marginaliserade grupper i samhället.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningen arbetar i synnerhet för social hållbarhet
och socialt ansvarstagande där barn och ungdomar
erbjuds aktiviteter som berikar fritid och inspirerar till
rörelse och kreativitet. En aktiv fritid främjar hälsa.
Under sommaren erbjuds alla barn mellan 6-15 år
gratis aktiviteter. Alla kan under sommaren bada gratis i utebassängerna.
Möteplats Godsmagasinet är en välkomnande plats
för alla. Möteplatsen är en satsning på integration och
där målgruppen är alla daglediga. Målsättningen med
Mötesplatsen är att skapa en plattform för information,
gemenskap, meningsfull fritid och slussa människor ut
i Ljungbys föreningsliv.
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. Under sommaren erbjuder vi 12 tillfällen
loppisförsäljning på Ljungby Gamla Torg. Spontanidrott är viktigt för alla åldrar och under året har Lagan
berikats med ett utegym.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Tekniska förvaltningen har inventerat verksamhetens
kemikalier inför det nya digitala kemikaliehanteringssystemet, Tekniska förvaltningen har cirka 1 650 kemikaler. Siffran är baserad på antalet kemikalier per
plats och är inte antalet unika kemikalier. 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. Skogsförvaltningen är dubbelt certifierad. Maskinerna som används är miljöanpassade och miljöklassade smörj- och drivmedel används. Parkavdelningen
använder biologisk bekämpning av ohyra vid odling i
kommunens växthusanläggning. Försöket med biologisk bekämpning har gett ett mycket bra resultat och
alla kemiska bekämpningsmedel mot ohyra är nu utfasade. På Bredemads återvinningscentral har det
genomförts leksaks- och bokbytardag samt klädbytardag för att minska avfallet.
Målsättningen för kommunens inköp av ekologiska
livsmedel är 25 %. Kommunens gemensamma inköp
har ökat från 21 % till 26 %. Kommunens gemensamma inköp av svenskt kött är oförändrat kvar på 96 %,
Kostavdelningens inköp har ökat till 100 %. Kommunens gemensamma resultat för Fairtrade-märkta livsmedel är 75 % för bananer, 87 % för kaffe och 40 %
för te. Kostavdelningens inköp har uppnått 93 % för
bananer, 97 % för kaffe och 71 % för te.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

I Ljungby kommun arbetar vi med hållbar utveckling
utifrån alla tre hållbarhetsprinciper: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Denna text är sammanställd av representanter från respektive förvaltning
och bolag genom gruppen ”Hållbara Ljungby”.
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Större driftoptimeringar pågår på bland annat Åbyskolan, Lidhultskolan och Ljungsätra samt på ett flertal
mindre fastigheter. Resultaten är inte bara minskad
energianvändning utan även större driftsäkerhet och
förbättrat inomhusklimat. Sunnerbogymnasiets driftoptimering har slutförts med ett mycket gott resultat.
Elförbrukningen har reducerats med 16 % och värmeförbrukningen med 32 % vilket ger en minskning av
driftkostnaden med cirka 370 tkr per år. Förbättringar
och driftoptimeringar av Ljungby Arenas värme-, ventilations- och kylinstallationer har gjorts kontinuerligt
sedan Ljungby kommun tog över anläggningen. De
förändringar som gjorts har inneburit att energikostnaden har kunnat minskas med cirka 1 000 tkr per år.

MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN
Arbete med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen pågår, där en miljökonsekvensanalys såväl
som en konsekvensanalys med avseende på både
sociala och ekonomiska aspekter ska göras för att
kunna påverka förslagets utformning mot ökad hållbarhet. Planavdelningen har fått LONA-bidrag för att
göra en kultur- och naturmiljöinventering, arbetet påbörjades under 2017 och kommer fortsätta till augusti
2018. Arbete med revidering av gällande vindkraftsplan har pågått under 2017 och planen väntas beslutas under 2018. Förvaltningen arbetar löpande med
att planera och samordna platsbesök för att minska
antalet transporter.
Förvaltningen har arbetat med att detaljplaner för bostäder och förskolor ska säkra tillgång till park- eller
grönområde inom ett avstånd om 300 meter. Detta
mål samt att det ska finnas planlagd mark för 75 lägenheter i flerbostadshus har uppnåtts.
Miljöavdelningen har arbetat särskilt med fordonstvättar och verkstäder för att skydda våra vattendrag genom kontroll av utsläpp till spillvattenätet. Under hösten 2017 gjordes ett tillsynsprojekt gällande märkning
av kemikalier i detaljhandeln.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SOCIALFÖRVALTNINGEN
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Socialförvaltningen har under 2017 arbetat med flertalet aktiviteter kopplade till hållbar utveckling. Återbruket fortsätter som ett gemensamt projekt med tekniska förvaltningen. Fritidsbanken har under året startat
upp verksamheten. Ett avtal för cirkulationstvätt för
vård- och omsorgspersonal omfattar hyra av arbetskläder inklusive transport, tvätt och lagning. Både
inom daglig verksamhet och dagverksamhet bedrivs
verksamhet inom området cirkulär ekonomi t.ex. renovering av möbler och tillverkning av tändpuckar. Förbättrad IT-åtkomst i syfte att minska riskerna för att
den enskilde får felaktig vård och omsorg. Det är av
vikt att personalen har snabb åtkomst till informatio-

nen kring den enskilde för att minimera missförstånd
i det dagliga arbetet. Mobil åtkomst har skett genom
följande metoder: Nattro (webbkameror), applikationer
(Treserva-appar), tvåfaktorsinloggning (säker inloggning till system som behandlar personuppgifter), TES
– planering och insatsregistrering hemtjänst och boendestöd, samt utökning av tillgång till wifi i verksamheten.

LJUNGBYBOSTÄDER
Arbetet fortsätter med fokus på att optimera förbrukning och se till att fastigheterna håller god energiprestanda. Endast en liten del av energianvändningen består idag av fossila bränslen, enbart en fastighet
använder olja som sekundär uppvärmningskälla.
Elförbrukningen har märkbart sänkts och därmed påtagligt minska kostnaderna för el under de senaste
åren. Arbetet med att konvertera Ljungbybostäders
fordonspark till rena elbilar fortsätter, även med publik
och intern laddinfrastruktur i fastighetsbestånden.
50 % av fordonsparken består idag av elfordon.
Ljungbybostäder är medlem i föreningen Goda Hus,
knuten till Linnéuniversitetet, som arbetar med frågor
runt energieffektiva byggnader.

LJUNGBY ENERGI
2017 var varmare än föregående år och betydligt varmare än ett s.k. normalår. Mängden olja som förbrukats under året uppgick till 0,6 % av den totala bränslemixen. Användandet av torv avslutades helt vid
halvårsskiftet och andelen torv i den totala bränslemixen för 2017 uppgick till ca 10 % (18 % år 2015).
Utsläpp av fossil CO2 minskade från 39 266 ton till
34 072 ton, en reducering med ca 13 %, vilket till
största delen beror på utfasningen av torv. Helårseffekt kommer att uppnås under 2018 och då förväntas
utsläpp av fossil CO2 att reduceras ytterligare.
Under året genomfördes en upphandling av en effektivare rökgasrening till en av bolagets fastbränslepannor. Syftet med investeringen är att sänka utsläppen
av stoft med ca 60-70 % och därmed skapa god marginal till de riktvärden som gäller för anläggningen och
samtidigt förbereda anläggningen för framtida skärpta
krav. Vidare har bolaget varit en aktiv aktör för att underlätta etableringen av en biogasmack i anslutning
till bolagets kraftvärmeanläggning.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Ordförande
Förvaltningschef
Magnus Gunnarsson (m) Jonas Jönsson

Kommunledningsförvaltningen arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med ledning och utveckling av
den kommunala verksamheten.
Arbetet omfattar: arbetsgivarfrågor, ekonomistöd,
upphandling, kansli, IT, infrastruktur, information
och kommunikation, trygghet, säkerhet och hållbar
utveckling, högre utbildning, internationellt arbete,
näringslivs- 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.
Utbildning för chefer inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen har genomförts med aktörer
från Försäkringskassan, Region Kronoberg samt interna resurser. Chefer har även fått utbildning inom
området med stöd av det ESF-projekt som Ljungby
kommun deltar i. ESF projektet (Smart samverkan
i Småland SydOst) har bidragit till utbildning inom
samma område och med externa resurser såsom
Försäkringskassan, Region Kronoberg och Arbetsmiljöverket.
Inom området organisatorisk och social arbetsmiljö
(OSA) har extern föreläsare anlitats för kompetensutveckling inom området hos chefer.
I forumet Chef i Ljungby har kommunen gjort extra
satsningar för att kompetenshöja cheferna främst
inom ledarskap och oftast med externa föreläsare.
Rehabilitering
Hälsosamtal vid upprepad korttidssjukfrånvaro har
pågått under året. Samtal har genomförts av företagshälsovården och återkoppling har skett gällande åtgärder. Hälsosamtalen görs tillsammans med
medarbetare 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.

Lean
2018 startas en modell för leanutbildningar i Ljungby kommun. Istället för tre halvdagar och en heldag har utbildningen kortats ner till två halvdagar.
Leansamordnaren har konstaterat att den tidigare
modellen är för långsam för att nå en effektiv implementering av lean i Ljungby kommun därav har en
ny modell tagits fram av leansamordnaren. Denna
modell ökar takten avsevärt och kommer nå minst
en dubblering av antalet medarbetare som genomgått leanutbildning 2018 jämfört med 2017.
Planen är att nå ut med utbildning till större massan
medarbetare som ännu inte gått utbildningen. Under två års tid kommer denna utbildningsmodell köras och under denna tid ska enligt beräkning samtliga medarbetare ha fått utbildningen.
Personal- och kompetensförsörjning
Arbete har pågått under året att ta fram kommunens prioriterade personalkategorier utifrån vårt behov av att personal- och kompetensförsörja kommunen.
De prioriterade kategorierna är ingenjörer, lärare,
förskolelärare, undersköterskor, arbetsterapeuter,
chefer och yrken med legitimation.
Arbetet med att upprätta en HR-strategi som bland
annat beskriver aktiviteterna inom området har påbörjats.

Arbetsmarknadsåtgärder
Arbetsmarknadsenheten projektanställde under
sista halvåret 2017 en arbetsmarknadssamordnare, en ungdomskoordinator och två språkstödjare.
Tillsammans med arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen påbörjades arbetet med den lokala
DUA-överenskommelsen (delegationen för unga
och nyanlända till arbete). Arbetsmarknadsprojektet
”snabb snabb Ljungby” genomfördes med näringslivsavdelningen, arbetsförmedlingen och EU-projektet etableringssamverkan Kronoberg.
Enheten utvecklade även kommunens mentorsprojekt för ungdomar och det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-20 år som saknar
gymnasieutbildning.
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. I detta arbete
har samverkan skett med Markaryds kommun och
Älmhults kommun.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

ANSVARSOMRÅDE
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219 gymnasieungdomar har haft sommarjobb. Av
dem var 81 flickor och 138 pojkar. Därigenom uppfylldes kommunens kvalitetsgaranti vad gäller sommarjobb till gymnasieungdomar.
Ekonomistöd
Ekonomisystemet utvecklades bland annat genom
införande av en ny modul för budget och prognos.
Från och med hösten 2017 har vi kunnat börja fakturera exempelvis barnomsorg och äldreomsorg genom e-fakturor. Detta gjordes i samband med byte
av leverantör av fakturautskrifter.
Tillsammans med Alvesta kommun gjordes en upphandling av kapitalförvaltning för pensionsändamål
samt för donationsfonder under 2016. Resultatet
blev att nästan samtliga fonder har sålts av under
2017 och ersatts av andra fonder. Värdet på förvaltningen ökade och täckte hela pensionsskulden efter oktober månad.
Upphandlingsenheten har hanterat osedvanligt
många upphandlingsprojekt, vilket hänger ihop med
att det är budgeterat höga investeringsvolymer under 2017 och 2018. Exempel på några upphandlingar är optisk sorteringsanläggning, kemikaliehanteringssystem, konferensutrustning, telefoni, utskriftstjänster och flera byggprojekt för fastighetsavdelningen och Ljungbybostäder.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kompetens
Samhällets och arbetsmarknadens ständiga utveckling ställer höga krav på individens utbildning
och kompetens. Många företag har svårigheter att
rekrytera efterfrågad kompetens. Under 2017 har
Ljungby kommun arbetat tillsammans med Region
Kronoberg med ett länsövergripande kompetensprojekt. Projektet tilldelades 3 707 tkr från Europeiska socialfonden och 1 236 tkr från Region Kronoberg i oktober. Projektet ”Kompetens i Kronoberg”
kommer att pågå 20171115-20200115. Initiativet till
projektet bygger på en pilotstudie som genomförts i
Ljungby kommun.
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Det behövs utbildningar som matchar både dagens
och morgondagens behov av kompetens. På Högskolecentrum Ljungby (HCLY) driver och utvecklar
utbildningsanordnarna nya utbildningar. Under 2017
studerade cirka 250 elever på HCLY och en ny utbildning, sjuksköterskeprogrammet, startades på
Centrum för Informationslogistik (CIL). Utbildningen lockade väldigt många sökande. Under 2017
har det ansökts om två yrkeshögskoleutbildningar:
Teknisk försäljning och Värdeskapande logistik. På
HCLY har antalet utbildningar minskat under 2017
då Myndigheten för yrkeshögskolan inte beviljat
fortsättning av flera utbildningar.

Service och IT
Under året har det arbetats med att byta ut Ljungby
kommuns datacenter, dvs den infrastruktur som gör
att alla våra servrar kan kommunicera. Detta inne-

bär också att vi har fördubblat kapaciteten vad gäller möjliga antal servrar.
Införandet av Windows 10 har påbörjats under året
och kommer att slutföras under 2018. Samtidigt pågår en hel del andra utvecklingsarbeten i samband
med detta. Samma sak gäller Office 365. Vi har påbörjat ett arbete för att säkra upp att vi kan göra en
säker och välplanerad övergång till Office 365 under hösten 2018.
Under året har det fattats beslut om att bygga om
serverrummet ur säkerhetssynpunkt, delvis med
hjälp av bidrag från MSB (Myndigheten för skydd
och beredskap). Ombyggnaden kommer att ske under 2018.
Beslut har också tagits om att bygga om kontorsservice. Ombyggnaden kommer även här att ske
under 2018.
En översyn vad gäller säkerheten i receptionen har
gjorts, ny säkerhetsrutin har tagits fram, larmen har
testats och glaset i receptionen kommer att bytas ut
till säkerhetsglas (med bidrag från MSB) i början av
2018.
Under året har avdelningen startat och deltagit i olika kommunikationsmöten med verksamheterna,
t ex startat IT-råd, samt olika kommunikationsmöten
med barn-och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
Konferensrumsutrustningen i de bokningsbara konferensrummen har upphandlats och bytts ut.
En central hantering av kommunens presentationsskärmar har upphandlats och införts.
Det pågår också ett utbyte av kommunens sätt att
hantera utskrifter, för att få bättre struktur och säkerhet kring utskriftshanteringen.
Under 2017 slutfördes utbyggnaden av barn-och utbildningsförvaltningens trådlösa nät.

Näringsliv
Sammantaget görs i Ljungby kommun en mängd
insatser för att skapa arbetstillfällen. Nätverksmodellen och ett stort antal mötesplatser och arenor
för informations- och erfarenhetsutbyte underlättar
för företagen att växa. Riktade insatser till företag i
storleksordningen 9-50 anställda i syfte att stimulera tillväxt underlättar för företagen att växa samt
insatser för att möta företagens efterfrågan på nyckelkompetens. Ljungby kommun ligger fortfarande
bra till när Svenskt Näringsliv publicerade sin årliga
enkät om företagsklimatet i landets alla 290 kommuner med placering 87. Med vidtagna åtgärder enligt plan bör vi upplevas som en ännu mer attraktiv
kommun att bo och verka i.
Näringslivsavdelningen flyttade under 2017 till lokaler i Garvaren.

Under året gjordes ett antal olika event såsom Riksettan Rallyt. Riksettan Rallyt blev en riktig folkfest
och redan på förmiddagen började Ljungby centrum
mullra. Timmar senare hade över 1 100 bilar och
2 500 externa besökare samt 1200 kommuninvånare passerat staden.
Ljungby kommun fortsätter att vara aktiva i fokusgruppen skola/näringsliv som Ljungby Business
Arena driver. Vi har under året genomfört 3 större
lärarsafari med mycket gott resultat och ett tiotal
nedslag i klassrummen där vi mött nästa generation
människor. Vi upplever att dessa insatser är ett bra
initiativ som ger resultat.

Kansliavdelning
Kanslienhet

Konsument Ljungby
Under året har en ny organisation bildats, som innefattar både konsumentrådgivning och budget- och
skuldrådgivning och denna verksamhet går under
namnet Konsument Ljungby. Ljungby kommun har
därmed avtal med 6 andra kommuner gällande konsumentrådgivning. När det gäller budget- och skuldrådgivning finns avtal med Älmhult motsvarande 25
procent av en heltidstjänst.
Verksamheten har både arbetat med förebyggande
insatser och ren rådgivningsverksamhet. Det fortsatta målet är att de anslutande kommunerna ingår
i både konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning.
Enheten har varit mycket aktiv i arbetet med förebyggande åtgärder både genom föreläsningar och
genom spridning av broschyrer och annan information både i skrift och genom andra media t.ex. genom medverkan i olika radiokanaler.

Största delen av arbetet inom enheten läggs på att
utgöra ett stöd i det demokratiarbete som sker utifrån de förtroendevaldas uppdrag till enheten, vilket
består i medverkan av en rad aktiviteter och som
beslutas av nämnderna samtidigt som det löpande
administrativa arbetet kopplade till nämnderna ska
flyta under året. Enheten utgör en samlande kraft
ifråga om att svara för diarieföring och därmed också utlämnande av allmänna handlingar till allmänheten. En viktig del utgörs av all allmän information
och stöd som lämnas gällande kommunen till allmänhet, kommunens förvaltningar och förtroendevalda.

Enheten har tagit emot 754 besök under året för
Ljungby kommuns räkning och rådgivning hålls
även fortlöpande per telefon. Väntetiden till budget- och skuldrådgivning har endast uppgått till en
vecka mot de fyra veckor som Konsumentverket rekommenderar.

Arkivverksamhet

Arbetsgruppen för trygghet och säkerhet har under året träffats sex gånger och gemensamt arbetat
med att identifiera samhällsviktig verksamhet och
kritiska beroenden och utifrån det ta fram planer för
hur vi ska kunna bedriva verksamheten i händelse
av en kris. Huvudansvaret för att ta fram kontinuitetsplaner ligger på respektive förvaltning men eftersom verksamheterna i många fall är beroende av
varandra är det viktigt att ha en samlad bild.

Verksamheten har utvecklats under året både till
innehåll och vad gäller utformning.
Enheten håller hög service vad gäller att tillgodose
allmänhetens och de kommunala verksamheternas
behov av snabbt framtagande av arkiverat material.
Detta förutsätter ett fortlöpande arbete med att organisera och komprimera befintliga arkiv samtidigt
som ett stort arbete läggs på att förbättra sökvägarna.
Vid ingången av året fanns tre lönebidragsanställda och vid utgången av året är de åtta personer.
Dessa arbetar till största delen med digitalisering av
arkiven.
Enheten tar även emot enskilda arkiv utöver vården
och bevarandet av de kommunala. En stor del av
arkivens innehåll görs tillgängliga genom att materialet åskådliggörs genom att en rad utställningar
hållits under året. Dessa har varit mycket uppskattade och välbesökta.

