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Värdegrund och tillitsbaserad styrning
Vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Det är vår värdegrund. 
Vi är öppna betyder att vi är ärliga, håller vad vi lovar, är ly-
hörda, visar varandra respekt och att vi löser det tillsammans. 
Vi är framåt betyder att vi är modiga, kreativa, vi agerar, lär 
av erfarenheter och vår omvärld samt att vi tänker långsik-
tigt. Vi vill betyder att vi tar ansvar och ser till helheten, har 
service i fokus, utvecklar och tillvaratar kompetens samt vi 
krånglar inte till det. Värdegrunden ska vara en vägledning 
och ha tydlig koppling till vardagsarbetet, politiska uppdrag 
och genomsyra hela organisationen.

I Ljungby kommun präglas organisationen av helhetssyn och 
samverkan. Vi har kommuninvånarnas behov, kunskap och 
upplevelser i fokus. Genom tillitsbaserad styrning skapar vi 
en kultur med öppet klimat och ökat handlingsutrymme som 
skapar förutsättningar för tillitsfulla relationer där medarbe-
tare trivs och vill, kan och vågar göra skillnad. Tillsammans 
lyckas vi!

Vår vision
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 
invånare år 2035
Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyrning och 
verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen är den politiska 
inriktningen som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhets-
styrningen hänger ihop med den och är det som vi gör i våra 
olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i 
lagkrav och i nyckeltal. Det vi gör i de olika verksamheterna 
ska leda mot visionen.
Visionsstyrningsmodellen antogs av kommunfullmäktige 
i december 2019, och gäller från och med januari 2020. 
Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, 
med tre visionsmål och med de 17 globala målen för hållbar 
utveckling. 

Det finns nyckeltal kopplade till de globala målen som visar 
hur arbetet mot visionsmålen går. Nyckeltalen finns sam-
manställda i Kolada och är framtagna av Rådet för främjande 
av kommunala analyser (RKA) i samråd med SCB, Agenda 
2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner. 
De utvalda nyckeltalen avser förhållanden som utgör reella 
utmaningar i kommunen. Några nyckeltal berör kommunens 
verksamheter för att ge möjlighet att följa organisationens 
bidrag till ett hållbart samhälle. Målsättningen har varit att 
välja ut nyckeltal om det som kommuner och regioner direkt 
kan påverka, dvs har rådighet över, och det som är svårare att 
påverka men viktigt att känna till och ta hänsyn till. 
I Ljungby kommun följs nyckeltalen upp gemensamt i Forum 
för analys. Forum för analys har till uppgift att tillsammans 
och förvaltningsövergripande ta fram underlag för kom-
munens politiska nämnder att fatta långsiktiga beslut utifrån 
de tre visionsmålen och den övergripande visionen. Syftet 
med forum för analys är att analysera resultat och utveckla 
gemensamma satsningar som ger bästa möjliga resultat 
utifrån olika perspektiv. Arbetet sker i en process som följer 
budgetprocessen. Utbytet i Forum för analys ska ge en ökad 
gemensam kunskapsnivå, utveckla nya idéer och skapa stolt-
het i organisationen. 
För varje globalt mål finns en bedömning som bygger på en 
oviktad sammanvägning av de nyckeltal som är kopplade till 
varje mål. Nyckeltalen analyseras utifrån de registrerade talen 
som finns för perioden 2016-2019. En bedömning för vart 
och ett av visionsmålen är i sin tur gjord som en sammanväg-
ning av bedömningarna för de globala målen. Bedömningen 
bygger på hur väl Ljungby kommuns nyckeltal står sig i 
jämfört med övriga kommuner i Sverige. Trender redovisas 
för varje nyckeltal och mål baserat på utvecklingen under de 
senaste 3–4 åren.

Figuren nedan illustrerar modellen för visionsstyrning.
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I arbetet mot visionen har vi från och med år 
2021 även fyra fokusområden: 
•  Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera 
lockande levnadsmiljöer. 
•  Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vat-
tenfrågor i Ljungby kommun. 
•  Utveckla arbetet kring berättartraditionen och sagobygden.  
•  Företagande

Fokusområdena är utvalda från en omvärldsanalys som 
gjordes 2017. Omvärldsanalysen ligger till grund för kommu-
nens långsiktiga utvecklings- och visionsarbete. Samtliga tio 
rekommendationer från omvärldsanalysen används som un-
derlag till visionsarbetet med särskild tyngd på de tre utvalda 
fokusområdena (unga vuxna, vatten och muntligt berättande). 
2021 läggs ett fjärde fokusområde till, näringsliv.

Inriktningar
Forum för analys har utifrån kommunens visionsstyrnings-
modell under pilotåret tagit fram förslag på gemensamma 
inriktningar för kommunens utveckling under kommande år. 
Avsikten med inriktningarna är att de ska vara vägledande för 
förvaltningarnas arbete mot visionsmålen och befolknings-
målet, och kräver att förvaltningarna samverkar med varandra 
och externa aktörer. 

Förslagen till inriktningar nedan avser kommande budgetår 
2021. Inriktningarna kommer att revideras årligen i visions-
styrningsprocessen. Det är dock viktigt att tänka på att in-
riktningarna i många fall leder till långsiktiga satsningar som 
kräver uthållighet för att ge önskad effekt. Inriktningarna för 
varje visionsmål kan sammanfattas enligt nedan.

Visionsmål: Bästa kommun att växa i

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

Inriktning under 2021
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på 
inkluderande och innovativa arbetsmiljöer samt hållbar infra-
struktur och mobilitet för att kommunen ska bli den bästa att 
växa i.

 

Visionsmålet Bästa kommun att växa i ska ta oss mot visio-
nen om att bli fler invånare genom att vi utvecklar kommu-
nen tillsammans. Vi behöver därför jobba mer gränsöverskri-
dande, med olika aktörer – offentliga, privata och ideella – i 
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Tillsammans

Visionsmålet Bästa kommun att växa i ska ta oss mot visio-
nen om att bli fler invånare genom att vi utvecklar kommu-
nen tillsammans. Vi behöver därför jobba mer gränsöverskri-
dande, med olika aktörer – offentliga, privata och ideella – i 
olika satsningar och projekt som gör vår kommun attraktiv. 
Vi behöver vara innovativa och modiga, och uppmuntrande 
till kreativitet och nyskapande. 
För att åstadkomma långsiktig förbättring på de sociala, 
ekologiska och ekonomiska områdena är utbildning en fram-
gångsfaktor. Här handlar det om att höja kunskapsnivån, och 
genom detta även att varaktigt bryta strukturer och förändra 
kulturer. Högre utbildningsnivå generellt ger bättre möjlighet 
till innovativt tänkande och ett långsiktigt hållbart och rikt 
näringsliv. Vi behöver lägga fokus på att uppnå en inklude-
rande och breddad arbetsmarknad, som ger bättre förutsätt-
ningar för jämställdhet, kreativitet och god hälsa. 
Vi behöver rikta in oss på omställning och hållbar mobilitet. 
Vår sociala mobilitet har påverkats stort under pågående 
pandemi, och flera omställningar har gjorts och kommer att 
få göras framöver. God infrastruktur och tillgången till utbild-
ning och utbildad personal är viktiga förutsättning för en 
växande arbetsmarknad. Digitalisering är ett viktigt verktyg 
i omställningen. Vi behöver säkerställa att kreativa, innova-
tiva och inkluderande miljöer bibehålls och förstärks genom 
stöttning av kultur, föreningsliv och idrott, där jämlikhet och 
jämställdhet är genomsyrande aspekter. 
Vi behöver även insatser för hållbar mobilitet vad gäller 
minskad och bättre energianvändning från resor och trans-
porter. Vi måste förändra vilka drivmedel som används, men 
även tänka nytt kring hur vi planerar och använder olika delar 
av vår infrastruktur. Utveckling av ny teknik kan vara en 
förutsättning för vissa åtgärder, men ofta finns redan använd-
bar teknik och fungerande metoder. Då handlar mycket om 
modet att göra förändringar – att våga satsa, tillsammans!