Under det kommande året kommer ett arbete genomföras för att ansluta Markaryds kommun till
Konsument Ljungby och verksamheten inriktas på
att nå ut och ge service till allmänheten i ännu högre grad än vad som är fallet idag.
Trygghet och säkerhetsarbetet

Under maj månad genomfördes ett särskilt projekt
inom området informationssäkerhet kallat ”Säker
väg till molnet”. Representanter för samtliga förvaltningar genomförde under ledning av en konsult en
klassning av över 180 informationstyper samt en
risk- och konsekvensanalys. Arbetet ledde fram till
ett antal förslag på åtgärder för att stärka informationssäkerheten i kommunen.
Kommunen fick under året ökade krav på sig när
det gäller civilt försvar och säkerhetsskydd. Bland
annat ska kommunen göra en säkerhetsskyddsanalys. För att starta upp det arbetet genomförde arbetsgruppen för trygghet och säkerhet samt representanter från de kommunala bolagen under hösten
en workshop tillsammans med länsstyrelsen.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Under 2017 har vi som marknadsföringsinsats anordnat 3 näringslivsluncher där vi har haft cirka 370
gästande företag.
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VÄSENTLIGA AVVIKELSER
Totalt redovisar kommunledningsförvaltningen ett
överskott på 8,5 mkr. Överskottet ligger på flera
olika verksamheter; framför allt arbetsgivaransvar,
arbetsmarknadsåtgärder, högre utbildning och näringslivsåtgärder.
En stor del av överskottet beror på överskott på
grund av vakanser på olika avdelningar.
Arbetsgivaransvar
Verksamheten för personalavdelning visar ett överskott på 509 tkr, vilket till stor del beror på vakanser
som inte blivit tillsatta.
Fackliga företrädare har gett ett överskott mot budget på 423 tkr.
Arbetsmarknadsåtgärder
Arbetsmarknadsåtgärder visar ett stort plus, 2 049
tkr.
En del av överskottet, 602 tkr, ligger inom verksamheten DUA 2 delegationen för unga till arbete.
Kostnad för sommarjobb till gymnasieungdomar
visar ett överskott på 425 tkr. Kommunen fick ett
statsbidrag på 288 tkr för sommarjobb, vilket inte
var budgeterat.
För bidrag till Migrationscentrum budgeterades
1 400 tkr. Verksamheten gick tidigt under året i konkurs och därför redovisas ett överskott med 1 119
tkr.
Bredbandsutbyggnad
Bidrag till utbyggnad av bredband har kostat 1 023
tkr. Detta ger ett överskott mot budget på 977 tkr.
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Ekonomistöd
Ekonomi och upphandling redovisar ett överskott
på 689 tkr. Överskottet beror till stor del på vakanser och högre intäkter än beräknat.
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Högre utbildning
Kostnader gentemot Centrum för informationslogistik (CIL) visar på ett överskott med 1 061 tkr genom
att den avsatta miljonen för utvecklingsmedel inte
användes.
Information
Information gav ett överskott på 302 tkr genom lägre kostnader för annonsering.
Lean
Anslaget för lean har gett ett överskott på 309 tkr
beroende på vakant tjänst under del av året.
Näringslivsfrämjande åtgärder
Näringslivsfrämjande åtgärder, inkl sponring och
personalkostnader för näringslivsavdelningen, gick
med ett överskott på 816 tkr. Överskottet ligger
framför allt på externa kostnader.
Politisk verksamhet
Kommunstyrelsen inkl personal- och arbetsmarknadsutskottet redovisar ett överskott på 355 tkr.
Överskottet beror bland annat på mindre konsultkostnader än budgeterat och lägre arvodeskostnader.
Stab
Kommunledningsförvaltningens stab visar på ett
överskott på 400 tkr vilket ligger inom personalkostnaderna.
Säkerhetsarbete
Säkerhetsarbetet redovisar ett överskott på 447 tkr.
Verksamheten har fått mer statsbidrag än beräknat.
Överskottet kommer att användas till olika säkerhetsåtgärder under 2018.
Utvecklingsavdelningen
Utvecklingsavdelningen redovisar ett underskott på
385 tkr vilket beror på semesterlöneskuldskostnader.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN BUDGETAVVIKELSE 2017 (TKR)

Nämnds- och styrelseverksamhet
Partistöd
Övrig politisk verksamhet
Bredbandsutbyggnad
Näringslivsfrämjande åtg/ budget skuldrådg
Konsumentrådgivning
Turistverksamhet
Busshållplatser
Miljöstrategiskt arbete
Civilförsvar
Centrum för informationslogistik
Arbetsmarknadsåtgärder
Stab
Lean
Integrationsarbete
Information
Utvecklingsavdelning
Kansliavdelning
Kontorsservice
Arkivet
Ekonomiavdelningen
Upphandlingsenheten
Personalavdelningen
Företagshälsovård
Fackliga företrädare
Personalutbildning
Friskvård
Övr personalbefr. åtgärder
IT-verksamhet

BUDGET
7 055
1 071
1 064
2 000
8 963
184
30
28
166
440
8 374
5 262
3 584
700
314

NETTOKOSTNAD

6 551
1 072
1 135
1 023
8 467
-82
0
3
62
-7
7 313
3 212
3 185
391
216

AVVIKELSE
504
-1
-71
977
496
266
30
25
104
447
1 061
2 049
400
309
98

1 129

827

302

1 408
3 921
2 368
2 464
6 212
2 211
8 702
2 250
2 425
319
50
250
14 795

1 794
3 909
2 191
2 539
6 090
1 639
8 193
2 142
2 002
179
22
271
14 929

-385
11
177
-75
121
572
509
108
423
140
28
-21
-134

87 740

79 268

8 472

BUDGET
Intäkter
Kostnader

UTFALL

UTFALL

AVVIKELSE

12 692
100 432

17 598
96 867

4 906
3 565

87 740

79 268

8 472
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TEKNISKA NÄMNDEN
EXKL. VA

Förvaltningschef
Ordförande
Karl-Gustav Sundgren(c) Sonja Edén

ANSVARSOMRÅDE
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.

Inom verksamhetsområdena Karlsro och Rosendal
har mark sålts för ett antal nyetableringar. På andra
områden har mark sålts till redan etablerade företag, som har behövt utöka sitt markinnehav. Arbete
med nästa industriområde, norr om Eka industriområde, pågår med planläggning, geotekniska och arkeologiska undersökningar.

ÅRETS VERKSAMHET

Arbete med markupplåtelser och förvärv för utbyggnad av fiber, fjärrvärme och VA har genomförts. Markupplåtelser har även skett till föreningar, bland annat för byggnation av en folkracebana i
Ljungby och ett dammprojekt i Agunnaryd.

Exploatering och mark
Mät- och kartverksamhet
Utvecklingen inom GIS-området (geografiska informationssystem) har skapat nya förutsättningar för
planering och utveckling av verksamheter. Intresse
och behov från andra förvaltningar har ökat. Under
året har socialförvaltningen kommit igång med att
använda GIS för att planera hemtjänstens verksamhet. Ett annat exempel är barn- och utbildningsförvaltningen som använder GIS för att planera skolskjuts.
Antalet beställningar från Lantmäteriet på ärenden
med förrättningsförberedelser har ökat under året,
vilket ger intäkter till kommunen och förkortar handläggningstiden.
Nya versioner av fritidskartan och tätortskartan har
producerats i samarbete med samtliga förvaltningar. En nyhet i tätortskartan är att Bolmens östra
strand finns med som ett nytt delområde. Fritidskartan har gjorts i ett mindre och behändigare format
efter önskemål.
Bostads- och industriområden

TEKNISKA NÄMNDEN

Planering för nya bostads- och industriområden förutsätter långsiktighet i markförsörjningen, oavsett
konjunktursvängningar och tillfällig efterfrågan. Under året har fastigheten Sågverket 1 köpts in med
avsikten att bygga nya bostäder.
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Detaljplaneläggning har begärts för några olika områden i Ljungby stad, däribland Östra Torg, Lagavallen och Sallebro, för att möjliggöra byggnation av
flerbostadshus och för grupphusbebyggelse. I planläggningen ingår bland annat att göra geotekniska
och arkeologiska undersökningar, vilket fortlöper.
Inom området Replösa Björket har 16 av 25 tomter
i den första etappen sålts och arbetet med försäljning av tomterna i nästa etapp har förberetts. Arbete med planering av nästa bostadsområde för småhus pågår.

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.
Belysningsstolpar och armaturer har bytts ut i
Agunnaryd. Den stora satsningen på beläggningsunderhåll har fortsatt och har skett i hela kommunen gällande vägar, gator, cykelvägar och trottoarer.
I samband med beläggningsunderhållet har även
trafiksäkerhetshöjande åtgärder utförts. Underhåll
på broar har påbörjats och kommer att fortgå under
ett flertal år.
Vinterväghållning
Den minskning av personal och maskinpark som
gjordes 2016 har tillfälligt fått revideras i slutet av
året i samband med kraftig nederbörd av snö.
Fordonsorganisation
Fordonsorganisationen har påbörjat etablering i nya
ändamålsenliga lokaler där även en tvättanläggning
ingår. Ansvarsområdet har utökats med hjulbyte
och lagring av däck samt administration och service
av kommunens cyklar. Målsättningen är att samtliga
kommunens bilar ska ingå. Dialog pågår med förvaltningarna.
Projektering
Projekteringsenheten har utfört uppdrag åt verksamheterna exploatering och mark, gator, vägar
och parker samt vatten och avlopp. Projekteringsenhetens personal har mestadels arbetat med uppdrag som rör tekniska förvaltningens investeringar.

Trafiksäkerhet/TA-planer
Under 2017 har 218 TA-planer behandlats. Trafikanordningsplaner (TA-planer) är till för att säkerställa säkerheten för de som behöver passera en arbetsplats
samt för de som arbetar där. Planerna ska lämnas in
till planeringsavdelningen och godkännas innan arbetet får påbörjas. Detta gäller alla arbetsplatser på
allmän platsmark oavsett vem som utför arbetet. Planeringsavdelningen kontrollerar efterlevnaden av TAplanen.
Vägbidrag
Kommunen har betalat ut bidrag till enskilda vägar
som fått 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. Under 2017 har bidraget betalats till 166 vägsamfälligheter. Det särskilda bidraget
går till de vägar som behöver gör en större åtgärd och
då fått extra pengar från Trafikverket. De kan då söka
och få ett bidrag även från kommunen. I Ljungby kommun har vi 194 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 87 vägar som får detta vägbidrag.
Parkdrift
Den totala parkytan som sköts regelbundet är 124,7
hektar. Odling har skett i avdelningens växthusanläggning för att på ett ekonomiskt och effektivt sätt få
fram så bra växter som möjligt. I samarbete med gatuavdelningen har renhållning och sopning på offentliga platser utförts enligt planerat körschema.
En stor del av avdelningens resurser har lagts på
fastighetsavdelningens objekt, till exempel skötsel av
skolgårdar och utemiljöer vid särskilda boenden. Röjning och avverkning i de tätortsnära skogarna samt
röjning längs Lagaån i Ljungby och Lagan samhälle
har utförts på uppdrag av exploateringsavdelningen.
Lekplatserna i Åby och på Florettvägen har totalrenoverats och tillgänglighetsanpassats. Hembygdsparken
har byggts om med utökad lekplats och nya tillgänglighetsanpassade gångar och sittplatser. Grönstrukturplanen för Ryssby har omarbetats och färdigställts.
I Brunnsparken har om- och tillbyggnaden av en lekoch aktivitetsplats påbörjats och arbetet beräknas vara klart i mitten av 2018.

Räddningstjänst
Organisation
Det har bedrivits samverkan genom den ekonomiska
föreningen RäddSam Kronoberg och det har gett effektiviseringar i form av gemensamma arbetssätt.

Under året har 29 tillståndsärenden för brandfarliga
och explosiva varor handlagts. I ärendet ingår det att
räddningstjänsten besöker den som söker tillstånd
och gör en kontroll att regler följs.
Personalomsättningen har varit stor med bland annat
pensionsavgångar och uppsägningar. Därför har personal utbildats hos Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. Lidhultstationen har varit underbemannad under större delen av året.
Förebyggande
Utbildningsverksamhet riktad mot den enskilde och
företag för att öka deras förmåga att agera samt förebygga brand och andra olyckor har bedrivits.
36 utbildningarna har genomförts inom bland annat
verksamhetsanpassade brandskyddsutbildningar, kurser i heta arbeten och hjärt- och lungräddning.
I projektet upp i rök har 350 elever i åttonde klass informerats om brandskydd. Räddningstjänsten har haft
besök av kommunens cirka 300 sexåringar och informerat om vad brandmannen gör och hur man kan förebygga bränder i hemmet.
För att stärka den enskilde i olycksförebyggande och
brandskydd har räddningstjänsten varit ute på evenemang för att informera och ge råd. Räddningstjänsten kommer att förbättra sin uppsökande verksamhet,
framför allt med inriktning mot landsbygden där insatstiden kan vara lång. Under året har förberedelser
gjorts för projektet hembesök.
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 (LSO) & lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE) uppgick till 65
stycken. Inriktningen för tillsynsverksamheten enligt
lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har
varit bensinstationer. Förutom regelbunden tillsyn genomfördes tematillsyner riktade mot vissa typer av
verksamhet och händelsebaserad tillsyn. Tematillsyner har gjorts på evenemang, publika lokaler, mässor
med mera. Syftet var att delge information och ge råd
så att bränder och olyckor inte inträffar.
Sex stycken olycksundersökningar har gjorts i syfte
att utreda och förebygga att liknande olyckor inträffar
igen.
Under året har projektet blåljusinformatörer bedrivits
tillsammans med ambulansen och polisen i syfte att
informera nyanlända om brandskydd och blåljusorganisationernas roll i samhället. Information har bland
annat getts på SFI-utbildningar, familjecentralen och
på Ljungbydagarna. Projektet genomförs med statliga
medel.
Utryckande verksamhet
Under 2017 har räddningstjänsten larmats ut vid totalt
498 tillfällen. 476 av dessa larm har varit till adresser
inom den egna kommunen.
Under året har det varit 33 bränder i bostäder på olika
platser i kommunen. Vid dessa tillfällen har det inneburit att bostaden blivit mer eller mindre skadade och
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När behov funnits av externa projekteringskonsulttjänster har dessa tjänster inhandlats inom planerade
investeringsprojekt och därmed belastat projektens
budgetar.
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vid två tillfällen har liv inte gått att rädda i samband
med brand.
De flesta trafikolyckor inträffar på E4:an framför allt på
sträckningen med 2+1 väg och 100 km/tim. Vid ett tillfälle har olyckan varit så svåra att person avlidit. Uppdraget i väntan på ambulans har varit 26 till antalet.
8 av uppdragen har varit hjärtstopp och de övriga så
kallade första hjälpenuppdrag.
Räddningstjänsten har blivit utlarmad på sex drunknings-/båtolyckor. Vid ett av tillfällena omkom en vuxen person. Vid de andra fem tillfällena har de gått bra.
Vid 22 larmtillfällen har räddningstjänsten Ljungby
hjälpt andra kommuner bland annat Alvesta, Markaryd, Värnamo, Växjö, Uppvidinge och Älmhult.

Kost
Kostverksamhet
Kostverksamheten består av 19 tillagningskök, 9 mottagningskök och 2 cafeterior. Uppdraget består i att
tillaga, distribuera och servera måltider till förskola,
skola och äldreomsorg.
Under året har personalen deltagit i utbildningar inom
brandskydd, specialkost, vegetarisk matlagning, ergonomi och arbetsglädje.
För att lyfta måltiderna inom äldreomsorgen har det
anordnats regelbundna finmiddagar och en gammeldags marknad i samverkan med socialförvaltningen.
En förutsättning för att bedriva kostverksamheten är
fungerande leveranser av livsmedel. Under den tid
som samdistribution har varit igång har detta inneburit
stora problem som lett till försämrad arbetsmiljö, stort
matsvinn och merkostnader. För att kunna förbättra
framtida avtal gällande samdistribution har ett omfattande dokumentationsarbete gjorts.
Avdelningen har målsättningar avseende inköp av
ekologiska livsmedel, svenskt kött och Fairtrademärkta livsmedel som bananer, kaffe och te.
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Det har även varit en målsättning med mer klimatsmarta måltider till exempel minska den totala köttkonsumtionen till förmån för vegetabilier. Aktiviteter
som gjorts på det temat är en earth hour vecka då det
serverades klimatsmart mat med smaker från hela
världen. Under hösten har det genomförts ett projekt i
alla tillagningskök i förskolor och skolor där huvudsyftet har varit att utveckla de gröna måltiderna och öka
samverkan mellan verksamheterna.
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Att arbeta med att minska matsvinnet har också varit
en målsättning, och ett förberedande planeringsarbete har gjorts inför nästa år. Det kräver mycket information och samverkan med socialförvaltningen och
barn- och utbildningsförvaltningen.
För att öka nöjdheten och bevara en god kommunikation kring måltiderna har kökspersonalen deltagit i
matråd och sammankallat till kostombudsmöten.
Avdelningen har genomfört två kundundersökningar
riktade till elever i årskurs 5 och 8 och ordinärt boende. Resultatet kommer att presenteras längre fram.

Arbete med näringsberäkningar har bedrivits inom
skolmåltiderna och äldreomsorgen. I verksamhetssystemet har ytterligare funktioner implementerats
inom socialförvaltningens område. Verksamhetssystemet har kommit att bli en viktig faktor för att kunna utveckla och kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Arbetet har genomförts av kostavdelningens personal.
Antalet matgäster fortsätter att öka inom förskola och
skola. I både Ljungby och Lidhult har nya förskoleavdelningar öppnats under året.
Restaurang Åsikten
Intraprenadavtalet har förlängts med ytterligare ett
år. I avtalet ingår samma service som finns på övriga
särskilda boenden. Lunchserveringen för allmänheten
och de som bor i Åsiktens trygghetsboende visar på
en stabil nivå. Restaurangen är öppen för större, bokade sällskap på kvällstid. I december har det serverats jullunch tre söndagar, men inga julbord.

Fastigheter
Verksamhetslokaler
Arbetet med att utveckla tjänster och öka servicenivån gentemot hyresgäster har fortsatt och involverat
hela avdelningen, drifts- och underhållpersonal i fastigheterna såväl som administration och förvaltning.
Lokalgruppen är en arbetsgrupp bestående av representanter från alla förvaltningar som leds av lokalsamordnaren. Gruppen är etablerad och har fortsatt sitt
arbete med att samordna och effektivisera kommunens behov och användning av lokaler. Ett förslag till
verksamhetsplan för lokalförsörjning har arbetats fram
under 2017. Den kommer att presenteras och beslutas
i kommunfullmäktige 2018. Den inventering som utförts visar att kommunfullmäktige har en viktig uppgift
i att prioritera framtida investeringar i verksamhetslokaler.
Till följd av befolkningsökningen i kommunen har behoven av anpassningar och utökade lokaler för skolor
och förskolor fortsatt att öka. Arbetet med det här har
upptagit stora resurser inom fastighetsavdelningen,
vilket medfört att andra uppgifter inte blivit utförda i
den utsträckning som planerats. Konsekvensen är att
planerade underhållsåtgärder skjuts fram till nästa år.
De stora investeringsprojekten har involverat stora
delar av avdelningen och påverkar även arbetet med
den löpande driften av fastigheterna. Samtidigt har
arbetet med att upprätthålla funktionen och optimera
befintliga och nybyggda lokaler fortsatt. En driftoptimerare har anställts vilket har gett ett direkt resultat
både ekonomiskt och miljömässigt. Ett konkret exempel är att de årliga energikostnaderna för Sunnerbogymnasiet har sänkts med cirka 300 000 tkr.
Lokalbanken
Arbetet med att aktualisera lokalbanken har fortsatt,
bland annat genom rivning av viss del av den tidigare
Laganskolan. Frågor om försäljning eller rivning av ett
antal byggnader har lyfts till tekniska nämnden.

Arbetet med rivning av tomma fastigheter inom Eka
3:3, Eka 3:6/Ekalund och Berghem 1:7 för att frigöra
mark har påbörjats och kommer att slutföras 2018.
Internhyra
Arbetet med utredning av ny internhyra kommer att
fortsätta under nästa år. Det gällande regelverket är
komplicerat och ger inte en relevant kostnadsfördelning gentemot de hyrande förvaltningarna. Det försvårar arbetet för alla och stör samverkan mellan förvaltningarna.

Kansli och övrigt
Kansli
Rekryteringen av ny teknisk chef är klar och tillsattes
under våren. I samband med rekrytering av efterträdare till tjänsten som planeringschef omorganiserades
planeringsavdelningen. Resultatet blev en avdelning
för administration och en för planering. Den administrativa avdelningen utökades under hösten med en
kommunikatör. Projektledning av infrastrukturprojekt
bedrivs även efter omorganisationen av planeringsavdelningen.
Under hösten anordnades en utbildning om kommunallag och förvaltningslag för många av förvaltningens anställda. Som ett resultat av medarbetarenkäten
och för att behålla den låga sjukfrånvaron anordnades
en föreläsning för samtliga anställda på temat arbetsglädje och hälsa.
Medborgardialog
De antal motioner, e-förslag och medborgarförslag av
allmänhet och förtroendevalda som tekniska nämnden har tagit emot är något färre än tidigare år. En
anledning kan vara att möjligheten att få svar på synpunkter via webbplatsen och facebook är mer välkänd.
Internationell samverkan
Räddningstjänstens samarbete med en räddningstjänst i Sydafrikas inland har efter två år slutrapporterats. Projektet har finansierats av ett underorgan till
SIDA. Det sista besöket inom projektet var i Sydafrika.
I Sydafrika har projektet lett till att även de fattigaste
kommuninvånarna getts 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.
Marksanering
Saneringen av Färsjön i Dörarp är nu avslutad men
vid en del av bäcken som leder ut i Vidöstern har man
upptäckt höga värden och fått utöka saneringsområdet betydligt. Projektet finansieras av naturvårdsverket och beräknas bli färdigt 2018.
Skogsförvaltning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att inrätta ett kommunalt naturreservat för Kronoskogen.

I september 2017 invigdes reservatet som omfattar
55,5 hektar varav 51,7 hektar är produktiv skogsmark.
Under året har kompletterande stigar gjorts och ny
skyltning har satts upp.
Skogsbruket har präglats av mycket röjning, en hel del
gallring och flera specialhuggningar. Verksamheten
har varit spridd över nästan hela kommunen. Inmätning av virke och grenar och toppar pågår.
Specialavverkningar har skett för att möjliggöra dragning av fjärrvärmeledning och för anläggande av en
folkracebana samt i Kronoskogen för att gynna jordbin
och naturvärdesträd.

Avfall
Taxefinansierad renhållning
Arbetet med målen i avfallsplanen har genomförts
med aktiviteter såsom öppet hus och information om
matavfallsinsamlingen. Miljökalendern har delats ut till
alla hushåll i Ljungby kommun och innehåller information om hushållens avfall.
Ny entreprenör för insamling av hushållens avfall har
handlats upp.
Optisk sorteringsanläggning
Nybyggnation av optisk sorteringsanläggning för matavfall har påbörjats. Hushållen kommer att samla in
sitt matavfall i en enfärgad påse. Denna påse sorteras
sedan ut från övrigt avfall ur hushållets sopkärl. Matavfallet skickas iväg för att bli biogas. Hushållen kommer inte att behöva byta ut sina sopkärl.
Deponi
Deponin för farligt avfall har sluttäckts. Arbeten med
att sluttäcka den gamla deponin för icke farligt avfall
pågår med att bygga upp rätt lutningar. Pengarna är
sedan tidigare fonderade för ändamålet.

VÄSENTLIGA AVVIKELSER
Totalt redovisar tekniska förvaltningen ett underskott
med 15 471 tkr. Underskottet beror till största del på
nedskrivning av fastigheter. I resultatet ingår det även
flera verksamheter som redovisar överskott.

Exploatering och mark
Verksamheten visar ett överskott på 5 827 tkr. Det har
sålts både bostads- och industritomter som har gett
ett plus på 3 713 tkr och övrig markförsäljning har gett
ett överskott på 2 044 tkr. Exploateringsavdelningens
överskott på 918 tkr beror på personalvakanser.

Gator, vägar och parker
Gator och vägars resultat är ett överskott på 535 tkr.
Vintern har varit relativt mild, vilket har gjort att vinterväghållningen redovisar ett överskott på 717 tkr.
Bilpoolen redovisar ett underskott på 389 tkr, som beror på att antal fordon för närvarande inte har nått upp
till den nivån som planerades och det har medfört lägre intäkter. Projekteringsenheten överskott på 316 tkr
beror på personalvakanser.
Parkdriftens underskott på 1 507 tkr beror dels på att
växtsäsongen har varit lång och det har medfört öka-
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de kostnader för gräsklippning och lövhantering. Dels
på lägre intäkter för personal och högre reparationskostnader för småmaskiner. Kostnaderna för skötsel
av E4-zonen har uppgått till 101 tkr.