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

Inriktning under 2021
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på 
ökad delaktighet och barns trygghet samt likvärdiga och 
inkluderande lärandemiljöer för att nå ett livslångt lärande för 
alla. 

Visionsmålet Livslångt lärande för alla ställer krav på 
möjligheter till utveckling av kompetenser och färdigheter för 
invånare i alla åldrar. För att öka attraktiviteten för Ljungby 
som hemkommun måste vi få fler att känna sig trygga och 
inkluderade i samhället.
Utbildning är en viktig grund för att skapa jämlika 
förutsättningar för livslångt lärande. Barn har olika 
förutsättningar, och det är viktigt att kunna och våga agera 
i tid för att förbättra möjligheterna för alla. Kompetens 
och metoder finns, men resurser behöver omfördelas för 
att kunskap ska kunna omsättas i handling. Våra barn 
och ungdomar är framtiden. Det krävs tidiga insatser i 
samordnade former för att förebygga utanförskap, psykisk 
ohälsa och kriminalitet. I Ljungby och Kronoberg arbetar vi 
med fokus på ”barnens bästa”.
Genom hela livet behövs trygga lärandemiljöer och 
mötesplatser för god livskvalitet och livslångt lärande. Med 
kraftfulla satsningar på trygghet och tillit ökar vi kunskapen 
och förståelsen för olika förutsättningar och belyser olika 
perspektiv. Satsningar på delaktighet leder till ökad jämlikhet. 
God grundutbildning förbättrar förutsättningarna för 
vidareutbildning och livslångt lärande. Vi ska stimulera 
närings- och föreningsliv till olika insatser som en del i 
utvecklingen. För att lärandet ska fortgå för alla behövs 
miljöer där alla har möjlighet och känner sig bekväma att 
delta.  Detta ger förutsättningar för större branschbredd, 
vilket i sin tur kan öka möjligheten att hitta attraktiva arbeten 
utanför de dominerande och traditionellt könssegregerade 
arbetsplatserna i kommunen. En medveten satsning på ett 
attraktivt utbildningsutbud på gymnasie- och högskolenivå 
skulle också kunna ge långsiktigt positiva konsekvenser för 
befolkningsutveckling. 

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

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

För att uppfylla visionsmålet Vi skapar ett rikt liv behöver 
vi levnadsmiljöer som berikar och möjliggör för välmående 
och utveckling. Det finns stora utmaningar på klimat- och 
miljöområdet. Det handlar bland mycket annat om att minska 
utsläpp från transporter, stärka den biologiska mångfalden 
samt säkerställa god vattenkvalitet och skydda våra dricks-
vattentäkter. I dessa utmaningar ska vi även se möjligheter 
att skapa tryggare och hälsosammare levnadsmiljöer. Det 
handlar om att säkerställa att sådana miljöer finns både idag 
och i framtiden.
Vi har stora utmaningar kopplat till god och jämlik hälsa, sär-
skilt gällande psykisk ohälsa, där det finns tydliga skillnader 
mellan kvinnor och män, utbildningsnivå, men även mellan 
olika grupper i samhället. Vi behöver öka fokus på olika 
förebyggande aktiviteter. 
Ett sätt att främja hälsa är att bättre tillgängliggöra natur- 
och friluftsområden för kommuninvånare och besökare, där 
vattnet är en av Ljungby kommuns största resurser. Vistelse 
i natur- och friluftsområden är hälsofrämjande genom bland 
annat att erbjuda motion, lärande, rekreation och återhämt-
ning. Vi kan skapa synergieffekter genom att i dessa områden 
bevara och utveckla naturvärden och därmed stärka ekosyste-
men och den biologiska mångfalden. På så sätt underlättar vi 
för ett rikt liv även för kommande generationer.