Kost
Resultatet för verksamhetsområde totalt är ett underskott på 325 tkr. Kostverksamheten visar på ett överskott med 167 tkr och restaurangen på Åsikten ett underskott med 513 tkr. Underskottet beror på minskad
försäljning.

Klövervägens förskola
En ny förskola för 120 barn på tomten bredvid den nuvarande förskolan som kommer att rivas. Projektering
har påbörjats.

Boende
LSS-boendet Pumpan
Ett nytt boende för 6 personer byggs på Ljungsjövägen. Byggnation pågår och inflyttning sker 2018.

Fastigheter

Garantiåtaganden

Fastigheters resultat är ett underskott på 15 614 tkr
som beror på nedskrivningar och kostnader för rivningar.

Garantiärenden på tidigare byggprojekt har utförts på
Kungshögskolan, Åsikten, Sickinge ridhus, Ljungby
Arena och Lagavallen.

Kansli och övrigt

Reinvesteringar

Verksamhetsområdets resultat är ett överskott på
1 477 tkr. Den administrativa enhetens överskott på
1 348 tkr beror på personalvakanser och outnyttjad
budget för konsulttjänster.
Skogsförvaltningens överskott på 377 tkr beror på att
kostnaderna för åtgärder och invigning av naturreservatet har varit lägre än budgeterat.
Avfall
Verksamhetsområdets resultat är ett underskott på
5 915 tkr. Den taxefinansierade renhållningen visar ett
underskott på 1 244 tkr. Anledningen är att taxan inte
har höjts men den kommer att höjas i samband med
att matavfallsinsamlingen börjar. Deponins underskott
på 4 671 tkr avser avsättning till återställning av deponierna.

INVESTERINGAR
Skolor och förskolor
Hjortsbergskolan

Större underhållsprojekt har utförts på Åbrinken,
Brunnsgården, Sunnerbohallen och Sunnerbogymnasiet. Den planerade renoveringen av Björkäng kommer att genomföras nästa år.

Karlsro
Arbetet med utbyggnad av VA-ledningar och vägar på
industriområdet Karlsro har pågått under året.

Replösa Björket
Den andra etappen av området har byggts ut med gator och VA-ledningar för ytterligare 26 stycken tomter.
Iordningsställande av parkområden har påbörjats.

Centrumplan
Etapperna kring ombyggnad av centrum har pågått
med arbeten på Ågårdsvägen, Olofsgatan och Kungsgatan. I samband med detta har delar av VA-ledningsnätet förnyats.

Pendlarparkering

En ny F-6 skola med 385 elever ska byggas. Projektering och upphandling av nybyggnad, rivning av gamla Byggnation av pendlarparkeringen vid bussterminalen
avslutades under året och laddstolpar för elfordon har
byggnader samt anläggande av ny parkeringsplats
tagits i drift.
har utförts.
Kungshögskolan

Avfall

Ombyggnation för att få in ytterligare två klassrum har
genomförts.

På Bredemad pågår byggnad av en optisk (färg) sorteringsanläggning för matavfall. Anläggningen kan
mycket enkelt och kostnadseffektivt senare kompletteras med fler linjer som sorterar ut förpackningar och
tidningar. Systemets enkla påbyggnadsmöjligheter
ger kommunen fördelar när den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar ska införas.

Astradskolan
Även på Astradskolan har två nya klassrum skapats,
bland annat genom ombyggnad av aulan.
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Bergalyckans förskola
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En ny och utökad förskola för cirka 160 barn samt lokaler för familjecentralen. Projektering och upphandling för ny- och ombyggnation har gjorts, och gamla
byggnader har rivits.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN BUDGETAVVIKELSE 2017 (TKR)
EXKL. VA
VERKSAMHET

BUDGET

UTFALL

880
10 407
36 853
10 228
28 140
57
-4 327
17 433
5 180
90
960
3 883
11 236
3 118
6 702
-307
963
-5 157

810
3 221
36 374
11 737
28 067
-920
-9 816
17 483
5 801
104
951
3 355
12 045
2 449
26 712
356
885
758

71
7 186
479
-1 510
73
977
5 489
-50
-622
-14
9
528
-809
668
-20 010
-663
79
-5 915

126 337

140 371

-14 034

BUDGET

UTFALL

Intäkter
Kostnader

258 375
384 712

323 906
464 277

65 531
-79 565

NETTOKOSTNAD

126 337

140 371

-14 034

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

AVVIKELSE

AVVIKELSE

2017

2016

2015

26

27

Mängd hushållssopor per abonnent, kg

706

669

Mängd miljöfarligt avfall per abonnent, kg

9,5

8,81

3 507

3 470

9

11

Antal missade tömningar

41

38

Åtgärdade inom 24 timmar

41

38

Antal tömningar per år och abonnent

Mängd avfall till deponi, ton (industriavfall)
Andel interna kostnader av totalkostnaden, %
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NYCKELTAL / VERKSAMHETSMÅTT
KOSTVERKSAMHET

GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Antal serverade måltider i
2017
2016
2015
skola/fritidshem
689 614 644 201 594 591
Total gatuyta inkl. gc-vägar i m² 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Lunch
Frukost
75 186
63 733
53 153
Driftskostnader exkl. kapital8,07
4,37
10,14 Mellanmål
126 582 127 251 107 507
kostnader per m²
Gator och vägar

2017

2016

2015

Barmarksunderhåll per m²

3,81

1,20

3,03

Vinterväghållning per m²

1,34

1,32

1,29 Antal serverade måltider

12,29

5,81

0,09

2,92

1,85

2,29

2 933

3 275

Beläggningsunderhåll per m²
Väg- och gatubelysning per m²
Kommunalt driftbidrag för enskild väghållning, tkr
Parker

2017

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

4,02

4,06

1 247 090 1 246 707 1 238 547
6,38

6,46 Antal serverade måltider

Parkkostnad per invånare/år

286

284

290

Planerat underhåll tkr
Planerat underhåll kr/m²

2017

2016

2015

17 136
79,7

16 234
75

15 668
85

2015

114 461

115 170

109 276

199 959 184 285

176 550

51 755

52 994

57 043

109 487

109 273

112 027

2017

2016

2015

27 619

30 045

20 089

1 858

2 424

1 567

2017

2016

2015

42

46
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Middag/lunch
Försäljning i tkr

2017

2016

2015

28 058

30 099

29 454

165

177

175

2017

2016

2015

4

6

5

6

23

21

87

103

129

Energiförbrukning kWh/m²

Antal uppdrag
Brand i byggnad

34

64

30

Automatlarm ej brand

Brand ej i byggnad

137

176

135

Trafikolycka

117

126

120

2

10

13

Utsläpp farligt ämne

(+10º)

MEDBORGARDIALOG
Motioner
Medborgarförslag/
e-förslag
Synpunkter

2016

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Energiförbrukning klimatkorrigerad A-temp

Energiförbrukning MWh

2017

Restaurang Åsikten

6,48

Kostnad för planerat och felavhjälpande underhåll på fastigheterna/ BRA
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Kvällsmat

Driftskostnad anlagd parkmark
per m²

FASTIGHETER

2015

Äldreomsorg
Frukost

2015

2016

200 538 192 750 193 070

2 891 Antal serverade måltider

2016

4,09

2017

Lunch

Middag
1 977 390 1 977 007 1 968 847 Middag/Matdistribution

Total parkmark i m²
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Förskola

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

6

2

1

152

108

146

8

36

43

498

568

526

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

ÅRETS VERKSAMHET
Arbeten enligt VA-planen fortsätter. I Byholma har
ett informationsmöte genomförts.
Ledningsnätförnyelse med relaining och nyanläggning görs årligen enligt uppgjord plan. Under året
har arbeten bland annat utförts på Rune B Johanssons gata.
Nybyggnation av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar har utförts på nya bostadsområdet Björket.

INVESTERINGAR

Pumpstationen vid Stensbergs industriområde har
genomgått en omfattande renovering.
Under en treårsperiod kommer samtliga VA-anläggningar att få nytt övervakningssystem. Arbetet har påbörjats för pumpstationer, vatten- och avloppsverk som inte ligger i Ljungby tätort.

VÄSENTLIGA AVVIKELSER
Årets resultat visar på ett överskott med 7 132 tkr
som har fonderats för framtida reinvesteringar på
vatten- och avloppsverken.
Anledningen till överskottet är att VA-taxan tidigare
har höjts för att täcka ökade kapitalkostnader men
investeringsnivån har inte varit lika hög som planerat.

För befintliga vatten- och avloppsreningsverk har
reparationer och utbyte av pumpar med mera skett
kontinuerligt under året.

2017

2016

2015

Producerad mängd Ljungbys vattenverk m³

1 190 500

1 177 200

Mängd vatten till Ljungby avloppsreningsverk m³

2 265 675

2 476 972

Andel kapitalkostnader av totala kostnader, %

30

32

Andel interna kostnader av totala kostnader, %

11

12

Antal vattenläckor

14

14

Elenergi per m³ vatten, kwh

0,64

0,65

Elenergi per m³ avloppsvatten, kwh

0,56

0,54

0

0

Antal abonnenter utan vatten efter 8 timmar vid avbrott
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RESULTATRÄKNING VA -VERKSAMHETEN
2017
Belopp i tkr

Not

2016

2015

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Budget

Avvikelse
-4 178

51 657

48 583

Verksamhetens intäkter

1

49 924

54 102

Verksamhetens kostnader

2

-35 183

-40 861

5 678

-36 476

-32 671

-11 415

-10 058

-1 357

-10 753

-10 747

3 326

3 183

143

4 428

5 165

408

0

408

420

249

-3 734

-3 185

-549

-4 848

-4 670

0

-2

2

0

744

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 kommunstyrelse ingår.

BALANSRÄKNING VA -VERKSAMHETEN
NOT

2017

2016

2015

Materiella anläggningstillgångar

213 433

203 058

191 995

Fastigheter och anläggningar

207 211

196 108

184 905

6 221

6 950

7 090

Belopp i tkr

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Maskiner och inventarier

152

81

89

213 584

203 139

192 083

9 549

8 956

1 394

0

0

0

9 549

8 956

1 394

223 133

212 095

193 478

0

0

-744

0

0

744

0

0

0

208 804

204 966

189 559

14 329

7 129

3 919

SUMMA SKULDER

223 133

212 095

193 478

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

223 133

212 095

193 478

Finansiella anläggningstillgångar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL
Ingående eget kapital
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Not 1 Verksamhetens intäkter

2017

2016

1 377

607

Övriga intäkter

48 547

51 050

SUMMA

49 924

51 657

TEKNISKA NÄMNDEN

Anslutningsavgifter

38

3

Not 3 Kortfristig skuld VA
Skuld till VA-kollektiv
Semesterlöneskuld
Övriga skulder
SUMMA

Not 2 Verksamhetens kostnader
Lönekostnader

2017

2016

13 399

12 301

Interna kostnader

4 850

5 569

Övriga kostnader

16 934

18 605

SUMMA

35 183

36 476

2017

2016

13 148

6 017

1 038

978

143

134

14 329

7 129

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Ordförande
Kent Danielsson(c)

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
Större bygglov som hanterats är bland annat utökning av verksamheten för konferensanläggningen i Hjortseryd, tillbyggnad på Ljungby maskin på
cirka 1 200 kvadratmeter, Electrolux på cirka 4 400
kvadratmeter, Swedrive på cirka 2 900 kvadratmeter, tillbyggnad av hotell vid Ljungbystopp med en
byggnadsarea på 240 kvadratmeter i fem våningar,
automatstation vid Rosendals handelsområde, flerbostadshus på fastigheten Biet 1, industrilokal för
Kalmar, tankstation för biogas, optisk sorteringsanläggning vid Bredemad, LSS-boende, restaurang
på Rosendals handelsområde samt industribyggnad på drygt 1400 kvadratmeter för Cimea.

Planavdelningen
Kommunen har i dagsläget god planberedskap för
både bostäder och industrier i Ljungby stad och på
övriga orter i kommunen. Däremot finns en ökad
efterfrågan av tillgång på planlagd mark för flerbostadshus i Ljungby stad samt industrimark längs
E4:an och för att säkra framtida tillgång fortsatte detaljplanearbetet 2017.
Under året har planavdelningen arbetat med både
större och mindre detaljplaner, bland annat för utbyggnad av Hotell Ljungby, nya flerbostadshus i
Ljungby stad i kvarteret Södra Ljungkullen, kvarteret Klockaren, kvarteret Vinkelhaken och kvarteret Östra Torget samt planändring för parkering vid
Gängesvägen-Kånnavägen.
Sex detaljplaner vann laga kraft under 2017, fyra
nya planuppdrag har kommit in varav två avser nybyggnad av förskola samt bostäder för flerbostadshus, ett för utbyggnad av befintlig skola samt ett
planbesked för att möjliggöra permanentbostad i
Bolmens samhälle.

En kulturmiljöinventering är gjord för kvarteret Aspebacken och rivningslov är beviljat för vissa byggnader.
Arbetet med revidering av översiktsplanen har intensifierats under 2017 med framtagande av en projektplan som antogs i mars 2017. Arbetet har därefter till stor del inneburit förberedande arbete inför
programsamråd som börjar i januari 2018. Vi har
haft cirka 10 arbetsgrupper med tjänstemän representerade från samtliga förvaltningar för att få ett
så bra underlag som möjligt inför programmet samt
att sprida och förankra kunskapen om översiktsplanen. Som en del i översiktsplanearbetet har planavdelningen medverkat i projektet att ta fram en omvärldsanalys för Ljungby kommun och vilka prioriteringar som kommunen ska arbeta vidare med. I
samband med detta har vi haft två workshops där
företag, föreningar, gymnasieelever, tjänstemän och
politiker varit representerade.
Planavdelningen har medverkat i arbetet med lokalförsörjningsplaneringen för kommunen. Vi har
tillsammans med tekniska förvaltningen ansvarat
för och tagit fram en klimatanpassningsplan som
antogs under 2017. Vi har även lett arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet som antogs under
2017.
Arbetetet med revidering av vindkraftsplanen har
pågått med samråd och granskning under 2017 där
vi har bjudit in till två samrådsmöten med allmänheten. Vindkraftsplanen beräknas antas under våren
2018.

Byggavdelningen
Antalet bygglov som beviljades på delegation är
200 stycken. Av dessa har 196 fått beslut inom 10
veckor, som är lagstiftat. 68 bygglov har en handläggningstid inom 1-10 arbetsdagar från att ärendet
är komplett. 18 dagar är snittiden för handläggning
av ett bygglov beviljat på delegation. Utöver detta
har 31 bygglov beslutats av miljö- och byggnämnden med en genomsnittlig handläggningstid på 28
dagar.
Personalstyrkan på byggavdelningen har under
2017 varit fem tjänster, under första delen av året
var inte samtliga tjänster bemannade. Under stor
del av året har introduktion av nyanställd samt vikarie tagits i anspråk.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

ANSVARSOMRÅDE

TF Förvaltningschef
Jonas Jönsson
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Fokus har under 2017 legat på att hålla hög kundfokus genom att vara tillgängliga för tekniskt samråd,
arbetsplatsbesök och slutsamråd samt hantera inkomna ansökningar om lov, anmälan, förhandsbesked
och strandskyddsdispenser.
En utmaning för byggavdelningen under 2017 har varit
att hinna handlägga tillsynsärenden samt att hålla god
ordning i arkivet som tidigare haft en stor mängd oavslutade ärenden.

Miljöavdelningen
Nämnden har bedrivit sin verksamhet i huvudsak enligt fastställd tillsynsplan. På grund av brist i personella resurser har inte målen med planerad tillsyn nåtts.
Totalt har 1517 ärenden hanterats, 809 platsbesök
gjorts. Det innefattar bland annat tillsyn på industrier och lantbruk, skolor, bassängbad, enskilda avlopp,
livsmedelskontroller och arbete med förorenade områden.
Under 2017 gjordes ett tillsynsprojekt genom kemikalieinspektionen. Projektet gällde tillsyn av märkning
av kemikalier i butiker enligt CLP-förordningen (CLP –
Classification, labelling packaging). Projektet innebar
tillsynsbesök i 27 olika butiker.
Luftmätning av radioaktiv strålning, partiklar och kväveoxider (NOx) har gjorts och rapporterats löpande
under året.
Miljöavdelningen har under året hållit i information till
elever på Sunnerbogymnasiet och träff med skyddsjägare, information om luftvårdsförbundet på Earth
Week i Växjö samt att miljöstrateg deltagit i evenemang i samband med Earth Hour i Ljungby.
Arbetet med att kontrollera oljeavskiljare och ställa
krav på att de som inte uppfyller reningskraven och
ska åtgärdas har fortsatt. Särskilt fokus har varit på
tillsyn av fordonstvättar och krav på utsläpp till spillvattennät.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Kalkning av sjöar och vattendrag har skett med båt,
helikopter och doserare.
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FRAMTIDEN
Under 2018 forsätter arbetet med översiktsplanen med
samråd. Målet är att den antas i början av 2020.
Planavdelningen bedömer att ett stort antal detaljplaner kommer att behövas tas fram till följd av lokalförsörjningsplanen samt efterfrågan på bostäder och industrimark.
Arbetet med kvarteret Aspebacken fortsätter och målet
är att detaljplanen påbörjas under hösten 2018. Arbetet med att planlägga kvarteret Sågverket med bostäder och skola kommer bli prioriterat under närmaste
åren.
Byggavdelningen kommer framåt att fortsätta jobba
med att digitalisera bygglovsprocessen för att underlätta och göra det mer transparent för sökanden. Det
kommer krävas tid från anställda samt nya datorprogram för att uppnå önskat resultat. Avdelningen kommer också att jobba vidare med att hålla ett uppdaterat arkiv för de ärenden som har behandlats efter den
2 maj 2011 då den nya plan- och bygglagen började
gälla.
Miljö-och byggnämnden kan ansöka om att överta tillsyn över den B-verksamhet som klassats om till Averksamhet.
Behov finns om att utöka bemanning för livsmedelskontroll samt för miljöskyddstillsyn främst inom enskilda avlopp. Det finns också behov av att förstärka personella resurser inom naturvård och strandskydd, exempelvis genom rekrytering av ekolog till förvaltningen. En möjlighet är att kombinera och delvis finansiera
en sådan tjänst med tillsyn över torvtäkter genom
övertag av det tillsynsområdet från länsstyrelsen.

VERKSAMHETSMÅL OCH INDIKATORER
Kategori

MÅL 2017

2017

2016

2015

Bygglov

-

231

307

268

Förhandsbesked

-

18

6

5

Slutbevis/slutbesked

-

428

321

241

Antagna detaljplaner

-

6

5

5

Strandskyddsdispenser

-

27

26

29

Berg- och jordvärmepump

-

58

89

95

300 (+5%)

254

177

292

12+6

12+6

12

11

55

49

36

59

Tillsynsbesök U-objekt (mindre företag)

45

39

45

31

Tillsynsbesök lantbruk

53

19

34

49

157

117

180

132

28

27

80

98

Tillstånd enskilt avlopp
Tillsynsbesök B-objekt (större företag)
Tillsynsbesök C-objekt (mellan företag)

Tillsynsbesök livsmedel
Hälsoskydd, tobak, läkemedel, folköl

VERKSAMHET
Miljö- och byggnämnd
Bygglovsverksamhet

BUDGET

UTFALL

AVVIKELSE

973

910

63

-269

-280

11

Plankontoret

2 762

2 937

-174

Administration löner

2 486

2 367

119

Gemensamma kostnader, övrigt

1 496

1 802

-306

Miljöskydd

1 826

2 432

-606

Livsmedelstillsyn

-33

-122

89

Kalkning

699

396

303

Miljöstrategiskt arbete

803

703

100

10 743

11 145

-402

BUDGET

UTFALL

AVVIKELSE

Intäkter

11 455

11 318

-137

Kostnader

22 198

22 463

-266

NETTOKOSTNAD

10 743

11 145

-402
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN BUDGETAVVIKELSE 2017 (TKR)
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ordförande
Stefan Willfors (c)

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

ÅRETS VERKSAMHET
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. 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.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Under 2017 har PRIO genomförts på Ryssbyskolan och SFI. 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.
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Under sommaren 2017 erbjöds elever från årskurs
6 i grundskolan och upp till årskurs 3 på gymnasiet
att delta i sommarskola. Totalt deltog 109 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 770 tkr. För 2017 fick kommunen statsbidrag på
369 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 under-

Förvaltningschef
Nils-Göran Jonasson

visning 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 2017 har kommunen haft 43 förstelärare och
en lektor. Nu finns förstelärare på alla kommunala skolor. Statsbidrag på 3,7 mkr har utbetalts 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.
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 2017 uppgår
till 7,4 mkr.
Ljungby kommun rankas som den bästa skolkommunen i Kronobergs län av Lärarförbundet. I riket
hamnar kommunen på 79: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.
I samband med ett oväntat stort inflöde av asylsökande togs det i januari 2016 fram en utredning
som pekade på behov av att inrätta en mottagningsenhet för kartläggning av asylsökande elever.
Enheten bildades och inrymdes i Sunnerbogymnasiets lokaler.

Förskola
I statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet för 2017 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. 98 procent av
föräldrarna uppger att de är nöjda eller mycket nöjda
med verksamheten och det är en ökning med 1 procentenhet.

Fritidshem
Även för fritidshemmen gjordes under våren en central webbenkät till alla föräldrar hur nöjda de är med
fritidshemmen. 97 procent av föräldrarna uppger att
de är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten och
det är en ökning med 10 procentenheter.

Förskoleklass
OAS (observation av språk) är ett material för språklig bedömning som görs i förskoleklassen. 80 procent
av barnen hade över 32 poäng, vilket är gränspoängen för att barnen inte har några svårigheter. Resultatet
är 2 procentenheter lägre än förra året. Resultatet används enligt följande:
• Elever under 32 poäng följs upp under den fortsatta skolgången.
• Specialpedagoger ger handledning till förskollärare.
• Information förskolechefer och lärare i förskoleklassen.
• Personalmöten på avlämnande förskola där resultatet samtalas om.

•

I de språkplaner som tas fram för förskolan används resultatet.