Kommunfullmäktige beslutar
Uppdrag
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en 
översyn av nämndernas reglementen.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda alternativ 
driftform för Ringbadet.

I samband med rivning av gamla Hjortsbergskolan får tek-
niska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten av att bevara 
befintligt skyddsrum.

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

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

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

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över er-
sättning och reglemente för kommunens utvecklingsgrupper.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och 
redovisa möjligheten för etableringen av en internationell 
skola i Ljungby kommun.
Tekniska nämnden får i uppdrag att utvärdera möjligheten för 
en återvinningsanläggning i Lidhult. Utredningen ska vara 
klar senast 31 mars 2021.

Kommunledningsförvaltningen uppdras att under första kvar-
talet 2021 införa ett fjärde fokusområde: Näringsliv.

Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att snarast 
möjligt utreda möjligheten för samarbete och utökning av 

I arbetet mot visionen har vi från och med år 2021 även fyra 
fokusområden: 
•  Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera 
lockande levnadsmiljöer. 
•  Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vat-
tenfrågor i Ljungby kommun. 
•  Utveckla arbetet kring berättartraditionen och sagobygden.  
•  Näringsliv

Fokusområdena är utvalda från en omvärldsanalys som 
gjordes 2017. Omvärldsanalysen ligger till grund för kommu-
nens långsiktiga utvecklings- och visionsarbete. Samtliga tio 
rekommendationer från omvärldsanalysen används som un-
derlag till visionsarbetet med särskild tyngd på de tre utvalda 
fokusområdena (unga vuxna, vatten och muntligt berättande). 
2021 läggs ett fjärde fokusområde till, näringsliv.

Inriktningar

Forum för analys har utifrån kommunens visionsstyrnings-
modell under pilotåret tagit fram förslag på gemensamma 
inriktningar för kommunens utveckling under kommande år. 
Avsikten med inriktningarna är att de ska vara vägledande för 
förvaltningarnas arbete mot visionsmålen och befolknings-
målet, och kräver att förvaltningarna samverkar med varandra 
och externa aktörer. 
Förslagen till inriktningar nedan avser kommande budgetår 
2021. Inriktningarna kommer att revideras årligen i visions-
styrningsprocessen. Det är dock viktigt att tänka på att in-
riktningarna i många fall leder till långsiktiga satsningar som 
kräver uthållighet för att ge önskad effekt. Inriktningarna för 
varje visionsmål kan sammanfattas enligt nedan.

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

 
Inriktning under 2021
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på 
inkluderande och innovativa arbetsmiljöer samt hållbar infra-
struktur och mobilitet för att kommunen ska bli den bästa att 
växa i.
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den föräldrakooperativa förskolan Vårblomman för att lösa 
problematiken med nedlagd förskola i Torpa.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över möj-
ligheterna till kameraövervakning vid våra skolor.

Övriga beslut
Utdelning ska göras med 1 650 tkr från Ljungbybostäder.  
Utdelningen ska användas för att finansiera kommunens 
satsning på fritidsbanken, Teater 16 och familjecentraler i 
Ljungby och Lagan.

Heltidsarbete är en viktig fråga för hela Sverige. Det är en 
viktig delstrategi för att möta välfärdens omfattande rekry-
teringsbehov. Heltidsarbete som norm är också en av de vikti-
gaste jämställdhetsinsatserna vi kan genomföra lokalt.

1. Inom ramen för beslut om heltid som norm uppdras 
samtliga nämnder som har anställda inom Kommunals 
avtalsområde att återredovisa nämndens fastställda hand-
lingsplan samt vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen 
senast när årets första budgetuppföljning redovisas för 
2021.  

2. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda 
möjligheten att centralisera bemanningsenheterna för att 
effektivisera resursanvändningen kopplat till heltid som 
norm i hela kommunkoncernen. Återrapportering skall 
ske till kommunstyrelsen senast när årets första budget-
uppföljning redovisas för 2021.

Kostavdelningens över- eller underskott delas mellan förvalt-
ningarna, hälften var. Vid underskott delas hela underskottet, 
2/3 av överskott delas lika. Justeringar kan göras vid extraor-
dinära kostnader.

Om skatteprognos per december eller befolkningssiffrorna 
blir bättre än budgeterat ska detta avsättas till ökad driftbud-
get till barn- och utbildningsnämnden.

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

Bidragsansökan från Ljungbergmuseet för utökat bidrag 
avslås.

Budget
Budgetförutsättningar
Befolkningsprognos
Kommunledningsförvaltningen har med hjälp av Region 
Kronoberg tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig 
fram till 2034. Enligt prognosen beräknas Ljungbys befolk-
ning att öka med 135 personer under 2020. Den förväntade 
tillväxten består i ett invandringsöverskott på 256 invånare 
och ett negativt födelsenetto samt inrikes flyttnetto (-32 
respektive -89 invånare). I prognosen för 2020 är det främst 
åldersgruppen 0-19 år som ökar. Då bland annat invandrings-
överskottet inte verkar bli lika stort som beräknat pekar allt 
mot att antalet invånare år 2020 inte kommer nå upp till den 
prognostiserade befolkningsökningen på 135 personer. 
År 2021 prognostiseras invånarantalet öka med 132 personer. 
Det är då antalet personer över 65 år som beräknas öka mest, 
främst åldersgruppen 80 år och äldre.

Kompensation för demografi
Nämndernas rambudget justeras för ökade respektive mins-
kade kostnader kopplat till befolkningsförändringar i olika 
åldersgrupper. En justering har gjorts för 2019 och 2020. För 
2019 är invånarantalet definitivt och för 2020 finns en ny 
prognos. Totalt sett minskas budgeten med 2,7 mkr, varav 
barn- och utbildningsnämnden står för -4,4 mkr. Socialnämn-
den får 1,7 mkr.

Inflationskompensation
Nämnderna kompenseras för inflation beräknat från SKR:s 
beräknade prisindex för kommunal verksamhet (PKV) övrig 
förbrukning för 2021 (cirkulär SKR 20:39). Detta innebär en 
kompensation med 1,5 procent för 2021. Kompensationen 
räknas på alla kostnader utom lönekostnader, med avdrag för 
intäkter. Kompensationen ligger totalt på 5 542 tkr för 2021, 
där merparten gäller barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden.

Kostavdelningens debitering mot förvaltningar räknas upp 
genom indexuppräkning med PKV. Indexuppräkning av 
internhyran sker också genom PKV. För 2021 innebär det en 
ökning med 1,7 %. 

Kapitalkostnadskompensation
Regelverket för kapitalkostnadskompensationen ändras så att 
kompensation blir 75 procent av genomsnittlig kapitalkost-
nad för nyinvesteringar från och med 2021. Total kompensa-
tion 2021 ligger på 1,9 mkr, framför allt gällande gatuinves-
teringar på tekniska nämnden.

Internränta
Internräntan sänks från 1,1 procent till 0,8 procent. Ränte-
satsen sätts utifrån kommunens egen genomsnittliga upp-
låningsränta. Sänkningen innebär att budgeten minskas för 
nämnderna med 4,7 mkr.

Löneökningsbudget 
Löneökningskompensation för sjukfrånvaro som tidigare 
kompenserats enligt schablonen 1,3 % tas bort.
Löneökningar är budgeterade till 2,9 procent i genomsnitt för 
2021. Kompensationen budgeteras centralt på finansieringen 
och fördelas ut till förvaltningarna allteftersom löneavtalen 
blir klara. Flertalet löneavtal för 2020 är inte klara ännu utan 
budgeteras fortfarande centralt.