Grundskola
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför varje år Öppna jämförelser inom olika områden.
I öppna jämförelser för grundskola som presenterades i april 2017 och avser läsåret 2015/2016 hamnade
Ljungby kommun på 162:e plats i hela landet när det
gäller det sammanvägda resultatet i grundskolan. Det
är en försämring med 14 platser.
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 2017 har Ljungby kommun utifrån materialen bedömt elevernas läsförmåga mot avstämningspunkterna i årskurs 1 till 8.
Bland annat visar rapporten att 2017 bedömdes 82
procent av de testade eleverna nå målet för att kunna
läsa i årskurs 1 och det är en försämring med 9 procentenheter.
Följande åtgärder beslutades för att förbättra resultat:
• Fortsatt kompetensutveckla personal i ”Språkutvecklande arbetssätt”
• 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.
• Kompetensutveckling runt användandet av nya
språket lyfter och Språket på väg och för de tidiga
åren även skolverkets bedömningsstöd i svenska
• Förtydligande behöver göras av vem som ansvarar för utvecklingsinsatser och uppföljning av läsutveckling.
Totalt var 78,2 procent av eleverna från de kommunala skolorna behöriga till yrkesprogrammen på gymnasieskolan läsåret 2017/2018. Detta är en försämring
med 10 procentenheter. Detta mått har förändrats från
och med läsåret 2016/2017 jämfört med tidigare. Numera är elever med okänd bakgrund exkluderade från
måttet. Därav är det inte jämförbart mer än ett år bakåt. Andelen flickor som var behöriga var 87,0 procent
och för pojkarna var andelen 70,2 procent.
Med anledning av det försämrade resultatet beslutade
barn- och utbildningsnämnden att ge förvaltningen,
förskolor och skolor i uppdrag att ta fram en plan för
ökad måluppfyllelse. Planen ska gälla på förvaltningsnivå och enhetsnivå.
Planen ska innehålla följande fokusområde:
• Pedagogiskt chef/ledarskap och uppdrag (vision)
(kvalitetsarbete)
• Språkutvecklande arbetssätt (hur)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Mottagningsenheten har sedan dess kartlagt ett stort
antal elever. Mottagningsenheten las ner sommaren
2017 och de få elever som nu flyttar in kartläggs på
respektive enhet där de placeras.
Skolverket erbjuder från våren 2016 alla huvudmän i
Sverige möjligheten att utse en samordnare för nyanländas lärande. Samordnarens roll är att stödja huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända. Ljungby kommun har tackat ja till erbjudandet och utsett
chef central elevhälsa och mångfald till uppdraget.
Samordnaruppdraget har idag inget slutdatum och
från och med höstterminen 2017 ingår även gymnasiet.
Under 2017 har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen arbetat fram en biblioteksplan som antogs av kommunfullmäktige 24 april 2017.
I biblioteksplanen har skolbiblioteken två övergripande mål:
• Ljungby kommuns skolbibliotek ska verka för elevernas nyfikenhet och kreativitet, lust att läsa, lust
till livslångt lärande och förmåga att söka och kritiskt värdera information.
• Prioriterade grupper är elever med funktionsnedsättning, elever med annat modersmål än svenska och de nationella minoriteterna.
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• Nyanländas lärarande
• Flickor och pojkars lärarande
• Likvärdig formativ bedömning (skolan)
I planen ska det framgå hur fokusområdena genomförs och följs upp.
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 450 tkr för
2017 till kommunen.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Gymnasieskola
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För femte året i rad ökar andelen elever från Ljungby
som väljer studier på Sunnerbogymnasiet. 81,9 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 309 elever som slutade årskurs nio.
41,4 procent av alla elever i årskurs 9 har valt ett yrkesprogram. Föregående läsår var denna andel över
50 procent.
Industritekniska programmet, barn- och fritidsprogrammet och handel- och administrationsprogrammet
är yrkesprogram som antagit ovanligt många elever.
El- och energiprogrammet och fordonsprogrammet
har färre än vanligt sökt sig till.
De högskoleförberedande programmen är fortsatt populära och teknikprogrammet har fler elever än vanligt
sökt sig till vilket är mycket positivt.
Resultatet för lå 2016/2017 är att sammanfattningsvis
sjunker meritvärdet för elever på yrkesprogrammen
medan det ökar för elever på högskoleförberedande
program.
När det gäller andel elever som uppnår 2 250 poäng
ökar resultatet jämfört med föregående år för de högskoleförberedande programmen och minskar för de
yrkesprogrammen.
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.
• Förbättra arbetet med individulla anpassningar i
undervisningen
Dessutom måste mer resurser tillföras.
De senaste åren har antalet elever på Sunnerbogymnasiets språkintroduktion ökat kraftigt. Eleverna läser
på Språkintroduktionen under tre år och läser under
denna tid svenska/svenska som andraspråk och andra grundskoleämnen. Målsättningen är att eleverna
ska bli behöriga att läsa ett nationellt program efter
sina tre år. Denna målsättning är svår att uppnå då
många nyanlända helt saknar skolbakgrund.

Från höstterminnen 2017 startades ett projekt där
eleverna läser svenska och yrkesämnen (inom IN och
BF) under sina tre år på språkintroduktionen. Målsättningen är att de efter tre år ska vara anställningsbara
även om de inte får formell yrkesexamen. Projektmedel ansöks via EU.

Vuxenutbildning
Kommunen har fått 5,4 mkr i bidrag från Skolverket för
2017 på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.
Inom Vuxenutbildningens yrkesutbildningar på Sunnerbogymnasiet erbjuds idag vård och omsorg, industri, transport, möbeltapetsering, barnskötare och träbearbetning.
Från och med 1 januari 2017 gäller nya regler för
statsbidrag för yrkesvuxenutbildning. Regeringen satsar ytterligare resurser för en utökad yrkesvuxenutbildning. Kravet är samverkan mellan minst tre kommuner i syfte att erbjudna utbildningar skall matcha
såväl lokala som regional arbetskraftsbehov. Samverkande kommuner söker statsbidrag gemensamt
genom att en kommun administrerar kommunernas
ansökan. Respektive kommun erhåller resurser i förhållande till folkmängd och graden av arbetslöshet.
Varje enskild kommun samfinansierar yrkesvuxenutbildningsplatserna genom att för varje statsfinansierad
utbildningsplats finansierar kommunen ytterligare en
studieplats. Avsikten är att kommuninvånare i respektive kommun skall ha möjlighet att studera i egen eller
i någon av de samverkande kommunerna.
Markaryd, Älmhult och Ljungby samverkar inom ramen för yrkesvuxenutbildning.
Under våren gjordes en central webbenkät till alla
elever hur nöjda de är med verksamheten. 91 procent
av eleverna uppger att de är nöjda eller mycket nöjda
med verksamhete.
LSS
Under våren gjordes en central webbenkät till alla föräldrar hur nöjda de är med verksamheten. 100 procent av föräldrarna uppger att de är nöjda eller mycket
nöjda med verksamheten

VÄSENTLIGA AVVIKELSER
Det ekonomiska resultatet visar på ett underskott på
3,1 mkr vilket utgör 0,5 procent av budgeten. Kostnadsramen har överskridits med 40,9 mkr medan intäkterna visar på ett överskott med 37,9 mkr.
Överskottet på intäktssidan beror på ökning av statsbidrag framförallt från Skolverket och Migrationsverket.
Från Migrationsverket har vi ansökt om knappt 7,4
mkr för de som är asylsökande. 300 tkr avser förskola, 30 tkr avser förskoleklass, 3,1 mkr avser grundskola och 4 mkr avser gymnasieskola.
Schablonersättningen för de nyanlända flyktingarna
som får bosättning i Ljungby har uppgått till drygt 10,1
mkr för 2017. 2,3 mkr avser förskola, 3,3 mkr avser
grundskola, 2,5 mkr avser gymnasieskola och 1,8 mkr
avser SFI.

Förskola
Antalet födda barn under år 2017 blev 320 vilket är
klart högre än tidigare år. Det är 31 barn fler än befolkningsprognosen som ligger till grund för budgeten.
Förskolans verksamhet visar på ett underskott på
drygt 4,9 mkr vilket är 4,1 procent av budgeten.
Antalet barn i åldern 1-5 år har ökat markant under
2017. Det är 23 fler barn i åldern 1-5 år jämfört med
antalet barn som budgeten beräknades på.
Kostnaden för de fristående förskolorna har överskridit budgeten med 1 mkr. Lingbygdens förskola i Södra
Ljunga har haft fler barn än budgeterat.

Fritidshem
Fritidshemmen uppvisar ett underskott på 553 tkr och
till stor del beror detta på svårigheten att fördela kostnaderna mellan fritidshem och förskoleklass.
Antalet inskrivna barn i fritidshemmen fortsätter att
öka och de kommunala har 19 fler barn inskrivna än
2016.
De fristående fritidshemmen har färre barn inskrivna
än budgeterat och det ger ett överskott på 650 tkr.

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

Grundskolan
För 2017 budgeterade vi med en ökning på 97 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 24 fler än budgeterat.
Verksamheten uppvisar ett underskott på 4,2 mkr vilket är 1,7 procent av budgeten.
Thorén Framtid har i snitt haft 135 elever under 2017
och det är något fler än under 2016. Kostnaden för
dessa elever blev knappt 10,5 mkr.
Lingbygdens friskola har i snitt haft 39 elever i årskurs
1-6. Det är 10 färre än 2016. Kostnaden för dessa
elever blev knappt 3 mkr.
Överskottet på budgeten för Thorén Framtid och Lingbydgens friskola blev drygt 600 tkr.

Gymnasieskola
Resultatet på gymnasiet är ett överskott på drygt 3,6
mkr. En stor del av detta överskott beror på att scha-

blonersättningen från Migrationsverket var 2 mkr högre för 2017 än för 2016. Detta framkom först i januari 2018 när fördelningen från socialförvaltningen blev
klar.
Intäkterna för såld gymnasieutbildning har minskat
med drygt 200 tkr jämfört med 2016. Dock blev den
400 tkr högre än budgeterat. Kostnader för elever som går i andra kommuners gymnasieskola och i
friskolor har minskat med drygt 2,7 mkr och kostnaden för 2017 blev 21,5 mkr.

Vuxenutbildning
Verksamheten redovisar ett underskott på 839 tkr för
2017.
Schablonersättningen för SFI minskades från 3,2 mkr
för 2016 till 1,8 mkr för 2017 Denna minskning blev
känd först i januari 2018 och därav redovisas ett underskott för vuxenutbildningen.
Vi har fått drygt 5,4 mkr i statsbidrag för 2017 och 2,9
mkr var budgeterat. En hel del av dessa utbildningsplatser finns insprängda i gymnasieskolan.

Särskola
Inom grundsärskolan har det varit 34 elever inskrivna
och inom gymnasiesärskolan 8 elever. Verksamheten
finns vid Kungshögsskolan och Sunnerbogymnasiet.
Grundsärskolan redovisar ett överskott på 645 tkr och
gymnasiesärskolan redovisar ett överskott på 719 tkr.
Kostnaderna för de elever som går i andra kommuners gymnasiesärskola har minskat och ett överskott
för budgeten blev 500 tkr.

LSS
Verksamheten har gjort ett överskott på 1,3 mkr.
Anledningen till överskottet är dels en placering som
avslutades tidigare än budgeterat och dels ett överklagande där beslutet blev till kommunens fördel.

INVESTERINGAR
Överskottet på investeringarna uppgår till 3,0 mkr. Anledningen till överskottet på knappt 1,2 mkr som finns
på Sunnerbogymnasiets anslag är att större investeringar planeras under 2018.
Två lite större investeringar som har utförts under året
är ombyggnation av Astradskolans aula och Kungshögsskolans samlingrum till klassrum.

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.
Barn och elevers lärande och sociala utveckling måste även fortsättningsvis kontinuerligt följas upp i för-

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Fördelningen av schablonersättning förändrades av
socialnämnden under 2017. Konsekvenserna av denna förändring framgick först i januari 2018 då fördelningen till de olika ålderskategorierna var färdig. Ersättningen för SFI minskades från 3,2 mkr till 1,8 mkr
och blev kännbar för denna verksamhet.
Semesterlöneskulden påverkade förvaltningens resultat negativt med 2 mkr.
Befolkningen i åldrarna 0-19 år har ökat med 94 fler
än befolkningsprognosen som ligger till underlag för
budgeten 2017. Eftersläpningen i demografimodellen
blir problematisk när befolkningsprognosen inte stämmer bättre med det reella utfallet.
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skolan och i skolan. Särskild vikt läggs på det systematiska kvalitetsarbetet och tillsynsbesök.
Födelsetalet ökar och med fler födda barn i kommunen ökar även behovet av nya förskoleavdelningar.
Bergalyckans förskola byggs och står redo 2019. Fler
nybyggda förskolor planeras.
Även antalet elever i grundskolan ökar kraftigt efter
våra förhållanden. Andelen elever som är utlandsfödda ökar särskilt på gymnasieskolan. 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 då anslagen från Migrationsverket
kommer att minska betydligt. Fler elever som studerar
svenska för vuxna invandrare, sfi, ställer också krav
på resurser. Hjortsbergskolan byggs och står redo
årsskiftet 2019/2020.
Fler skolor ska byggas framöver.
Rekryteringsbehovet framöver kommer att bli en utmaning. Vi ser redan idag ökande svårigheter i rekrytering av lärare och chefer. En framgångsfaktor kommer att vara att kunna erbjuda arbete med bra arbetsmiljö.
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.
Utveckling av det pedagogiska ledarskapet är viktigt
även på lärarnivå och ger tillsammans med kollegialt

lärande goda förutsättningar för barns/elevers lärande.
En annan central fråga är tillgången till IT-utrustning
i skolan. Ambitionen vad gäller kompetensutveckling
och tillgång till surfplattor och datorer måste märkbart
höjas. Nya centrala direktiv gällande digitalisering av/
inom skolan innebär nya krav på tillgång till utrustning.
En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning.
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. Pilotprojekt med Google apps
och Google Chromebook genomförs för närvarande
i syfte att ge kunskap kring vilken utrustning som ska
användas i framtiden.
Satsningen på karriärtjänster fortsätter med syfte att
förbättra kunskapsresultat för eleverna samt möjlighet
till löneökning för intresserade lärare. Lärarlönelyftet
permanentas fr o m 2018 för att skapa bättre och stabilare förutsättningar både för ledning och personal.
Det är viktigt att vuxenutbildningen även fortsättningsvis får växa och utvecklas för att möta arbetsmarknadens behov.
Både i och utanför tätorten ökar lokalbehoven kraftigt
framöver. Barn- och elevantalen ökar betydligt mer än
tidigare prognoser.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGETAVVIKELSE 2017 (TKR)
UTFALL

AVVIKELSE

1 035

1 624

-589

38 716

37 287

1 429

120 630

125 917

-5 287

Fritidshem

27 782

28 694

-911

Förskoleklass

11 383

10 284

1 099

240 994

245 251

-4 258

9 440

8 795

645

96 368

92 741

3 626

4 626

3 907

720

Kommunal vuxenutbildning

12 540

13 379

-839

Korttidsboende o LSS, barn-ungd

15 658

14 360

1 298

579 173

582 240

-3 067

Nämnds- och styrelseverksamhet
Gemensam administration
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(tkr)

BUDGET

VERKSAMHET

Grundskola
Obligatorisk särskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola

BUDGET
Intäkter

UTFALL

AVVIKELSE

67 124

104 997

37 872

Kostnader

646 297

687 237

-40 940

NETTOKOSTNAD

579 173

582 240

-3 067

NYCKELTAL
GRUNDSKOLA ÅRSKURS 3

Nationella prov, andel i % som klarat alla
delprov

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

2017

2016

2015

320

300

281

2017

2016

2015

Matematik, flickor

72

67

65

Matematik, flickor riket

67

68

68

Matematik, pojkar

65

64

61

1178

1165

1150

167

152

130

Antal barn i enskild förskola

93,6

88,6

91,4

Matematik, pojkar riket

66

68

66

Kostnad per barn totalt, tkr

5,2

5,2

5,6

Svenska, flickor

81

83

76

Antal barn per årsarbetare, kommunal

5,1

5,2

Svenska, flickor riket

82

82

78

Antal barn per årsarbetare i riket

5,3

5,4

Svenska, pojkar

65

73

62

Svenska, pojkar riket

70

69

66

Antal barn i kommunal pedagogisk omsorg

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

2017

2016

2015

1128

1109

1116

69

76

114

24,0

24,0

22,6

17

17,9

20,0

21,7

21,9

Antal barn per årsarbetare i riket

Antal elever, friskola

med lägst betyget E i alla ämnen i %
2017

2016

2015

Flickor

88

89

85

Flickor riket

79

81

83

Pojkar

72

78

71

Pojkar riket

71

73

75

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 6

FÖRSKOLEKLASS
Antal elever, kommunal

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 6

genomsnittligt meritvärde
2017

2016

2015

290

284

285

20

16

16

Kostnad per barn, tkr

33,2

35,0

34,9

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

14,5

14,3

15,8

16,5

16,4

Alla

2017

2016

2015

212

213

209

2017

2016

2015

GRUNDSÄRSKOLA
Antal elever
Kostnad per elev, tkr

34

26

20

329,1

358,7

295,9

Antal elever i kommunens skola

2017

2016

2015

2693

2637

2537

Antal elever, friskola

191

184

192

Kostnad per elev, tkr

80,0

78,4

78,7

Antal elever per lärare, kommun

10,5

10,8

11,4

11,8

12,1
216,7

Antal elever per lärare, riket
Genomsnittligt meritvärde

204,5

216,1

Genomsnittligt meritvärde flickor

234,3

241,8

238,6

Genomsnittligt meritvärde pojkar

177,1

192,8

200,5

Genomsnittligt meritvärde, riket

204,7

212,1

208,7

Andel behöriga till gymnasieskolan gammalt mått

86,2

Andel behöriga till gymnasieskolan nytt mått

78,2

88,0

Andel behöriga till gymnasieskolan flickor nytt mått

87,0

93,3

Andel behöriga till gymnasieskolan pojkar nytt mått

70,2

83,1

Andel behöriga till gymnasieskolan, riket, gammalt mått

85,6

Andel behöriga till gymnasieskolan, riket, nytt mått

79,4

85,5

Andel behöriga till gymnasieskolan, riket, flickor nytt mått

84,1

87,1

Andel behöriga till gymnasieskolan, riket, pojkar nytt mått

75,0

83,5

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
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GYMNASIESKOLA
Antal elever på Sunnerbogymnasiet

2017

2016

2015

867

849

824

Elever i friskolor

70

86

111

Elever i andra kommuners skolor/landsting

93

112

115

Kostnad per elev på Sunnerbogymnasiet, tkr

82,0

84,9

82,3

Antal elever per lärare, kommunen

11,6

11,6

11,6

11,4

11,4

Genomsnittligt betygspoäng

14,0

13,5

13,5

Genomsnittligt betygspoäng, riket

14,2

14,0

13,9

2017

2016

2015

Antal elever, vux

225

246

256

Kostnad per elev, tkr

259

251

246

Antal elever, SFI

251

246

200

2017

2016

2015

Antal elever per lärare, riket

VUXENUTBILDNING

GYMNASIESÄRSKOLA
Antal elever
Kostnad per elev, tkr

8

8

9

428,6

507,8

288,7

LSS
2017

2016

2015

50

36

43

100

86

82

Ledsagarservice/ Kontaktperson

13

14

17

Korttidsvistelse

27

25

23

Korttidstillsyn

10

7

8

Antal personer med LSS insatser

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Antal beslutade LSS ärende
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SOCIALNÄMNDEN

Förvaltningschef
Ordförande
Bo Ederström (m) Magnus Wallinder

Socialförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning, individoch familjeomsorg och hemsjukvård.
Förvaltningen är uppdelad i en verkställighets- och en
myndighetsavdelning. Individ- och familjeomsorgen
(IFO) organiseras i sin helhet under myndighetsavdelningen.

ÅRETS VERKSAMHET
2017 blev ett ekonomiskt tufft år för Socialförvaltningen. Prognosen som gjordes efter första kvartalet 2017
visade på en förväntad avvikelse mot budget på totalt minus 24 500 tkr vid slutet av 2017. Handlingsplaner togs fram. Socialnämnden fattade beslut om att ta
bort insatsen hemplanering samt att ändra riktlinjerna kring frekvensen för städning samt inköp. Delegationen för att bevilja övertid och utbildningsinsatser
höjdes från sektionschef till verksamhetschef. Inköpsstopp infördes. Tre särskilt boendeplatser på Björkäng
stängdes temporärt. Dessutom tog socialnämnden
beslut om en generell kostnadsreduktion på 3 %.
Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och hur
dessa insatser kan knytas till den enskilda brukaren.
En enhetlig och gemensam standard för beräkningarna gör det möjligt att jämföra kommuner med varandra. Genom att arbeta med KPB under flera år kan
kommunen även jämföra sig med sig själv över tid.
2017 arbetade socialförvaltningen tillsammans med
Ensolution med KPB för att göra en första analys inom äldreomsorgen samt omsorgen om personer med
funktionsnedsättning. Dess resultat var till stor hjälp
när förvaltningen skulle komma med förslag om åtgärder för att nå en budget i balans.
Ljungby kommun ser tillsammans med övriga länet
över möjligheten att implementera en försvenskad
version av den s.k. ”Skottlandsmodellen”. Modellen
innebär ett närmare samarbete mellan socialtjänst,
skola, region och polis för att uppmärksamma barns
och ungdomars behov i ett tidigt skede.
I samarbete med Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Ljungby kommun startades en sjuksköterskeutbildning upp i Ljungby.
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 perspek-

tiv” 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 Markaryds kommun
köper resterande 10 platser på utbildningen. Utbildningen startade hösten 2017.
Socialnämnden delar årligen ut innovationspris till arbetsgrupper inom socialförvaltningen. I år gick första pris till flyktingmottagningen och andra pris gick
till mötesplats Åbrinken och Trivselgruppen i Lagan.
Flyktingmottagningen tilldelades priset för att de dels
har identifierat ett behov av ett nytt arbetssätt, dels
för att de har implementerat en ny metod för att kunna fullfölja sitt uppdrag, Ljungbymodellen. Mötesplats
Åbrinken och Trivselgruppen i Lagan får innovationspriset för att de har skapat en meningsfull vardag för
äldre funktionsnedsatta som fyllt 65 år. De har förbättrat sin tillgänglighet och startat nya aktiviteter för denna grupp, samtidigt som andra äldre också kan delta.
Sjuktalen för socialförvaltningen är fortsatt höga men
för samtliga månader var sjukfrånvaron för alla månadsanställda (tillsvidare och tidsbegränsade anställningar) lägre än samma månad 2016. Högst sjukfrånvaro har medarbetare i åldern 50-59 år och lägst har
medarbetare i åldern 30-39 år. Total sjukfrånvaro inom förvaltningen under 2017 var 8,3 %, av dessa var
51,6% långtidssjuka
Sjukfrånvaro socialförvaltningen
2017

2016

2015

8,3 %

9,0 %

9,4 %

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 180 dagar.
Sjukfrånvaro %

Andel långtidssjukskrivna

Stab

6,6%

25,2%

IFO

4,1%

43,8%

OF

7,4%

54,0%

ÄO

9,9%

50,8%
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Under 2017 var 20 medarbetare på hälsosamtal. Majoriteten av de medarbetare som har korttidsfrånvaro
arbetar inom äldreomsorgen. Under 2017 har samarbetet ”Tidig kartläggning av rehabiliteringsärenden”,
numera 4ESS, som sker i samverkan med Försäkringskassan, vårdgivare vid vårdcentralerna Sländan
och Kungshögen, varit igång. Kartläggningen ska bidra till att minska risken för långvarig sjukskrivning.
Rehabilitering och åtgärder ska komma in tidigt i sjukskrivningsperioden.
Fler sektionschefer har anställts i syfte att varje chef
inte ska ha fler än 35 medarbetare. Förhoppningsvis
leder det till bättre förutsättningar för chefer att arbeta
förebyggande.