Finansiering
Pensionskostnader avser både utbetalningar till pensionärer 
och uppbokning av pensionsavgifter för anställda. Totalt sett 
ökar kostnaden bara marginellt mellan 2020 och 2021, en 
ökning med 0,8 mkr.
Kalkylerade PO-pålägg är en intern intäkt mot förvaltningar-
na som ska motsvara kostnad för de anställdas pensionsavgif-
ter. Den interna intäkten och kostnaden ligger på 8,6 procent 
av lönekostnaden.
Skatteintäkter beräknas enligt SKR.s prognos i oktober. 
Beräkningen är att skatteintäkterna ökar med 1,5 procent för 
2021 vilket är en väldigt svag utveckling. Bedömningen är 
att skatteintäkterna tar bättre fart från 2022 och framåt. Vi ser 
att befolkningen inte utvecklas i den takt som prognostise-
rades under våren 2020. Därför har vi minskat budgeterade 
skatteintäkter med 12 mkr, vilket motsvarar intäkter för 200 
invånare.

SKR okt 
2020

2019 2020 2021 2022 2023

% ökning 2,8 1,9 1,5 3,5 3,9

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag har ökat kraf-
tigt mellan budget 2020 och 2021, en ökning med 40,7 mkr. 
Anledningen är att staten har ökat de generella statsbidragen 
kraftigt på grund av den försämrade konjunkturen.

Budgetår (mkr) 2020 2021
Inkomstutjämning 317,9 309,7
Kostnadsutjämning -21,6 -21,8
Regleringspost 29,8 85,3
LSS-utjämning 37,8 31,6
Fastighetsavgift 55,1 62,3
Tillf statsbidrag flykting 7,3
Totalt 426,4 467,0

Finansiella intäkter budgeteras till 17 750 tkr, vilket är en ök-
ning med 250 tkr. De finansiella intäkterna består framför allt 
av reavinster för pensionsmedelsförvaltningen och borgens-
avgifter mot kommunala bolag. Utdelning från Ljungbybo-
städer ökar från 1 400 tkr till 1 650 tkr.

De finansiella kostnaderna består framför allt av räntekostna-
der för långfristiga lån. De finansiella kostnaderna minskar 
från 9,7 mkr till 7,3 mkr, trots att upplåningen för 2021 be-
räknas öka. Anledningarna är dels att räntenivån har sjunkit, 
dels att upplåningen för 2020 är lägre än budgeterat.

Upplåning
Investeringsbudgeten på 154 mkr och beräknade överförda 
medel på 167 mkr är till största delen självfinansierad. En 
ökad upplåning med 34 mkr krävs för att finansiera investe-
ringarna, vilket motsvarar 88 procent självfinansiering.

Årets resultat
Budgeterat resultat för 2021 ligger på 34 918 tkr vilket mot-
svarar 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Plan 2022-2023
För att nå det finansiella målet om ett resultat på två pro-
cent av skatteintäkter och generella statsbidrag krävs ökade 
intäkter eller minskade kostnader (budgetanpassning) med 
10 mkr för 2022 och ytterligare 23 mkr 2023. Anledningen är 
framför allt att de ökade statsbidragen för 2021 är tillfälliga 
och kommer att sänkas igen under kommande år. Finansiella 
kostnader och avskrivningar ökar på grund av den kommande 
höga investeringsnivån. Samtidigt ökar kommunens kostna-
der genom ökat antal äldre och barn.

God ekonomisk hushållning
I kommunallagen står det att mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning ska finnas för 
den kommunala verksamheten. Målen och riktlinjerna ska 
omfatta både kommunens ekonomi och verksamhet. I kom-
munens ekonomistyrningsregler finns regler som verkar för 
en god ekonomisk hushållning i Ljungby kommun. Där be-
skrivs bland annat de finansiella målen, regler kring budget, 
resultatbalansering, demografisk modell och investeringar.

Finansiella mål
I kommunallagens 11 kapitel stadgas bland annat att en kom-
mun ska ange de finansiella mål som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning. 