SOCIALNÄMNDEN

Myndighetsavdelning inklusive individoch familjeomsorgsverksamhet
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I augusti anställdes en ny Verksamhetschef för IFO/
Myndighet efter att ha varit vakant sedan november
2016.
Under våren och sommaren 2017 fördes ärenden över
från Treserva till Treserva Webb inom barn och unga.
Därmed ändrades sättet hur beslut registreras och
verkställs. Då nya beslut togs på alla pågående ärenden går det inte att ta ut statistik för barn och ungdomsärenden för helår 2017.
Hos öppenvårdens Råd och stöd som är placerad på
familjecentralen finns möjlighet att få samtal, rådgivning och information. Antal personer som söker hjälp
hos Råd och stöd har ökat från 87 (2016) till 127 ärenden. Nio föräldrautbildningar har genomförts. Under
hösten 2017 började faderskapsutredningarna att göras på familjecentralen istället för på Individ- och familjecenter.
Under 2017 fattade utredningssektionen på IFO missbruk 68 beslut om öppenvård. Motsvarande siffra för
2016 var 48. Öppenvårdslösningar och stöd på hemmaplan övervägs alltid vid placeringar inom missbruksvården.
Under 2016 flyttade öppenvården ut från Åvillan på
grund av arbetsmiljöskäl. Detta ledde till att boendet
inte hade personal under förmiddagarna. Då det i februari 2017 endast beviljats ett beslut om boende togs
beslutet att stänga boendet. Behovet av stöd sker inom ramen av boendestöd. Första september övergick
de två personerna samt budget för de två som var anställda som behandlare på Åvillan till boendestöd.
From hösten 2017 finns ett avtal med Markaryd och
Älmhults kommuner om samarbete kring alkoholhandläggningen. Avtalet innebär att de uppgifter som ankommer på socialnämnderna i respektive kommun
enligt alkohollagen, dvs. information, handläggning
av tillståndsprövning och tillsyn av serveringstillstånd
samordnas att utföras av Ljungby kommun.
Året började i högt tempo inom barn och ungdomssektionen med många orosanmälningar. Under året
har antal aktualiseringar ökat till 1 237 och 720 inledda utredningar. Motsvarande siffror 2016 var 863 respektive 585. Till detta låg en LEX Sarah anmälan som
skulle åtgärdas 2017 på grund av för många ärenden
som hade en utredningstid längre än 4 månader.

En handlingsplan utarbetades under våren och resulterade i att man under en tid anställde fler socialsekreterare, förstärkte med en sektionschef och tog in
konsulthjälp för att minska ärendena. Ärendena har
också minskat under 2017 och idag finns en kontroll
kring situationen i barn och ungdomssektionen. Konsulttjänsterna har under senare delen av året avslutats.
Under 2017 har en mottagningsgrupp inrättats som
tar de första kontakterna och gör en bedömning utifrån anmälningar och ansökningar som inkommit. Formellt ligger mottagningsgruppen under barn men de
arbetar även med ungdomsärenden. Detta har underlättat arbetet för de hårt pressade socialsekreterarna i
myndighetsgruppen.
I juni 2017 invigdes Barnahus Kronobergs län.
Barnahuset är placerat i Växjö. Det är en samverkan
mellan länets socialtjänster, Region Kronoberg, Åklagar- och polismyndigheten. Barnahuset är till för barn
0-18 år som misstänks blivit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp.
HVB Fyren är Ljungby kommuns hem för vård och boende för ungdomar. Boendet har varit fullbelagt över
året. En del ensamkommande ungdomar har varit inskrivna på grund av sin psykosociala situation. Myndighetssektionen har varit tvungna att göra externa
placeringar av ungdomar i vissa fall trots att de hade
kunnat placeras på Fyren om det hade funnits plats. I
november utökades antalet platser från 10 till 13 platser fördelat på 1 akutplats, 9 HVB-platser och 4 stödboendeplatser.
HVB ensamkommande var en snabbt växande sektion under 2016. Antalet föreståndare utökades och
en sektionschef anställdes. Tidigare har det skrivits
avtal med Migrationsverket kring mottagande kring
asylsökande ensamkommande barn. Regeringen fattade den 9 mars 2017 beslut om ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och
unga. Förordningsändringarna trädde i kraft den 1 juli
2017. I huvudsak baseras ersättningarna på schabloner, både för placeringar på HVB och Stödboende. Den sista överenskommelsen med avtal om plats
upphörde 31 mars 2017. Schablonersättningar infördes 1 juli 2017, under första halvåret 2017 har omfattande arbete utförts kring ett tillfälligt ersättningssystem. HVB ensamkommande tar emot ungdomar mellan 15-17 år. Från och med 18-årsdagen flyttar ungdomen till övningslägenhet (Stödboende-Mobila Teamet)
eller till Migrationsverkets ABO (anläggningsboende)
beroende på vilket beslut ungdomen fått av Migrationsverket. Under 2017 har åldersuppskrivningar och
besked om avslag förekommit i allt högre utsträckning
än vad som var väntat, detta har medfört ett kontinuerligt arbete med omflyttningar i verksamheten av
ungdomar och personal för att optimera driften med
full belagd avdelning och effektivisering av personalresurser. Ljungbo, Bergagården och Hammaren är
vid årsskiftet stängt, all drift av HVB ensamkommande befinner sig vid årsskiftet på Ljungberga. Den siste
december 2017 bodde 23 ensamkommande ungdomar på HVB ensamkommande. Motsvarande siffra
2016 var 95 ungdomar.

År 2017 tog Ljungby kommun emot 226 nyanlända
samt 2 ensamkommande ungdomar. Motsvarande
siffror 2016 var 219 respektive 13.
Under 2017 tillkom 131 nya ärenden på flyktingmottagningen. Dessa ärenden inkluderar ABO, EBO, familjeåterföreningar och ensamkommande barn som
skrivs ut från HVB. Motsvarande antal för 2016 var
127 nytillkomna flyktingärenden. År 2016 aktualiserades 280 personer på flyktingmottagningen. Motsvarande siffra år 2017 var 340 personer.
Inom biståndshandläggningen har arbetet med riktlinjer varit i fokus och under hösten infördes de nya riktlinjerna inom äldreomsorgen. Dessa har för avsikt att
följa den skäliga levnadsnivån och rättspraxis i Sverige vilket innebär att antal beviljade timmar kommer
sjunka. Detta har vi också sett under hösten.
Det har även varit fokus på utredningar och beslut
kring personlig assistans. Försäkringskassan har fattat beslut enligt ny rättspraxis, och i kommunen har
vi valt att följa denna praxis. Det har inneburit ett
stort arbete med ett nytt sätt att handlägga. Försäkringskassans allt striktare bedömningar vad gäller de
grundläggande behoven gör att kostnaderna övervältras på kommunerna. Kring assistansärenden har debatten varit intensiv även på nationell nivå och i massmedia vilket gjort att regeringen tillfälligt fryst alla omprövningar på Försäkringskassan.

VERKSTÄLLIGHETSAVDELNING
Socialnämnden ansökte om statliga stimulansmedel
på 6 712 tkr för att öka kvaliteten och bemanningen
inom äldreomsorgen under 2017. Pengarna användes
till att bemanna upp inom särskilt boende, uppstart av
larmpatrull samt fyra sektionschefer. Motsvarande stimulansmedel kommer kunna rekvireras 2018.
Äldreomsorgen har under 2017 haft en fortsatt stor
rörlighet bland sektionscheferna. Byte av chefer påverkar verksamheten i stort. Uppdragets storlek, dess
komplexitet och ofta ganska oerfaren påverkar den
enskilde sektionschefen starkt.
Inom äldreomsorgen har en översyn av schemahantering påbörjats. Tanken är att inför 2018 centralisera
schemaläggningen till speciella funktioner, samt införa ett schemahanteringssystem kopplat till produktionsplanering för att tillse att rätt bemanning kopplas
till verkställighet för ökad kvalitet samt effektivisering i
hantering och verkställighet.
Kartläggning enligt SKL avseende arbete på natten
i särskilda boenden har skett under 2017 och under
2018 kommer det arbetas aktivt med en plan kring hur
analysen ska hanteras och tillse att möta de krav som
finns på bemanning under natten.

Det finns sex särskilda boenden i kommunen, Åsikten, Brunnsgården, Ljungberga, Åbrinken, Björkäng
samt intraprenaden Ljungsätra.
På kommunens särskilda boenden finns det mötesplatser som håller i aktiviteter och social gemenskap.
Mötesplatserna har öppet alla dagar och vänder sig
till alla pensionärer, både till de som bor i det egna
hemmet och till de som bor på ett särskilt boende.
I augusti ordnades för första gången en gammeldags
marknad för de som bor på några av kommunens särskilda boenden och några hemtjänstområden. Marknaden arrangerades i samverkan mellan äldreomsorgens mötesplatser, kostenheten, sagomuseet samt
ABF och Studieförbundet Vuxenskolan.
På kommunens 30 korttidsplatser har beläggningsgraden varit i snitt på 93 % under året, vilket är en
minskning med 3 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. På korttidsboendet har så kal�lade helgstängning inte funnit under varken 2016 eller 2017, utan det har varit mellan 3-5 omsorgstagare
kvar över helgen.
Boenderådet hanterar alla beslut om tilldelning av särskilt boende, korttidsplats eller korttidsplats med växelvis kontinuitet. Genomsnittligt under året görs ca 21
tilldelningar/vecka. Under året har det varit 151 ansökningar om särskilt boende. 126 av dessa fick bifall dvs
83% av ansökningarna. 2016 var det 113 bifall.

Timmar hemtjänst

2017

2016

2015

348 596

347 840

327 772

2012 infördes kundval inom hemtjänst enligt lag om
valfrihet, LOV. Under 2017 fanns det tre externa hemtjänstleverantörer i Ljungby kommun. Andelen av
hemtjänsttimmarna som har utförts av extern utförare enligt LOV har varit i snitt 15,4 % under året, vilket
är en ökning. Beviljade timmar inom hemtjänsten har
ökat med 756 timmar under året. Det är en betydligt
mindre ökning jämfört med föregående år. Antalet beviljade timmar hade under en längre tid ökat för varje
månad. Antalet beviljade timmar fortsatte att minska,
medan antalet personer med beslut låg kvar på ungefär samma nivå.
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. 98
% av de äldre inom hemtjänsten svarar att de får bra
bemötande av personalen respektive 93 % inom särskilt boende svarar detsamma. 93 % har svarat att de
är nöjda med hemtjänsten som helhet. En siffra som
kan jämföras med 89 % i hela riket.
Under 2017 har Hemsjukvården (HSV) haft fortsatta
problem med att tillsätta vakanta tjänster. Verksamheten har även haft en omsättning bland sektionscheferna.
Under 2017 har två sjuksköterskor fått möjlighet till
AST-tjänst (akademisk specialisttjänstgöring).

SOCIALNÄMNDEN

Med anledning av ovanstående minskade behovet av
personal och 68 personer varslades den 1 november
om uppsägning på HVB-ensamkommande.
Under slutet på 2017 har socialförvaltningen förhandlat arbetsrätten med de fackliga parterna. Förvaltningen har även ensamkommande barn och ungdomar
placerade i familjehem.
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Det innebär att personalen arbetar 50%, studerar resterande 50% och får lön för 100%.
I samband med KPB-analysen konstaterades det att
inom Socialförvaltningen i Ljungby kommun finns en
stor del omsorgstagare som har insatser från Hemsjukvården. Detta ledde till en översyn av hemsjukvårdsbeslut under 2017. Arbete kommer att pågå även
under 2018.
En vårdtyngdsmätning har genomförts på Brunnsgården under 2017. Vårdtyngdsmätningen visade hur
mycket tid sjuksköterskorna lägger på indirekta saker
kopplade till varje patient så som administrativa uppgifter, dokumentation, telefon, delegering med mera.
Analys av vårdtyngdsmätningen har gjorts under 2017
och handlingsplan för att minska den indirekta tiden
och öka den direkta tiden hos patienten kommer att
göras under 2018.
Under 2017 har det gjorts en justering av antal sektionschefer inom OF, en ökning med 1,25 åa. Ökningen gjordes med anledning av ökad risk för sjukskrivning bland sektionschefer samt utökningar av verksamheter från 2017/2018.
2016 påbörjades ett utredningsarbete kring framtida
behov av boende inom LSS. Kartläggningen visade
behov av en gruppbostad med inriktning mot personer
med omfattande omsorgsbehov. Detta ledde till uppstart av en ny gruppbostad under 2017 med nämnda
inriktning på Ljungfältsgatan. Samma kartläggning visade behov av ett serviceboende. Planering av uppstart pågick under 2017. Nytt serviceboende kommer
att starta under februari 2018 på Högarörsgatan.

SOCIALNÄMNDEN

Under 2017 har ett budget- och uppföljningsverktyg
för boende inom OF tagits fram och testats. Verktyget
beskriver behovet av omsorgen hos varje person som
bor på boendena inom OF. En justering av budget
för 2018 är gjord utifrån uppgifter som har tagits fram
med hjälp av budget- och uppföljningsverktyget.
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Inom personlig assistans har vissa domstolsbeslut
lett till en lite mer strängare tolkning av rätten till statlig assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken.
Detta ledde till att en hel del personer förlorade rätten
till assistansersättning enligt samma lag och kostnader flyttades till den kommunala verksamheten. Kostnadsökningarna och den strängare tolkningen av LSS
har påverkat verksamheten mycket. För att minska
kostnaderna samt tillgodose behoven hos de personer som har förlorat rätten till statlig assistansersättning har kommunen vidtagit en del åtgärder. En av åtgärderna är att omvandla ett assistansboende (annan
anpassad bostad) till gruppboende enligt LSS. Förarbetet till organisationsförändring gjordes under hösten
2017 och gruppbostaden på Villagatan kommer att
starta i februari 2018.
I samband med kartläggning av kostnad per brukare
(KPB) med Ensolution, visade det sig att socialförvaltningen har många så kallade ytterfall inom personlig
assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB).
Ytterfallen innebär att socialförvaltningen har större
kostnader i jämförelse med intäkter från Försäkringskassan. Dessa iakttagelser ledde till en undersökning

av dessa ärenden, där fokus var att jämföra beviljad tid mot schemalagd tid och sedan mot redovisad
tid till försäkringskassan. Det kunde konstateras att
dessa ärenden har en hel del schemalagda timmar på
grund av arbetsmiljöskäl, vilket ledde till justering av
scheman i några grupper. Resultatet av arbetet kommer kunna följas upp i samband med ny analys med
KPB för 2017.
Under 2017 undersöktes möjlighet till att skapa en bemanningspool kopplad till OF-verksamheten. Det finns
ett behov av ett mer långsiktigt arbete med frånvaron
för att öka kvalitén, minska sjukskrivningar, inbeordringar och kostnader. En plan för uppstart av en ny
bemanningspool har tagits fram och kommer starta i
februari 2018.

Projekt
Socialförvaltningen har sedan 2016 arbetat med projekt ”Rätt till Heltid”. Projektet inriktade sig till medarbetarna på vissa arbetsplatser och inom kommunals
avtalsområde. Dessa medarbetare anställdes på heltidstjänster och hade möjlighet att bestämma sin sysselsättningsgrad utifrån avtalet. I samband med utvärdering under 2016, konstaterades det att projektets
omfattning var för liten för att ta fram ett bra underlag.
Detta ledde till en utökning med fler arbetsgrupper
som ingick i projektet. Utökningen skedde från och
med februari 2017. I september gjordes en ny utvärdering som visade att projektet var uppskattat bland
medarbetarna. Det ledde till att Socialnämnden fattade beslut om att permanenta projektet i arbetsgrupperna som hade ingått samt att ge uppdrag till förvaltningen att ta fram en plan på införande av arbetssättet inom hela förvaltningen.
Socialförvaltningen fick 400 tkr efter ansökan om
medel ur sociala investeringsfonden för att starta upp
projekt Fritidsbanken i samarbete med kultur-och fritidsförvaltningen. Syftet är att låna ut fritidsartiklar
till barn och vuxna. Verksamhetens mål är att skapa
kontakter med frivilliga idrottsföreningar och att inom
några år överlämna verksamhetensdriften till dessa
föreningar.
Arbetet med Trygg hemgång samt Äldrehälsa Kronoberg har intensifierats allt eftersom med fokus mot
1 Mars 2018 då ny lag om in- och utskrivning träder
ikraft. Syftet med projekten är att trygga och effektivisera vid hemtagning från lasarettet.
Äldrehälsa Kronoberg är projekt som genomförs gemensamt av kommunerna Markaryd, Älmhult och
Ljungby samt Region Kronoberg. Projektet har skapat förståelse mellan organisationer som arbetar kring
äldre patienter vilket i sin tur har lett till en smidighet
i samarbetet för att kunna ge äldre patienter rätt vård
och insatser utifrån deras behov.
Utvärdering av projektet kommer att genomföras i slutet av 2018 och början av 2019.
För projektet Överenskommelse för psykisk hälsa 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) rekvirerade socialnämnden 701 tkr.
Syftet med överenskommelsen är att fortsätta skapa

Utvecklingsmedel på 190 tkr rekvirerades för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och
stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

VÄSENTLIGA AVVIKELSER
Socialnämnden redovisar 2017 ett minusresultat på
27 866 tkr, vilket motsvarar en avvikelse på 4,7 %
jämfört mot budget.
2017 har varit ett tufft år sett från det ekonomiska perspektivet och har präglats av handlingsplaner för att
nå budget i balans. Förvaltningen avslutade året med
underskott inom alla tre verksamhetsgrenarna.
Förvaltningen har under året haft hög personalomsättning bland sektionscheferna, 23 % jämfört med
13 % 2016. Ofta kan ett försämrat ekonomiskt resultat
på enhetsnivå kopplas ihop med chefsbyte.
Kostnaden för övertid var 3 788 tkr under 2017, vilket
är 651 tkr lägre jämfört med föregående år.

Myndighetsavdelning inklusive individ- och
familjeomsorgsverksamhet
Totalt redovisar myndighetsavdelning inklusive individ- och familjeomsorgsverksamheten samt flykting
ett minusresultat på -944 tkr.
Individ- och familjeomsorgen (exkl flykting) redovisar
ett minusresultat på - 2 916 tkr. Underskottet återfinns
inom verksamheterna för barn och ungdomar som
totalt sett redovisar ett underskott på -8 574 tkr jämfört med budget. Det är ett bättre resultat jämfört med
förra året. Nettokostnadsminskningen har varit 989 tkr
jämfört med 2016. Nettokostnaden för institutionsvård
barn och unga externa placeringar under 2017 var
9 258 tkr, med en negativ avvikelse mot budget på
-2 773 tkr. Det är en lägre kostnad motsvarande 1 857
tkr jämfört med förra året. Anledningen är färre dyra
placeringar samt utökat samarbete med Fyren. I de
fall familjehemsplaceringar är möjliga alternativ till institutionsplaceringar övervägs dessa.
Nettokostnaden för familjehemsplaceringar (exkl placeringar av ensamkommande barn) har minskat från
15 750 tkr föregående år till 13 509 tkr och visar på en
budgetavvikelse på -841 tkr. Det är en kostnadsreducering på 2 241 tkr.
Även i år kunde förvaltningen rekvirera pengar från
Socialstyrelsen för att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården, 1 276 tkr. Då det varit
svårt att rekrytera socionomer i tillräcklig omfattning
har konsulter använts. Det i kombination med det ansträngda läget inom barn och ungdomssektionen som
beskrivits innan har lett till att budgeten för personalkostnader har överskridits med 3 907 tkr, varav 1 307
tkr avser konsultkostnader.

Institutionsvård för vuxna håller sin budget för 2017
med ett litet plusresultat på 36 tkr.
Övrig missbruksvård redovisar ett resultat på 2 096
tkr. Det beror till stor del på vakanta tjänster.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat från
13 292 tkr år 2016 till 15 406 tkr. Även antal hushåll
som erhållit ekonomiskt bistånd någon gång under
2017 har ökat från 459 till 491. En bidragande orsak är
att det tillkommit personer vars etableringsperiod gått
ut och de på grund av arbetslöshet varit hänvisade att
söka ekonomiskt bistånd. Totalt redovisar verksamheten ekonomiskt bistånd ett plusresultat på 873 tkr. Det
är en försämring med 2 240 tkr.
Totalt sett avslutar flykting inkl ensamkommande året
med en avvikelse på 1 972 tkr jämfört med budget.
1 660 tkr är direkt kopplat till resultatbalanseringen
som gjordes efter 2016 års resultat. Minusresultat
finns inom familjehemsplaceringar samt utredningskostnader där förvaltningen inte har fått full täckning
från Migrationsverket, -4 227 tkr. Kostnaderna för flyktingar inkl ensamkommande finansieras till stor del av
olika schablonersättningar från Migrationsverket. Men
även en del återsökningar görs. En del schablonersättningar fördelas även till barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt överförmyndarnämnden.