Kommunens finansiella mål är följande:
1. Balanskravsresultatet ska motsvara minst 2 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag.  
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.

2. Inflationsskydda eget kapital. 
Dvs för att hindra att värdet på det egna kapitalet ur-
holkas av inflationen. Det betyder att resultatet ska vara 
minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. 
Inflationen definieras som (KPI dec år 1/KPI dec år 0)-
1*100.

3. Självfinansiering av investeringar. 
Över en mandatperiod ska investeringar självfinansie-
ras. Självfinansiering definieras som att resultat plus 
avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om 
investeringarna är större innebär det försämrad likviditet 
eller krav på upplåning.

4. Soliditeten för kommunen inklusive pensionsåtaganden 
ska överstiga 33 procent. 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finan-
siella utrymme. Den visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som har finansierats med egna medel.

Generellt
Sociala avgifterna sänks för ungdomar under 2021-2023. 
Detta innebär att budgeten kan minskas med 3 mkr för 2021, 
vilket kommer att fördelas ut på förvaltningarna.

Budget justeras enligt ny debiteringsmodell mellan kostav-
delningen, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämn-
den för interndebitering kost.

Budget flyttas från nämnderna till kommunledningsförval-
tingen för kostnader för IT-licenser och telefoni.

Enligt IT-avdelningens kontroll finns det ute i organisationen 
ett antal datorer som står oanvända. Budgetramen minskas 
med motsvarande licenskostnad för dessa datorer. Förvalt-
ningarna uppmanas att lämna tillbaka datorerna och på så 
sätt minska sina licenskostnader.

Varje års budget bygger på en befolkningsprognos för att 
beräkna prognostiserade skatteintäkter. Jämfört med be-
folkningsprognosen för år 2020 är invånarantalet nu ca 200 
personer lägre. Det innebär lägre skatteintäkter på 12 mkr 
samt att förvaltningarna har blivit överkompenserade i den 
demografiska kompensationen. För att justera överkompen-
sationen lyfts totalt 12 mkr från nämnderna.

En höjning av internhyran ska göras med 2 000 tkr utöver in-
dexuppräkning. Samtliga nämnder får minskad ram pga den 
höjda internhyran. Sammanlagt tas 2 000 tkr från samtliga 
nämnder för att kunna kompensera de nämnder som får höjd 
hyra för sina fastigheter. 
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Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen får 700 tkr för att inrätta en 
ny tjänst för evenemang, centrumutveckling samt inflytt-
ningsansvarig.   
700 tkr avsätts för en ny tjänst inom IT.

Genom att använda digitala hjälpmedel för möten i större 
utsträckning ska kostnaden för resor och hotell minskas inom 
kommunledningsförvaltningen motsvarande 150 tkr.

Kommunstyrelsens utökade budget med 250 tkr för utred-
ningar gällande fokusområden samt 100 tkr för fokusområde 
berättande tas bort.

50 tkr flyttas från utvecklingsavdelningens integrationsbudget 
till kultur- och fritidsnämnden för kostnad för Godsmagasi-
net.

Sponsring minskas med 200 tkr.

Personaltidningen ska endast distribueras digitalt vilket ger 
en besparing på 100 tkr.

Miljö- och byggnämnden
Förstärkning av budgeten med 350 tkr för att täcka kostnaden 
för arbete med äldre detaljplaner. 

Tekniska nämnden
Driftbudget för Aspebacken på 400 kr tas bort.

Budget för lokalbanken minskas med 400 tkr.

För rivningar avsätts 1 000 tkr.

För underhåll av GC-vägar utanför tätort budgeteras 200 tkr.

Inom räddningstjänsten förstärks budgeten för kompetensut-
veckling med 400 tkr.

För samhällsutveckling behövs ytterligare en exploateringsin-
genjör, budgeten förstärks med 350 tkr, vilket är en halvårsef-
fekt. Ytterligare utökning med motsvarande belopp görs för 
2022.