Verkställighetsavdelningen
Äldreomsorgen redovisar totalt sett ett underskott på
-13 638 tkr vid årets slut, med en nettokostnadsökning på 12 156 tkr. En ökad kostnad är för arbetskläder med cirkulationstvätt där merkostnaden för förvaltningen i stort slutade på 1 280 tkr. Äldreomsorgen
bär den största kostnaden. Därutöver kommer tiden
och arbetskostnaden för att hantera uppackning av
kläderna.
Socialnämnden fattade beslut om att ta bort insatsen
hemplanering, den så kallade ”24 timmars” insatsen
innan sommaren och efter sommaren fattades beslut
om att ändra riktlinjerna kring frekvensen för städning samt inköp. Under året har antalet beviljade timmar sjunkit från 1 040 timmar/dag som mest i januari till som lägst 857 beviljade timmar/dag i november.
De stora skiftningarna ställer höga krav på flexibilitet
vid schemaläggning och personaltillsättning, och en
omställningskostnad uppstod vid den snabba minskningen av timmar. Totalt redovisar verksamheten
hemtjänst ett underskott på -11 104 tkr jämfört med
budget, varav 4 213 tkr är kopplat till ett trakeostomiärende. Förvaltningen har haft kostnad för ytterligare
trakeostomi-ärende som har kostnadsförts på bemanningen, 1 558 tkr. Inom verksamhet särskilt boende
samt korttidsboende har det skett en nettokostnadsreducering på 1 375 tkr jämfört med föregående år.
Jämfört med budget uppvisar verksamheterna totalt
sett ett minusresultat på -5 303 tkr vilket är 2 856 tkr
bättre jämfört med 2016.
Det är ett resultat av hårt arbete med att minska kostnaderna för att nå en budget i balans.
Verksamheten nådde inte ända fram då de samtidigt
ska hantera en ökad vårdtyngd.
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förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området
psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande
från berörda aktörer med målsättningen att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva
insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling
och sociala insatser. Nya pengar för 2018 finns att rekvirera.
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Hemsjukvården redovisar totalt sett ett underskott på
-3 621 tkr. Sett till nettokostnaden har den ökat med
3 478 tkr jämfört med 2016. Låg bemanning och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor har medfört dyra
lösningar. Verksamheten har haft vikariekostnad på 2
650 tkr, 2 025 tkr för inhyrda sjuksköterskor.
Övertidskostnaden hos ordinarie personal uppgick till
996 tkr. Kostnaden för hjälpmedel fortsätter att öka,
374 tkr jämfört med 2016 och redovisar ett underskott
på -772 tkr.
Verksamheterna inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning redovisar totalt sett ett minusresultat på -11 984 tkr. Nettokostnadsökningen har varit
10 384 tkr i jämförelse med 2016. Personlig assistans
redovisar ett minusresultat på -9 395 tkr, varav 6 182
tkr beror på minskade intäkter från Försäkringskassan. Boende LSS avslutar året med ett minusresultat
på -6 025 tkr och redovisar en nettokostnadsökning
på 4 108 tkr. En stor bidragande faktor till minusresultaten är Försäkringskassans omprövningar inom personlig assistans enligt SFB, som vid avslag i vissa fall
har blivit boendebeslut istället. När Försäkringskassan gör omprövningar och avslår assistansersättning
leder det till en merkostnad för förvaltningen. Först
och främst en utebliven intäkt samt en omställningskostnad, och i vissa fall en merkostnad på lång sikt
beroende på vilka insatser som bedöms behövas. Inom Boende LSS sker det stora förändringar där budgeten har svårt att hänga med. Ett exempel är öppnandet av LSS-boendet Ljungfältsgatan i september,
där budget skapades först inför 2018. Därmed bidrar
det boendet till 1 467 tkr av avvikelsen mot budget.

INVESTERINGAR
Av budgeterade 12 544 tkr användes totalt 2 330 tkr.
Det finns ett behov av utbyggnad av det trådlöst nätverk inom socialförvaltningen. Det arbetet är påbörjat, under 2017 användes 236 tkr till ändamålet. 425
tkr användes till investeringar kopplat till arbetsmiljöåtgärder, 427 tkr för reinvestering av taklyftar. Resterande investeringar är inköp av inventarier till kontor och
möbler till olika verksamheter inom förvaltningen
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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. Socialförvaltningen tittar tillsammans med kommunledningen på
behovet av att bygga ett nytt äldreboende. Även en
förväntad ökning inom hemtjänsten kommer ske när
andelen äldre ökar. Därtill kommer rekryteringssvårigheterna kring kompetent personal, både på chefsnivå
och hos baspersonalen och arbetet kring attraktiv arbetsgivare.

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förlag till ändringar i socialförsäkringsbalken. Bland annat föreslås att tvåårsomprövningen av
rätten till assistansersättning tas bort.
Det föreslås även ändringar i lagen (1993:387) om
stöd och service för vissa funktionshindrade. Ändringen innebär att personlig assistans ska kunna beviljas
för så kallad väntetid och beredskap. Hur dessa lagförslag kommer påverka kommunen återstå att se.
Under våren 2018 kommer en ny analys göras av boendebehovet inom OF. Förhoppningen är att få fram
underlag för framtida behov av bostäder samt dess inriktning.
Hemsjukvården kommer att fortsätta arbeta med
granskning av hemsjukvårdsbeslut. Granskningen
kommer att vara grund för vidare arbete kring resursfördelning inom hemsjukvården.
Digitalisering och användande av ny teknik är en utmaning som kommer, både för personal men också
utifrån kultur. Förvaltningen är i ett stort behov av att
se till att verksamheterna har tillgång till internetuppkoppling för att komma vidare i frågan om digitalisering och tekniska lösningar.
Under det kommande året 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 stor utmaning har varit och är organisationen
kring ensamkommande. Efter att under 2016 varit en
snabbt växande verksamhet till att under hösten 2017
snabbt minska på grund av ålderuppskrivningar och
ändrade direktiv från regeringen så står socialförvaltningen inför 2018 med en stor övertalighet av personal. Som tidigare nämnts är 68 personer varslade om
uppsägning. Allt det här innebär att vi som förvaltning
får stå med stora kostnader men erhåller små intäkter
från Migrationsverket. Verksamheten ensamkommande kommer med stor sannoliket avsluta 2018 med ett
stort underskott.
Arbetet med strukturer kring systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt. Ett bra sådant arbete är som skelettet i människan, det syns inte men är nödvändigt för
att hålla upp kroppen. Kopplingen mellan kommunens
vision, strategiska områden och socialförvaltningens
verksamhetsplan kommer vara avgörande för att utmaningarna skall omvandlas till möjligheter.

VERKSAMHET

BUDGET

UTFALL

AVVIKELSE

2 078

2 281

-203

Övrig politisk versamhet

553

534

18

Alkoholtillstånd

354

74

280

40

6

34

20 145

15 424

4 720

1 348

3 635

-2 287

Äldreomsorg

287 630

301 267

-13 638

Hemsjukvård

49 949

53 570

-3 621

118 696

130 477

-11 781

30 008

30 211

-203

Färdtjänst

7 145

6 828

318

Gemensamma kostnader IFO

5 550

3 494

2 056

Institutionsvård vuxna

3 027

2 991

36

13 820

17 034

-3 215

360

0

360

Familjehemsvård barn o unga

14 589

17 335

-2 746

Öppna insatser vuxna

4 529

3 721

808

Vård vuxna m missbruksproblem

2 062

1 216

846

Öppna insatser barn o unga

7 907

8 569

-662

Barn och ungdomsvård

7 456

9 388

-1 932

539

457

82

17 675

16 802

873

360

379

-20

3 216

1 244

1 972

60

22

38

599 095

626 962

-27 866

BUDGET

UTFALL

AVVIKELSE

Intäkter

187 232

297 966

110 734

Kostnader

786 328

924 928

-138 600

NETTOKOSTNAD

599 095

626 961

-27 866

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

Övriga insatser till vuxna
Ekonomiskt bistånd

Familjerätt o familjerådgivn
Flyktingmottagande
Arbetsmiljö
Summa
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NYCKELTAL
ÖVERGRIPANDE

2017

2016

2015

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

14 380

13 976

13 598

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

6 565
13,9%

6 474
14,4%

6 369
14,4%

Andel personalkostnad av bruttokostnad

ÄLDREOMSORG

Antal personer med beslut om (okt)
Korttidsplats

62

60

46

Särskilt boende

298

302

313

Hemtjänst i ordinärt boende

530

527

507

Antal beviljade hemtjänsttimmar inkl delegerad HSL (okt)

27 336

31 362

26 101

348 596

347 840

327 772

5 042
9

4 816
105

4 666
35

7 906

7 819

7 671

Personlig assistans (PA-SFB)

35

43

41

Personlig assistans (kommunal assistans)

21

15

13

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

35

37

34

Boende särskild service vuxna LSS

102

100

98

Daglig verksamhet LSS

161

163

147

69
22

64
20

63
20

Bruttokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

3 530

3 236

2 824

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

404
1 081

449
1 366

464
1 425

491
15 406
545

459
13 292
475

430
13 078
473

602

663

491

Psykiatri
Antal beslut dagverksamhet SoL 1/10
Antal boende psykiatri

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

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
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Antal institutionsplacerade
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Nettokostnad familjehemsplaceringar barn o unga, kr/inv
Antal familjehemsplaceringar

73

118

114

515

563

472

71

97

86

226

219

122

2

13

151

Flykting
Antal mottagna flyktingar
Antal mottagna ensamkommande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Ordförande
Marcus Walldén (m)

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

ÅRETS VERKSAMHET
Allmänkultur
Under året har Ljungby kommuns verksamhetsplan
för kultur reviderats. I den görs kopplingar till Ljungby
kommuns visionsarbete samt till region Kronobergs
kulturplan. På den stora föreningsträffen, webben och
remissförfarande har tillfälle lämnats för invånare och
andra att lämna synpunkter till kulturplanen.
Sammanlagt har 384 tkr har beviljats till olika kulturstöd. Därutöver ges årligt stöd till Ljungbergsmuseet
och till Sagomuseet. Kultur på bygden är arbetsnamnet för kultursamarbeten mellan kommunen och bygdegårdsföreningarna. På ett flertal orter har det visats
utomhusfilm eller så har flera musiksatsningar gjorts.
Därutöver har bygdegårdsföreningarna gjort olika arrangemang. Sedan 2012 är vi en del av Musikriket,
länsmusiken Musik i Syds stora konsertsatsning i Kronobergs län. Ljungby ordnar fem konserter med musik
ur många olika genrer samt internationella gästspel.
Kulturknytt, en serie offentliga teater-, musik- och
dansföreställningar för barn och deras familjer, arrangeras på flera orter i kommunen i samarbete med
bygdegårdsföreningar och andra föreningar. Valborg
och Nationaldagsfirande med medborgarceremoni
har arrangerats i Ljungby hembygdspark.
I samarbete med Ljungby konstförening gjordes utställningsverksamhet i Ljungby konsthall och på
Konstväggen i Ljungby Arena. Det finns cirka 1 500
lösa konstverk i kommunens ägo. Det arrangerades
fem stadsvandringar.

Ljungby kommunbibliotek
Under året antog kommunfullmäktige den nya biblioteksplanen för 2017-2019. Under våren färdigställdes
och invigdes en ”ny i Sverige” hylla för att de som är
nya i vår kommun och ska introduceras i vår biblioteksverksamhet. Bibliotekets medieplan har färdigställts. Medieplanens syfte är bland annat att bättre
kunna tillgodose användarnas behov, få bättre kunskap om mediebeståndet, effektivisera mediehante-

ringen, medvetet profilera sig, skapa ett budgetunderlag, sammanställa ett dokument att kontinuerligt arbeta efter, följa upp och utvärdera.
För barn mellan 9-13 år har det erbjudits bokbabblemang, där de kunnat få boktips samt skapa och
pyssla. Samarbete med Familjecentralen i Ljungby
och Sagomuseet fortsätter och det är mycket glädjande med alla de barn och deras föräldrar som besöker
våra sagostunder. Under 2017 testades en ny lovaktivitet, Makerspace i samarbete med Folkuniversitetet med nöjda deltagare. Samverkan med Hemslöjden
i Kronoberg har resulterat i ett antal populära workshops där barn har kunnat medverka i en del. Folkbiblioteket har haft åtta föreläsningar i samarbete med
olika studieförbund med skiftande och spännande
innehåll som besökts av totalt 452 besökare.
Totalt hade folkbiblioteken i Ljungby, Lagan, Ryssby
och bokbussen, vårt rullande bibliotek, haft över 260
aktiviteter under 2017. Mycket arbete har gjorts kring
bibliotekets webbplats och dess tillgänglighet.

Fritidsgårdarna
Fritidsgårdarna i Ljungby och Lagan vänder sig till
ungdomar i årskurserna 6-9 och år 1 på gymnasiet. I
Ljungby är det öppet 40 timmar per vecka och i Lagan
23 timmar. Fritidsgårdarna hade sammanlagt 7 833
besök under 2017. I Ryssby finns en ungdomsgård
som drivs av ett ungdomsråd med hjälp av kommunala medel. Ungdomsgården har varit öppen på fredagkvällar med hjälp av föräldrar. Svagt intresse bland
föräldrar och ungdomar har dock gjort att verksamheten varit vilande under höstterminen. Under året har
det erbjudits 187 planerade aktiviteter i Ljungby och
159 i Lagan. Många av dessa har tillkommit efter önskemål från ungdomar och vissa aktiviteter har båda
gårdarna genomfört tillsammans. Speciellt uppskattade arrangemang har varit miljöhajk med övernattningar, den årliga Lisebergsresan och resan till Laserdome och Freemovr i Halmstad. Vi har samarbetat
med bl.a. ungdomsrådet, Friluftsfrämjandet, Lagans
fritidsgrupp, Kulturskolan, Ljungby bibliotek, Räddningstjänsten, Ljungby fågelklubb, skolorna och socialtjänsten. Sunnerboskoj arrangerades för fjärde året.
Med hjälp av statliga medel på 380 tkr kunde arrangemanget genomföras med extraanställd personal samt
24 gymnasieungdomar vilka anställdes som hjälpledare via kommunens jobbgaranti och erhöll en barnledarutbildning där Smålandsidrotten medfinansierade
en föreläsning. De för deltagarna kostnadsfria aktiviteterna erbjöds på ett flertal orter i kommunen un-
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der sju sommarlovsveckor och ca 1 500 besök (jämnt
könsfördelade) gjordes av barn i åldrarna 6-16 år.

Stöd till föreningslivet
Kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet
sker bland annat i form av 15 olika stöd till verksamhet, arrangemang, lokaler med mera. Genom föreningsstöden ges ökade möjligheter för medborgare och
besökare till upplevelser, fysisk aktivitet, bildning och
skapande, vilket är grundförutsättning för folkhälsa
och välbefinnande. Av de 206 registrerade föreningarna har 179 använt sig av möjligheten till att söka bidrag. I Ljungby kommuns föreningsregister finns 206
registrerade föreningar. Antalet redovisade medlemmar i föreningarna var 14 656, vilket är en ökning från
föregående år med 1 469 medlemmar. Av dessa var
6 095 i åldern 7-25 år och 47,5 % av dem var flickor,
vilket är en ökning med 3,5 % mot tidigare år. Regelbundet har nämnd och förvaltning föreningsträffar, en
träff för samtliga föreningar och därutöver enskilda
träffar. Idrottsskolan, för barn i årskurs 1 och 2, sker
i samverkan med 14 olika föreningar. Vi noterade att
färre barn deltog i Idrottsskolan, företrädesvis barn
från landsbygden. Sammanlagt deltog ca 150 barn.
Idrottsstipendium, idrottsprestation, pris till föreningsledare, kulturstipendium och kulturprestation delades
ut under högtidliga former under Ljungbydagarna.
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Allmänheten erbjuds skridskoåkning ca 20 timmar per
vecka i Ljungby Arena. Nytt för 2017 var skridskoåkning på nyårsafton, vilket var mycket uppskattat. Under hösten arrangerades ett större innebandyevent i
Ljungby Arena. Konstateras kan att eventet hade blivit
ännu bättre, billigare och mer hanterbart om Ljungby Arena haft ett eget golv. En vattenläcka har gjort
tre omklädningsrum i Ljungby Arena obrukbara under
hela höstterminen. Detta har bland annat lösts med
Sunnerbohallens omklädningsrum. Den nyrenoverade fotbollsanläggningen Lagavallen Ljungby invigdes
under våren. Fotbollsanläggningen har som första anläggning i Sverige hybridgräs på A-planen. Konstnären Tomas Nordström har utformat den konstnärliga
utsmyckningen som heter Ljusspel. I samarbete med
Svenska fotbollsförbundet har skötsel och underhåll
av hybridgräsets utvecklats. 25-meters bassängen
har fått nya armaturer med möjlighet till färgskiftningar. Inomhusanläggningen var till allmänhetens stora
belåtenhet öppen under sommarmånaderna. Kronoskogsbadets popularitet har bland barn och ungdomar ökat med den nya äventyrsbanan. Under loven
har vi förstärkt den förebyggande säkerheten med extra badvakter som kan ett flertal språk. Utöver den ordinarie simskolan har det varit aktiviteter i badanläggningen som relaxsim, babysim, vattengympa, kill- och
tjejkvällar, vuxensim, simskola för barn i årskurs 1 och
”fredagshäng”. Målet om att minst 95 % av barnen i
femte klass ska kunna simma har uppnåtts. Livräddningsstolpar har placerats på ytterligare fyra badplatser. Utegymmet i Lagan är slutfört tillsammans med
Lagans AIK, Smålandsidrotten och Slussen. På friidrottsarenan har belysning installerats.

Belysningen i Kronoskogens motionsspår har bytts ut
till mer energieffektiva armaturer. Tolv populära och
välbesökta loppmarknader genomfördes under sommarmånaderna. I samverkan med Berättarnätet Kronoberg har sju uppträdanden arrangerats under namnet ”Berättelser och musik i sommarkväll”.

Kulturskolan
1 januari blev musikskolan kulturskola. Dans tillkom
som ämnesval och en årsarbetare danspedagog anställdes för att under våren erbjuda barn och ungdomar grundutbildning i dans. 80 % av danspedagogens
tjänst är förlagd till landsbygden. Kulturskolan erbjuder undervisning i musik och dans i Ljungby och på
de orter som har en landsbygdsskola. Vid årsskiftet
fanns 86 elever i kö. Kulturskolan har kontinuerligt intag, som innebär att allt eftersom eleverna slutar så
får nya elever börja. Sammanlagt har ca. 1 300 elever
medverkat i de olika arrangemangen och sammanlagt
har publiken uppgått till ca. 8 000 personer. Kulturskolan har under året haft ca. 75 konserter och projekt,
där samarbete bedrivits med andra aktörer. I kulturskolans lokal Köpingsgården har orkestersalen renoverats med nytt golv och anpassats för dansundervisningen. Orkester-, kör- och rytmikundervisningen sker
numera i Godsmagasinet. Ljungby blåsorkester har
som tidigare sina övningar i Godsmagasinet en kväll
i veckan. Invigningen av Godsmagasinet blev stor
succé med många människor som kom och tog del av
programmet. Något som också blev succé var den årliga konserten i samband med Ljungbydagarna. Nytt
för året har varit möjligheten till konsert varje torsdagskväll på Godsmagasinet under namnet Öppen
scen. Här får elever spontant spela som kanske inte
har velat framträda i större sammanhang. Vaktmästartjänsten har gjorts om till scenmästare och servar
Grand och Godsmagasinet.

Mötesplats Godsmagasinet
April 2017 öppnades dörrarna till Mötesplats Godsmagasinet, en satsning på integration och där målgruppen är alla daglediga. Målsättningen med Mötesplatsen är att skapa en plattform för information, gemenskap, meningsfull fritid och att slussa människor ut
i Ljungbys föreningsliv. Mötesplatsen har bidragit till
nya vänskaper och intressen. Redan under första året
hade mötesplatsen ett genomsnitt på 70 besökare/
vecka och i genomsnitt erbjöds sju aktiviteter/ vecka.
Flertal av aktiviteterna sker i samarbete med studieförbunden med målsättningen att öka utbudet på aktiviteter. Det sociala kooperativet Spiket säljer fika varje
dag. En av aktiviteterna är ”Språkvänner” som inneburit att både svenskfödda och nyanlända fått lära
känna Ljungby och varandra. Språkvänner är en viktig del av integrationen för att erbjuda aktivitet, skapa
kontakter och förståelse mellan svenskar och nyanlända.

Tourist Center
Tourist Center är en mötesplats för kommunens invånare samt såväl nationella som internationella turister.
Tourist center hjälper till med tips på aktiviteter, boende, matställen, evenemang, informationsmaterial, för-

Den 29 april hade Ljungby Tourist Center ”Öppet hus”
för att göra reklam till kommuninvånarna att turista
hemma. En av årets höjdpunkter var den 25 maj, då
vi tillsammans med näringslivsavdelningen arrangerade målgången av Riksettanrallyt i Ljungby centrum.
Evenemanget blev en stor succé med drygt 1 100 veteranfordon, 2 500 tillresta besökare samt över 1 000
Ljungbybor på plats.

•
•

•

•
•

•

VÄSENTLIGA AVVIKELSER
•
•

•

•

Fritidsgården har ett överskott på 489 tkr vilket till
stor del beror på många vakanser bland personal.
Biblioteket har ett underskott på 85 tkr men har
under året betalat 400 tkr högre hyra för ett planerat takbyte på biblioteket. Eftersom detta jobb inte
är genomfört begärs denna kostnad i resultatbalanseringen.
Kvarteret Fritiden har ett underskott på 598 tkr vilket till stor del beror på problem med hybridgräset
på Lagavallen och att vi nu efter ett par år med en
större ishallsanläggning ser att driftskostnaderna
är cirka 400 tkr högre än den tidigare anläggningen.
Gemensam administration har ett överskott som
beror på en ej fullt utnyttjad buffert.

•

•

•
•

FRAMTID
•

•

Kulturskolan erbjuder under 2018 och med statliga medel undervisning i muntligt berättande och
drama. För 2019 är önskemålet att dessa två ämnen blir kommunalt finansierade och ingår i budget. 2 pedagogtjänster 600 tkr + 600 tkr
En förstudie och programfas för kulturhuset
Grand har gjorts. Beräknad renoveringskostnad
30 000 tkr.

•

•

Scenmästartjänsten behöver utökas till 100 %
tjänst, 225 tkr.
Idrotts- och badanläggningar är i stort behov
av renovering och nybyggnader. Ljungby kommun saknar en idrotts-/sporthall med godkända
tävlingsmått och publikvänlighet. Ringbadet har
mycket stora renoveringsbehov. Enligt kommunens regelverk ska varje förvaltning själv bekosta
för- och programfas. För kultur- och fritidsförvaltning är detta inte möjligt, med hänsyn till uppdragets storlek. 500 tkr behövs till driftskostnader
och projektledare.
Föreningsbidragen har inte ökat under ett flertal
år och har inte indexuppräknats. För att stimulera
till ett hållbart föreningsliv bör anslagen öka med
500 tkr.
Föreningarna bör åter ha möjlighet att söka investeringsbidrag. Kostnad 500 tkr.
Vi vill verka i andan Attraktiva Ljungby och göra
mer arrangemang för och tillsammans med kommuninvånarna och våra besökare. Kultursekreterarens anslag till arrangemang bör öka med 100
tkr.
Planeringen av kvarteret Aspebacken möjliggör en attraktiv miljö och möteplats för alla åldrar.
Med fördel förläggs fritidsgård och kulturskola till
området.
Ett attraktivt friluftsområde är Ljungsjöområdet
med skidbacke och skidspår. Tyvärr räcker inte
vattenförsörjningen till att göra konstsnö i den
mängd som skulle behövas. En hållbar lösning
måste till för att säkra snöförsörjningen.
Öppen badanläggning, öppet i inomhusbassängen som ett komplement till utebassängen under
sommarmånaderna, har under 2017 varit mycket
uppskattat. Verksamhetens kostnader för öppen
badanläggning är 300 tkr och ska öppen badanläggning fortsätta måste verksamheten tillföras
300 tkr.
Bokbussen är 10 år och vi ser ett behov av ny
buss omkring år 2020. Kostnad ca 5 000 tkr.
Gång- och cykelväg från Hovdinge till Mjälens
badplats kan med fördel förläggas på/utmed överföringsledningen. Samt att driftskostnader för cykel- och vandringsleder tillförs budget.
Mäss/sport golv till Ljungby Arena för att förenkla
uthyrning och uppmuntra fler evenemang. Kostnad 2 000 tkr.
Ett nytt bibliotek alternativt en större renovering
av nuvarande bibliotek, medför ökade lokalkostnader. Om det nya biblioteket byggs i flera våningsplan kommer kostnader för personaldrift att
öka.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

säljning och biljettförsäljning till kulturarrangemang.
2017 års turistbroschyr har tagits fram i två olika varianter, en svensk/engelsk och en tyskspråkig, upplagan 15 000 exemplar. Med hjälp av extra sommarpersonal har Tourist Center haft utökade öppettider under högsäsongen juni till augusti. Ett mycket uppskattat inslag har varit den mobila turistbilen. Den besökte
strategiska platser i kommunen och informerade om
kommunens kultur- och friluftsutbud och Tourist Centers service. Turistcenters lokaler har fräschats upp
med Smålandstema. Webbplatsen www.vistljungby.se
har anpassats och utvecklats efter besökarnas behov.
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.
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NYCKELTAL

2017

2016

2015

Ljungby Tourist center
Fysiska besök

10 003

10 556

11 477

Användare på webben

74 539

62 609

58 393

Antal besök

7 833

8 900

Flickor

38 %

35,5 %

38 %

Pojkar

62 %

64,5 %

62 %

816

827

859

Flickor

62 %

60 %

63 %

Pojkar

38 %

40 %

37 %

Antal besök

155 520

174 638

194 350

Webb besök

94 200

61 799

70 004

10 117

10 103

10 076

4 109

4 097

4 087

695

1 182

580

3 719

3 636

3 584

Fritidsgårdarna

Kulturskolan
Antal elever

Biblioteken

Anläggningar
Antal uthyrda timmar i sporthallar
Antal öppettimmar i Sunnerbohallen & Kronoskogsbadet
Allmänkultur
Deltagare barn och unga
Föreningsbidrag
Bidragsutbetalningar

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BUDGETAVVIKELSE 2017 (TKR)
VERKSAMHET

BUDGET

UTFALL

AVVIKELSE

Nämnd och styrelseverksamhet

895

924

-29

Ungdomsrådet

100

65

35

Turistverksamhet

1 519

1 451

68

Allmän fritidsverksamhet

9 211

8 581

630

Allmän kulturverksamhet övrigt

4 616

4 330

286

13 480

13 564

-85

8 432

8 500

-68

29 686

30 574

-888

4 158

3 704

454

80

92

-12

72 178

71 786

392

BUDGET

UTFALL

AVVIKELSE

Intäkter

10 884

11 164

280

Kostnader

83 062

82 950

112

NETTOKOSTNAD

72 178

71 786

392

Bibliotek
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Kultur- och musikskola
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Idrotts- o fritidsanläggningar
Fritidsgårdar
Insatser enligt LSS

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande
Ulla Hansson (m)

Kanslichef
Katrin Nilsson

ANSVARSOMRÅDE

Enheten har varit kraftigt underbemannad under
året. Detta har präglat verksamheten starkt. Under
året som gått slutade kommunjuristen vid början av
sommaren. Hon var inom ramen för sin tjänst överförmyndarhandläggare motsvarande en halvtidstjänst.

Ytterligare en anställd som inom ramen för sin
tjänst var handläggare vid enheten som handläggare, först på heltid och därefter på halvtid slutade vid
utgången av september månad.
Enheten uppvisar ett överskott med 320 tkr, för
2017 vilket närmast får förklaras dels genom att ersättningssystemet från staten vad gäller ensamkommande barn har förändrats under året. Vad
kommunen faktiskt erhåller för intäkter har varit
svårbedömt vid ingången av året. Vissa utbetalningar från staten har inte heller ännu gjorts avseende år 2017, varför ett antagande fått göras gällande storleken på dessa utifrån fakturerat belopp.
Vissa av de ersättningar som lämnats har avsett att
täcka kostnader för tid efter att de ensamkommande barnen fått uppehållstillstånd och fram till 18-årsdagen. Delar av dessa intäkter har förts över till
kommande år för att täcka kostnader rörande dessa
barn.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Antalet anmälningar av behov av gode män och förvaltare ökar stadigt under året. De personer som är
i behov av ställföreträdare har allt svårare problematik, vilket ställer allt högre krav på ställföreträdarna.
Efterfrågan på professionellt stöd och övriga uppdragstagare har därför ökat. Enheten hade vid utgången av året 50 ställföreträdaruppdrag som inte
var tillsatta. Detta skapar stora problem för enskilda
och för de anställda som upplever en belastning i
arbetet. För att möta problemen har kommunen anställt fler professionella gode män. I takt med att fler
professionella gode män anställs ökar kostnaderna för arvode till dessa och övriga uppdragstagare
inom ramen för överförmyndarnämndens verksamhet. Något som framför allt kommer visa sig under
det kommande året.
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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.

Ljungby kommun

Ljungby Holding AB

Ljungbybostäder AB

Ljungby Energi AB

Ljungby Utveckling AB

Ljungby Energinät AB
KONCERNENS EKONOMI
Ljungby Holding AB har under 2017 betalat 4 mkr i
ränta på lånet på 270 mkr. Amorteringar gjordes på
motsvarande 10 mkr under 2017. Räntor och övriga
kostnader för moderföretaget har täckts genom koncernbidrag från Ljungby Energi på 13 mkr och från
Ljungbybostäder på 38 tkr. Eftersom koncernbidraget
från dotterbolagen var högre än räntekostnaden redovisade Ljungby Holding ett överskott med 7 mkr efter
skatt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERN

Efter lämnat koncernbidrag har Ljungby Energi ett resultat på 30 mkr före skatt. Efter skatt är resultatet 24
mkr. Ljungbybostäder redovisar ett resultat före skatt
på 8 mkr. Ljungby Utveckling AB har ett resultat på 50
tkr efter finansiella poster.
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Koncernen Ljungby Holding AB, innefattande de tre
bolagen, redovisar ett resultat på +47 mkr och +36
mkr efter skatt.
Ljungby kommuns koncernresultat slutar på ett överskott på 125 mkr (kommunen 87 mkr). Före skattekostnaderna ligger resultatet på 135 mkr.
Kommunen svarar för den dominerande delen av
verksamheten i koncernen. Av verksamhetens kostnader svarar kommunen för 94 procent, medan bolagen
står för resterande 6 procent.
Av koncernens totala tillgångar, 3 383 mkr, svarar
kommunen för 74 procent och Ljungby Holding för 26
procent. Koncernens tillgångar består till största delen, 72 procent, av materiella anläggningstillgångar,
dvs. fastigheter och anläggningar samt maskiner och
inventarier.

Koncernen har omsättningstillgångar på sammanlagt
911 mkr, som framför allt består av kortfristiga placeringar för pensionsändamål och kortfristiga fordringar.
Koncernens likvida medel ökade under 2017 från 48
mkr till 140 mkr. Likviditeten redovisas till största delen hos kommunen, som är ägare till koncernkontot.
Soliditeten i koncernen har ökat från 47 procent 2016
till 48 procent 2017. 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 41 procent (29 procent 2016).
Av koncernens totala långfristiga skulder på 1 245
mkr svarar kommunen för 45 procent (minskning från
47 procent 2016). De långfristiga skulderna har ökat
med 2 mkr genom ökad låneskuld i kommunen, de
kommunala bolagen har ökat sin belåning med 52
mkr.
Koncernens samlade ansvarsförbindelser uppgick vid
årsskiftet till 1 255 mkr. Av dessa avser 589 mkr pensionsåtaganden och resterande del, 666 mkr,
borgensengagemang.

LJUNGBY ENERGI
Allmänt om verksamheten
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.

Måluppfyllelse
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 fjärde lägsta i
landet. När det gäller villakunder med 20A säkring tillhandahåller Ljungby Energinät det näst lägsta priset
i Sverige. Välskötta och väl underhållna anläggningar
säkerställer en hög tillgänglighet. 3 % av elkunderna
har drabbats av elavbrott under 2017, där avbrottstiden varierat mellan 9 minuter och 7,5 timmar. Den genomsnittliga avbrottstiden för samtliga kunder uppgår
till 2 minuter/kund. Statistiken bygger i huvudsak på
byten av kabelskåp och utbyte av en mindre nätstation samt verifiering och ombyggnad av mätsystem.
Endast två kortvariga högspänningsfel har inträffat
under året.
Bolaget redovisar en rörelsemarginal som överstiger
20 %, 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 bidrar
till att flytta avfallet uppåt i avfallshierarkin. Avfall som
tidigare hamnade på olika deponier runt om i regionen omvandlas nu istället vid Ljungsjöverket till elektrisk kraft och fjärrvärme, vilket bidrar till en minskad
klimatpåverkan. Utfasningen av torv ur bränslemixen, vilket minskar utsläpp av fossil CO2, är också ett
ecempel på att bolaget tillhandahåller miljövänliga
energilösningar. 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 margina.

tilliggande ort Lagan. Avsikten är att utnyttja, i första
hand, den avfallsbaserade energiproduktionen på ett
bättre sätt. Det ökade värmeunderlaget kommer samtidigt att medföra en ökad elproduktion vid bolagets
kraftvärmeanläggning Ljungsjöverket.
2017 var varmare än föregående år och betydligt varmare än ett s.k. normalår. Mängden olja som förbrukades under året uppgick till ca 0,6% av den totala
produktionsmixen. Bolagets strävan efter att fasa ut
torven ur produktionsapparaten påbörjades under
2016 och har fortsatt under 2017. Användandet av
torv upphörde helt vid halvårsskiftet och andelen torv
i den totala bränslemixen för 2017 uppgick till ca 10 %
(18 % år 2015).
De senaste åren har vattenflödet i Laganån varit förhållandevis lågt och därmed har också elproduktionen
i vattenkraftstationen varit låg. De sista tre månaderna
korrigerades dock flödet och elproduktionen för hela
året landade på 6,4 GWh, vilket är en ökning jämfört
med föregående års värde på 4,7 GWh. Elproduktionen från Kraftvärmeverket uppgick till strax över 20
GWh, vilket motsvarar förväntad årsproduktion.
Vidare har bolaget utökat sina fastigheter Värmeverket 1 och Värmeverket 2 med ca 6000 m2. Fastigheterna har breddats och bolagets förvärv av mark
är en förberedelse för framtida uppförande av en ny
produktionsenhet samt byggnation av ett nytt kontor,
som skall rymma hela bolagets verksamhet. Samtidigt
har en liten del av fastigheten Värmeverket 1 sålts till
en privat aktör som har planer på att uppföra en biogasanläggning för försäljning av fordonsgas. Tanken
är att bolaget framöver kommer att byta delar av fordonsflottan till biogasdrivna enheter, där så är möjligt.
Under året genomfördes en upphandling av en effektivare rökgasrening till en av bolagets fastbränslepannor. Syftet med investeringen är att sänka utsläppen
av stoft och därmed skapa god marginal till de riktvärden som gäller för anläggningen och samtidigt förbereda för framtida skärpta miljökrav. På grund av överklagande av upphandlingen har projektet försenats
med ca sex månader.
Under året har vi kunnat följa kritiken avseende kraftigt höjda elnätsavgifter runt om i vårt land. Energimarknadsinspektionen fick därför i uppdrag av regeringen att se över lagstiftningen kring intäktsramarna
för elnätsföretagen och den 24:e oktober överlämnade
energimarknadsinspektionen sin rapport. Om förslaget går igenom kan bolaget påverkas negativt med
minskade intäkter som följd.

Viktiga händelser

LJUNGBYBOSTÄDER

I enlighet med ägardirektivet skall 95 % av fastigheterna inom Ljungby kommun ha erbjudits bredbandsanslutning senast 2020-12-31. Under 2017 har bolaget
fortsatt expansionen av fibernätet såväl på landsbygden som inom Ljungby tätort. Närmare 900 nya kunder valde att ansluta sig under året och dessutom har
nya tjänsteleverantörer såsom Telia, Bredband2 och
Boxer tillkommit i bolagets koncept.

Allmänt om verksamheten

Även fjärrvärmenätet expanderar. Under 2017 påbörjade bolaget utbyggnaden av fjärrvärmenätet mot in-

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 2017
Lägenheter
1 282 st
Lokaler
186 st
Garage
259 st
Carportar/bilplatser
278 st

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERN

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.
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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 ett pågående bygge, Cityhuset i kvarteret Sländan 7 som ligger centralt i Ljungby och där
vi bygger 25 lägenheter. Dessa kommer vara klara
till sommaren 2018. Precis innan nyår blev de två husen vid Lagavallen klara där vi byggt 32 nya lägenheter. Planering och projektering har påbörjats för ett sk
trygghetsboende i kvarteret Uttern (Haraberget), arkitektritningar är framtagna. Övriga planer är nybyggnation på Östra Torget där tidigare den sk ”Blå kiosken”
låg, kvarteret Aspebacken, Sågverkstomten och Dressinentomten.
Vårt arbete med att rusta upp fastigheterna Arngrim
1 och Halfdan 1 vid Östra torget i Ljungby har fortsatt; bytt fönster, installerat säkerhetsdörrar, installerat fiber, bytt låssystem m.m. 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. Arkitektritningar har tagits fram för nyskapande av lägenheter i vindsplan i de två husen.
Fiberutbyggnaden fortgår. Under året har arbetet med
att ansluta åtta stycken fastigheter påbörjats. Bortsett
från inkoppling av Ljungby Energi i ett par fastigheter
blev installationen så gott som klar till årsskiftet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERN

På lokalsidan har året präglats av stabilitet, Fritidsbanken har hyrt lokal av oss centralt och Feminett har
utökat sin lokal något. I dagsläget har vi en bra uthyrningsgrad. Det betyder också att vi har hyresgäster
som driver framgångsrika verksamheter.
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Vi fortsätter att underhålla våra fastigheter och underhållskostnaden för 2017 hamnade på drygt 22 mkr.
Det innebär en värdesäkring av våra fastigheter inför
framtiden. Bland annat har vi bytt taket på fastigheten Långraden, bytt fönster på en fastighet i Lidhult,
bytt till säkerhetsdörrar i flera av våra fastigheter, bytt
till bättre och säkrare låssystem, fortsatt expansion av
fiber i fastigheterna m.m. Eventuellt finns även planer
på att bygga nya tvättstugor i markplan i kvarteret Bävern, liknade som vi gjort på Stenbacken.

Uppfyllelse av verksamhetsmål
Enligt vår hyrespolicy har hyresgäster som flyttar till
kommunen och fått arbete i kommunen möjlighet att
begära förtur. Under året har vi beviljat 19 sådana ansökningar.
Vi har ett samarbete med föreningar och organisationer i syfte att bidra till trygghet och gemenskap i våra
bostadsområden. Ett sådant exempel är samarbeten med ABF och Betelkyrkan avseende verksamhet
för barn, ungdomar och boende på bostadsområdet
Uven.
Under året har vi arbetat aktivt med driftoptimering
samt att minska vår klimatpåverkan.

Vid bokslutsdagen var 47 av våra studentlägenheter
uthyrda till studenter. Studenter hyr dessa lägenheter
med rabattpaket syftande till att ge boendet hög kvalité under studietiden i Ljungby. Räknat på helårshyra
uppgår genomsnittsrabatten till ca 800 kr per lägenhet och månad.
Tillgängligheten till våra bostäder och lokaler är viktigt
för oss. Vi vill att alla ska kunna bo i och besöka lägenheter och lokaler. I äldre hus kan detta ibland vara
svårt att åstadkomma. Tillgänglighet har varit ett ledord vid projekteringen av bostadsområdet Cityhuset
och Nålen.
Årets resultat medför att vi uppfyller ägarens ställda
avkastningskrav och soliditet.

Ekonomi
Låneskulden har under året ökat med 67 014 tkr. Förändringen består dels av sedvanlig amortering med 5
341 tkr dels av extra amortering 4 645 tkr i samband
med omsättning av befintliga lån. Upplåning för finansiering av två nyproduktionsprojekt har under året
skett med 77 000 tkr.
Den genomsnittliga belåningsgraden i förhållande till
fastigheternas bokförda värde uppgick vid utgången
av 2017 till 80,4% (förra året 74,0%).
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. Något område med ett mindre antal lägenheter höjdes med 0,25 % respektive
0,3 % under motsvarande perioder. Fastigheterna vid
Östra Torget undantogs från uppgörelsen.

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.

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 2017. 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

Joakim Karlsson

Bo Schönbeck

Joakim Karlsson

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

1971

1976

1950

0

44

21

5 160

181 590

88 772

49

42 981

9 680

Investeringsvolym (tkr)

0

68 289

61 339

Balansomslutning (tkr)

51 141

379 475

513 922

Anläggningstillg. (tkr)

46 495

339 452

460 047

Långfristiga skulder (tkr)

37 590

21 000

362 093

13 %

70 %

21 %

Soliditet

REDOVISNINGSPRINCIPER
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

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 2017 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.

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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RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr

Not

Ljungby kommun

Koncernen

2017

2016

2017

2016

Verksamhetens intäkter

1

494,6

490,8

716,2

704,2

Verksamhetens kostnader

2

-1 909,5

-1 835,4

-2 034,1

-1 948,9

Avskrivningar

3

-111,5

-90,4

-150,1

-127,5

-1 526,4

-1 435,0

-1 468,0

-1 372,2

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

1 190,7

1 138,6

1 190,7

1 138,6

Generella statsbidrag och
utjämning

5

322,8

314,5

322,8

314,5

Finansiella intäkter

6

108,3

20,2

104,5

17,6

Finansiella kostnader

7

-8,4

-9,2

-14,6

-18,1

86,9

29,1

135,4

80,5

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0

0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0

0

Resultat från andelar i koncernföretag

RÄKENSKAPER

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
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Skattekostnader

8

0,0

0,0

-10,8

-11,2

ÅRETS RESULTAT

9

86,9

29,1

124,6

69,3

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr

Not

Ljungby kommun
2017

2016

Koncernen
2017

2016

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

10

Materiella anläggningstillgångar

9,8

14,4

9,8

14,4

1 584,4

1 595,3

2 430,3

2 350,3

Fastigheter och anläggningar

11

1 499,6

1 507,6

1 961,8

1 981,2

Maskiner och inventarier

12

84,8

87,7

365,9

358,4

102,6

10,7

Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

13

Summa anläggningstillgångar

42,0

41,8

32,0

31,7

1 636,2

1 651,5

2 472,1

2 396,5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd, lager o exploateringsfastigheter

14

54,7

51,2

61,3

55,8

Kortfristiga placeringar

15

554,3

465,1

554,3

465,1

Kortfristiga fordringar

16

123,3

160,1

155,3

190,3

Likvida medel

17

139,7

48,4

139,7

48,4

872,0

724,9

910,7

759,6

2 508,2

2 376,4

3 382,7

3 156,1

1 414,9

1 385,8

1 484,9

1 415,6

86,9

29,1

124,6

69,3

1 501,8

1 414,9

1 609,4

1 484,9

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

18

28,4

28,0

28,5

28,1

Avsättning för uppskjuten skatt

19

0,0

0,0

60,1

59,8

Övriga avsättningar

20

39,3

39,6

39,3

39,6

67,7

67,7

127,9

127,6

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

21

564,0

561,8

1 244,6

1 190,5

Kortfristiga skulder

22

374,7

332,0

400,9

353,1

938,7

893,8

1 645,4

1 543,6

2 508,2

2 376,4

3 382,7

3 156,1

58,5

58,5

1 254,6

1 232,7

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

23

1 254,4

1 232,5

RÄKENSKAPER
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KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i mkr

Not

Ljungby kommun
2017

2016

Koncernen
2017

2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

86,9

29,1

135,4

80,5

115,2

98,0

150,1

127,5

0,0

0,0

-3,8

-8,0

-3,6

-1,1

-3,6

-1,1

198,4

126,0

278,1

198,9

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar

36,8

-60,7

34,7

-57,5

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

-3,5

2,4

-5,5

2,5

Ökning (-) / minskning (+) kortfristig placering

-89,1

-13,8

-89,1

-13,8

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder

42,7

-4,3

44,9

-12,1

185,4

49,6

263,0

118,1

Investering i immateriella anläggningstillgångar

-1,5

-4,7

-1,5

-4,7

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-94,5

-122,1

-224,1

-165,1

Investering i finansiell anläggningstillgång

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljning av finansiell anläggningstillgång

0,0

0,2

0,0

0,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0,1

0,8

0,1

0,8

-95,9

-125,8

-225,5

-168,8

0,0

50,0

77,0

50,0

-2,3

-3,8

-27,3

-29,2

Ökning övriga långfristiga skulder

4,4

1,7

4,4

1,7

Förändring långfristiga fordringar

-0,2

0,1

-0,2

0,1

1,9

48,1

53,9

22,7

ÅRETS KASSAFLÖDE

91,3

-28,1

91,3

-28,0

Likvida medel vid årets början

48,4

76,5

48,4

76,5

139,7

48,4

139,7

48,4

Justering för ej likviditetspåverkande poster
Justering för betald skatt
Minskning av avsättningar p g a utbetalningar

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

KASSAFLÖDE LÖPANDE VERKSAMHET

24

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

KASSAFLÖDE INVESTERINGSVERKSAMHET
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av långfristig skuld

KASSAFLÖDE FINANSIERINGSVERKSAMHET

RÄKENSKAPER

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

68

NOTER
(belopp i mkr)
Not 1
Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av tjänster
Övriga intäkter
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
SUMMA
Leasingkostnader - Operationella leasingavtal
Framtida minimileasingavgifter - inom ett år
- senare än ett men inom fem år
- senare än fem år
SUMMA

Ljungby kommun

Koncern

2017
35,2
120,1
42,6
250,7
28,2
17,9
494,6

2016
34,9
121,9
40,9
253,5
35,5
4,1
490,8

2017
35,2
120,1
121,4
250,7
28,2
160,6
716,2

2016
34,9
121,9
40,9
253,5
35,5
217,5
704,2

1 257,7
80,4
97,8
29,3
178,0
36,7
175,7
51,5
2,5
1 909,5

1 203,4
81,6
88,5
29,3
202,1
37,4
141,3
53,5
-1,6
1 835,4

1 299,2
84,4
141,6
29,3
178,0
36,7
175,7
51,5
37,9
2 034,2

1 244,4
85,9
88,5
29,3
202,1
37,4
141,3
53,5
66,5
1 948,9

12,0
38,8
41,1
92,0

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

12,3
39,0
41,1
92,4

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

De operationella leasingavtalen avser hyresavtal med kommunala och privata bostadsföretag.

Not 4
Skatteintäkter
Slutavräkning 2015
Slutavräkning 2016
Slutavräkning 2017
Preliminär kommunalskatt
SUMMA
Not 5
Generella statsbidrag och
utjämning
Kostnadsutjämningsavgift
Inkomstutjämningsbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Utjämningsbidrag LSS
Regleringsbidrag/-avgift
Tillf statsbidrag för flyktingsituat
Välfärdsmiljarder
Byggbonus
Bidrag för ensamkommande
SUMMA

6,1
74,4
17,2
13,8
111,5

1,5
-5,7
1 194,9
1 190,7

-43,6
279,2
50,0
17,8
-0,3
0,0
15,4
3,5
0,8
322,8

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

1,2
-5,7

6,1
88,2
42,0
13,8
150,1

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

1,2
-5,7

1 143,1
1 138,6

1,5
-5,7
1 194,9
1 190,7

1 143,1
1 138,6

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

-43,6
279,2
50,0
17,8
-0,3
0,0
15,4
3,5
0,8
322,8

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

NOTER

Not 3
Avskrivningar
Immateriella tillgångar
Fastigheter och anläggningar
Maskiner och inventarier
Nedskrivning/ uppskrivning
SUMMA
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Not 6
Finansiella intäkter
Utdelning aktier och andelar
Räntor likvida medel
Räntor utlånade medel
Intäkt kapitalförvaltning
Övr finansiella intäkter
SUMMA
Not 7
Finansiella kostnader
Räntor på långa lån
Ränta på pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader
SUMMA

13,5
0,5
0,6
14,6

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

0,0

0,0

10,4
0,4
10,8

6,9
4,3
11,2

Not 9
Årets resultat
Årets resultat
Avgår realisationsvinster
BALANSKRAVSRESULTAT

86,9
-2,9
84,0

29,1
-2,4
26,7

124,6
-2,9
121,7

69,3
-2,4
66,8

Not 10
Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstid
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Avskrivningar
Överföring från eller till annat
SUMMA

27,7
-17,9
9,8
5 år
14,4
1,5
-6,1
0,0
9,8

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

27,7
-17,9
9,8

28,5
-14,0
14,4

14,4
1,5
-6,1
0,0
9,8

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

2 506,0
-1 006,5
1 499,6
10-99 år
1 507,6
80,6

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

3 174,7
-1 213,0
1 961,8
10-99 år
1 981,2
83,0

3 138,6
-1 157,5
1 981,2
10-99 år
1 960,4
106,1

-0,1

-2,1

NOTER

Not 11
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
Justeringspost
Nedskrivningar
Avskrivningar
SUMMA
Not 12
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstid

7,4
0,5
0,6
8,4

Koncern
2017
2016
1,7
1,9
0,0
0,0
0,1
0,1
102,3
13,7
0,4
1,9
104,5
17,6

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

Not 8
Skattekostnader
Periodens skattekostnad
Uppskjuten skatt
SUMMA
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Ljungby kommun
2017
2016
1,7
1,9
0,0
0,0
0,1
0,1
102,3
13,7
4,2
4,5
108,3
20,2

-13,8
0,0
-0,6
0,2
0,0
-74,4
1 499,6

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

0,0
-0,6
0,2
0,0
-88,2
1 961,8

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

286,3
-201,5
84,8
5-10 år

291,3
-203,6
87,7
5-10 år

1 021,8
-655,9
365,9
5-25 år

992,1
-633,6
358,4
5-25 år

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

Ljungby kommun
2017
2016
87,6
84,8
14,3
20,1
0,0
-0,1
0,1

-0,7
0,2

-17,2

-16,6

84,8

87,7

Koncern
2017
2016
358,4
350,9
43,3
48,1
0,0

-0,1

-0,1
0,1
0,0
-42,1

-0,7
0,2
0,0
-40,0

6,3

0,0

365,9

358,4

Vid inköp av maskiner och inventarier har en beloppsgräns på 20 000 kr använts.
Inköp under detta värde har kostnadsförts direkt.
Not 13
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier koncernföretag
Övriga aktier
Andel Kommuninvest
Öriga andelar
Bostadsrätter
Förlagslån Kommuninvest
Långfristiga fordringar
Värdereglering långfristiga fordr
SUMMA

10,1
1,5
24,8
0,2
0,1
4,6
0,9
-0,1
42,0

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

1,5
24,8
0,2
0,1
4,6
0,9
-0,1
32,0

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

Not 14
Förråd, lager och exploateringsfastigheter
Tekniska förvaltningens förråd
Övriga förråd
Exploateringsfastigheter
SUMMA

2,6
0,1
52,0
54,7

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

2,6
6,7
52,0
61,3

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

Kortfristiga placeringar
Svensk aktiefond SEB
Svensk aktiefond Cliens
Svensk aktiefond Cworld
Utländsk aktiefond Öhman
Utländsk aktiefond Cworld
Utländsk aktiefond Didner Gerge
Svensk räntefond SEB
Svensk räntefond Öhman
Svensk räntefond Handelsbanken
Alternativ inv. SEB
Alternativ inv. Alfred Berg
Alternativ inv. Origo
Övrigt
SUMMA

0,0
101,4
35,7
0,0
26,0
99,7
0,0
0,0
236,4
25,1
15,0
15,0
0,0
554,3

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

0,0
101,4
35,7
0,0
26,0
99,7
0,0
0,0
236,4
25,1
15,0
15,0
0,0
554,3

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

Marknadsvärden
Svensk aktiefond SEB
Svensk aktiefond Cliens
Svensk aktiefond Cworld
Utländsk aktiefond Öhman
Utländsk aktiefond Cworld
Utländsk aktiefond Didner Gerge
Svensk räntefond SEB
Svensk räntefond Öhman
Svensk räntefond Handelsbanken

0,0
104,2
38,1
0,0
39,4
112,2
0,0
0,0
237,1

75,7
55,2
0,0
128,7
21,2
0,0
86,8
136,5
0,0

0,0
104,2
38,1
0,0
39,4
112,2
0,0
0,0
237,1

75,7
55,2

Not 15

86,8
136,5

NOTER

128,7
21,2
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Alternativ inv. SEB
Alternativ inv. Alfred Berg
Alternativ inv. Origo
Övrigt
SUMMA
Not 16
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Statsbidragsfordringar
Mervärdesskatt
Upplupna skatteintäkter
Interimsfordringar
Övriga fordringar
SUMMA

Ljungby kommun
2017
2016
25,8
25,8
17,3
15,4
15,3
15,0
0,0
0,4
589,4
560,7

34,6
42,0
8,8
0,0
13,0
24,9
123,3

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

Not 17
Likvida medel
Kassa
0,1
0,1
Bankgiro och plusgiro
139,6
48,3
SUMMA
139,7
48,4
Koncernkontot bokförs i bokslutet helt som en tillgång i kommunens redovisning.
Kommunen har i koncernkontot en fordran mot bolagen på 48,6 mkr.

Koncern
2017
2016
25,8
25,8
17,3
15,4
15,3
15,0
0,0
0,4
589,4
560,7

48,5
42,0
10,2
0,0
27,3
27,3

155,3

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

0,1
139,6
139,7

0,1
48,3
48,4

Not 18
Avsättningar pensioner
Förmånsbestämd ålderspension
Kompletterande ålderspension
Pensionsbehållning
Livränta enligt PA-KL
Efterlevandepension
Särskild avtalspension
Visstidspension
PA-KL pensioner
Summa för pensioner

0,5
0,2
0,9
1,0
0,8
7,6
0,0
11,8
22,9

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

0,5
0,2
0,9
1,0
0,8
7,6
0,0
11,9
22,9

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

Löneskatt
SUMMA

5,5
28,4

5,5
28,0

5,5
28,5

5,5
28,1

Ingående avsättning
28,0
19,7
28,1
Ränte- och basbeloppsuppräkning
0,5
-7,9
0,5
Utbetalningar
-1,0
-0,8
-1,0
Nyintjänad pension
1,2
1,0
1,2
Personalförändringar
6,7
0,0
Övrigt
-0,3
7,8
-0,3
Förändring av löneskatt
0,1
1,6
0,1
SUMMA
28,4
28,0
28,5
Förpliktelsen är minskad genom försäkringslösning. Under 2017 har 7 259 tkr betalats i premie.
Aktualiseringsgrad 98 procent.
För försäkringarna finns 2017-12-31 överskottsmedel på 2 564 tkr.

NOTER

Not 19
Uppskjuten skatt
Ingående avsättning för uppskjuten skatt
Avsättningar för uppskjuten skatt
SUMMA
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59,8
0,3
60,1

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

56,2
3,7
59,8

Ljungby kommun
2017
2016

Koncern
2017
2016

Not 20
Övriga avsättningar
Avsättning återställande deponier
Borgen Hållplats Hammaren
SUMMA

37,9
1,4
39,3

38,2
1,4
39,6

37,9
1,4
39,3

38,2
1,4
39,6

Avsättning återställande gamla deponin
Ingående värde
Ökad avsättning
Ianspråktaget belopp
UTGÅENDE VÄRDE

30,9
1,9
0,0
32,8

29,6
1,4
-0,1
30,9

30,9
1,9
0,0
32,8

29,6
1,4
-0,1
30,9

2,6
0,0
-2,6
0,0

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

2,6
0,0
-2,6
0,0

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

4,7
0,4
0,0
5,1

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

4,7
0,4
0,0
5,1

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

526,8

529,0

1 207,4

1 157,7

17,0
20
20,2
18
564,0

17,0
20
15,8
19
561,8

17,0
20,0
20,2
18,0
1 244,6

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

1,39
2,58 år

1,66
2,58 år

1,39
2,58 år

1,7
2,58 år

18,0
36,0
27,2
18,9

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

18,0
36,0
27,2
18,9

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

3,0
57,0
48,6
3,9
19,4
23,4
85,5
43,8
10,6
9,9
29,1
14,6
25,9
374,7

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

25,5
80,3
0,0
8,9
19,5
23,4
90,1
43,8
10,6
9,9
45,5
14,6
28,7
400,9

27,1
54,7
0,0
6,0
19,2
23,1
83,0
41,1
10,0
5,7
44,6
15,7
22,9
353,1

Ingående värde
Förändrad avsättning
Ianspråktaget belopp
UTGÅENDE VÄRDE
Avsättning återställande ny deponi
Ingående värde
Ökad avsättning
Ianspråktaget belopp
UTGÅENDE VÄRDE
Not 21
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
Not 22
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
Övrigt
SUMMA

NOTER

Avsättning återställande farligt avfall deponi
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Not 23
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna
Löneskatt pensionsåtagande
SUMMA

Ljungby kommun
2017
2016

Koncern
2017
2016

449,5

470,4

449,5

470,4

109,0
558,5

114,1
584,5

109,0
558,5

114,1
584,5

Not 24
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- o nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
SUMMA

111,5
3,7
115,2

90,4
7,6
98,0

150,1
3,7
153,8

119,9
6,0
125,9

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

584,5
11,6
-26,2
-0,9
-5,1
-5,5
558,5

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

584,5
11,6
-26,2
-0,9
-5,1
-5,5
558,5

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

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

337,3
270,0
40,7
22,9
670,9

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

337,3
270,0
40,7
22,9
670,9

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

Borgen gentemot egna hem
Kommunalt förlustansvar
SUMMA

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Ställda säkerheter
Ljungbybostäder AB
SUMMA

0,0
0,0

0,0
0,0

0,2
0,2

0,2
0,2

0,0
1,4
0,0
0,2
14,2
0,0
9,2

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

0,0
1,4
0,0
0,2
14,2
0,0
9,2

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

1 254,4

1 232,5

1 254,6

1 232,7

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

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 288 kommuner som per 2017-12-31 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.

NOTER

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljungby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse,
kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kr och totala tillgångar
till 349 243 746 321 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 158 206 636 kr och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 1 180 315 911 kr.
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ANDEL PER FÖRVALTNING

Kultur- och fritidsnämnd
5%

Kommunstyrelsen och KLF
5%

Teknisk nämnd
9%
Miljö- och byggnämnd
1%

Barn- och utbildningsnämnd
39%

Socialnämnd
41%

DRIFTSREDOVISNING
belopp i tkr

INTÄKT

KOSTNAD

NETTO
KOSTNAD

17 598

96 866

79 268

87 740

8 472

374 238

514 609

140 371

126 337

-14 034

50 332

50 332

0

0

0

323 906

464 277

140 371

126 337

-14 034

11 318

22 463

11 145

10 743

-402

Barn- och utbildningsnämnd

104 997

687 237

582 240

579 173

-3 067

Socialnämnd

297 966

924 928

626 962

599 095

-27 866

11 164

82 950

71 786

72 178

392

32

32

112

80

8 175

4 664

4 984

320

946

946

919

-27

1 603

1 603

1 446

-157

2 339 809

1 519 016

1 482 728

-36 289

Kommunstyrelsen och KLF
Teknisk nämnd
varav vatten och avlopp
varav övrigt
Miljö- och byggnämnd

Kultur- och fritidsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd

3 511

Revision
Gemensamma nämnden

SUMMA NÄMNDER O FÖRVALTNINGAR

820 792

BUDGET AVVIKELSE

DRIFTSREDOVISNING

NÄMND/ FÖRVALTNING
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INVESTERINGSREDOVISNING
PROJEKT (tkr)

NETTOUTGIFT

NETTOBUDGET AVVIKELSE

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING
21600-21799 IT-investeringar

4 355

6 760

58

500

244

773

529

4 657

8 033

2 934

271

2 700

2 429

1 598

3 425

1 827

42

1 500

1 458

0

1 000

1 000

208

900

692

31037 Bergalyckans förskola

1 011

22 400

21 389

31038 Hjortsbergsskolan

3 531

16 704

13 173

31039 Ombyggnad Astrad- o Kungshögsskolan

2 835

4 000

1 165

34

1 300

1 266

0

3 427

3 427

10 776

20 000

9 224

21805 Beslutsstödssystem
Övriga investeringar Kommunledningsförvaltningen

SUMMA KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

2 405

TEKNISK NÄMND
30400 Inventarier TF
30500 Maskiner TF
30600 Projekteringskostnader
30700 Åtgärder enligt klimatanpassningsplanen
31025 Utbyte lekutrustningar

34012 Ljungby Arena
34015 Toalett o dusch vid utebad
39000 Reinvesteringar
39002 Säkerhetsåtgärder

146

1 500

1 354

39007 Energiinvesteringar

293

1 500

1 207

39012 Verksamhetsför lokaler BUN/ SN

854

1 300

446

39013 Arbetsmiljöåtg enl skyddsronde
39018 LSS-boende Pumpan
39021 Ombyggn kontorsservice kommunhuset
Övriga investeringar fastighetsavdelningen
40002 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
41005 Trafikskyltning Ljungby stad

3 899
6 690

0

750

750

591

250

-341

1 370

1 000

-370

161

500

339

2 147

3 600

1 453

41042 Replösa Björket gata B1

1 560

4 600

3 040

41043 Replösa Björket gata

877

1 900

1 023

42011 GC-väg till Tutaryd

591

1 200

609

1 815

2 000

185

42019 GC-väg Ljungby-Lagan

INVESTERINGSREDOVISNING

4 350
11 000

41037 Gator Karlsro industriområde

42016 Utbyggnad av GC-vägar

76

451
4 310

1

2 000

1 999

1 651

1 500

-151

338

1 000

662

24

900

876

46012 Skåneg, Posthörnan - Fabriksgatan

4 329

15 000

10 671

46028 Asfaltering gator

8 953

8 900

-53

43004 Asfaltering exploateringsomr
43007 Prästtorpsbron i Lagan
43008 Ågårdsbron i Ljungby

0

1 100

1 100

46030 Parkeringsplats bussterminal

46029 GC flytt av Strömsnäsvägen

968

650

-318

46031 Pendlarparkering Myrebo

258

2 500

2 242

1 086

1 750

664

Övriga investeringar Gatuavdelningen

PROJEKT (tkr)
45025 Tillgänglighetsanp lekplatser

NETTOUTGIFT

NETTOBUDGET

AVVIKELSE

115

600

485

50001 Ny maskin- och reningsutrustning

2 757

1 000

-1 757

50006 Övervakningsutrustning

1 800

4 300

2 500

52001 Exploatering bostadsomr, VA-ledningar

3 273

7 500

4 227

52002 Div ombyggn o nyanläggningar

3 075

9 179

6 104

52009 Exploatering industriområden

1 826

2 500

674

52010 Ledningsförnyelse vatten

8 337

6 000

-2 337

103

35 000

34 897

52011 VA-plan utförande
52012 VA-plan vattentäkter

55

500

445

52019 VA-plan projektering

235

3 000

2 765

5 901

26 421

20 520

53010 Optisk sorteringsanläggning
Övriga investeringar VA- och renhållningsavdelning

322

0

-322

60000 Markförvärv

270

6 000

5 730

Övriga investeringar exploateringsavdelningen

401

850

449

Investeringar kostavdelningen

349

0

-349

81 899

250 956

165 605

Investeringar miljö- och byggförvaltning

325

407

82

SUMMA MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

325

407

82

1 352

2 509

1 157

SUMMA TEKNISK NÄMND

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
70002 Inv/maskiner gymnasie/komvux
70004 Inv barn- o utbildning

917

1 364

447

70112 Anpassn skolgård enl handikapp

173

741

568

70125 Lärplattform

468

1 026

558

70129 Möbler Kungshögsskolan, Astradskolan

875

1 000

125

Övriga investeringar barn- o utbildningsförvaltning

714

872

158

4 499

7 512

3 013

80005 IT-förbättringar/utbyggnad

305

1 905

1 600

80007 Arbetsmiljöåtgärder

425

684

259

0

500

500

80030 Reinvestering sängar

81

1 294

1 213

80033 Om-/nybyggnad särskilt boende

26

1 568

1 542

0

1 916

1 916

427

616

189

SUMMA
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

80021 TES

80035 LSS-boende
80039 Reinvestering taklyftar
80043 Reinvesteringar mobil TES
80045 Inventarier nytt LSS-boende
80046 Förnyelse möbler ÄO OF
80047 Förstudie nytt LSS-boende
Övriga investeringar socialförvaltningen

SUMMA SOCIALNÄMND

0

750

750

61

700

639

563

574

11

0

500

500

441

1 537

1 096

2 329

12 544

10 215

INVESTERINGSREDOVISNING

SOCIALNÄMND
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PROJEKT (tkr)

NETTOUTGIFT

NETTOBUDGET AVVIKELSE

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
25006 Inventarier kulturverksamhet
25025 Friidrottsanläggning
25040 Elljusspår Lidhult

1 216

1 622

406

750

717

-33

0

1 300

1 300

232

1 103

871

2 198

4 742

2 544

Investeringar överförmyndarnämnd

37

0

-37

SUMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

37

0

-37

95 944

284 194

188 250

Övriga investeringar Kultur- och fritidsförvaltning

SUMMA
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

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

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
10-99 år
10-80 år
3-80 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 2,0 %.
EXPLOATERINGSFASTIGHETER. Utgifter för tomter
avsedda att säljas har redovisats som en omsättningstillgång.
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR har värderats till det lägsta värdet av marknadsvärde och anskaffningsvärde.
FÖRRÅD har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
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 2016 samt
en preliminär slutavräkning för 2017, enligt prognos från
SKL, i bokslutet för 2017.
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 an-

vänds 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 Kungshögskolan. Uppdelning på övriga tidigare investeringar på
fastigheter kommer slutföras under 2018. 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 2018. Komponentavskrivning på parker och VA har införts under 2017
på nyinvesteringar, och uppdelning på komponenter på
tidigare investeringar kommer påbörjas under 2018.
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 2018. Således har den
del av våra utlämnade lån som förfaller till betalning under 2018 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. 2018 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 2017. 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 2017, 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.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen har skett enligt lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning.
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