För kommunal räddningstjänst förstärks budgeten med 115 
tkr kopplat mot generella statsbidrag.

400 tkr avsätts för röjning och uppfräschning av kommunal 
mark i kommunens planerade serviceorter. Utredning skall 
dessutom göras om det är möjligt att göra ovanstående röj-
ning och uppfräschning tillsammans med arbetsmarknads-
enheten, i syfte att få fler personer i arbete. Vilka områden 
som ska röjas och fräschas upp ska göras med vägledning av 
önskemål från samhällsföreningar, byalag eller motsvarande.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 29 
tkr för HPV-vaccination för pojkar. Kommunen har fått ökat 
generellt statsbidrag med motsvarande belopp.

Budgeten utökas med 2 500 tkr som kompensation för ökade 
internhyror för nya fastigheter, kopplat till nya internhyres-
systemet. Därutöver kompenseras barn- och utbildnings-
nämnden med ytterligare 2 000 tkr för ökad internhyra.

Budgetramen för barn- och utbildningsnämnden utökas med 
375 tkr för en ny tjänst som skolsköterska inom centrala 
elevhälsan.

Driftbudget på 500 tkr kopplat till Torpa förskola tas tillfälligt 
bort under pågående utredning.

Socialnämnden
Socialnämnden får en ramjustering motsvarande en minskning 
på 9 000 tkr, baserat på standardkostnad för äldreomsorgen. 
Enligt nettokostnadsavvikelsen hade Ljungby kommuns äldre-
omsorg ett kostnadsöverskridande på 19 mkr år 2019.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens får utökad budget med 1 000 tkr 
för Grands driftkostnader.

Lovaktiviteter har tidigare finansierats med statsbidrag. Kultur- 
och fritidsnämnden får 400 tkr för att fortsätta satsningen.

För att kunna återuppta tillfällig drift av Hammarhallen till-
skjuts medel på 290 tkr för att täcka driftkostnaderna.

För att kunna starta upp ett samarbete samt skriva ett IOP-avtal 
(idéburet offentligt partnerskap) kopplat till Ryssby bibliotek 
budgeteras 80 tkr.

I budgeten tillförs 100 tkr till Teater 16 i årligt kommunalt stöd. 
Uppföljande redovisning ska ske en gång per år.

107 tkr för att täcka upp intäktsbortfall vid införande av fri 
entré för pensionärer på kommunens utebad.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens budgetram förstärks med 1 293 tkr 
för ökade personalkostnader.

Investeringsbudget
Nämnderna har lämnat in begäran om investeringar på sam-
mantaget 328 mkr för 2021 och 1 720 mkr för hela planperio-
den 2021-2025. Budgetberedningens förslag ligger på 154 mkr 
för 2021 och 1 285 mkr för hela planperioden. Av investering-
arna avser 38 mkr VA och renhållning för 2021 och 358 mkr 
för hela planperioden.

Kommunstyrelsen
För kommunstyrelsen budgeteras 6 150 tkr för investeringar 
2021. Budgeten för IT-investeringar sänks från tidigare 4 700 
tkr till 4 000 tkr. För utveckling av intranät budgeteras 500 
tkr årligen under 2021 och 2022. En ny post gäller att kom-
munstyrelsen tilldelas 500 tkr i budget för oförutsedda utgifter. 
Däremot tas posten snabba utvecklingsmedel bort.

Tekniska nämnden
Maskiner och fordon budgeteras enligt tidigare plan, 6 900 tkr 
för 2021.

I fastighetsavdelningens budget avsätts medel för byggna-
tion av Hjortsbergskolan 7-9. Projektet kommer att löpa under 
2021-2024 med sammantagen utgift på 154 mkr. 

För projekt Harabergsområdet så stryks samtliga budgeterade 
poster och istället ges Ljungbybostäder i uppdrag att bygga 
ny förskola, särskilt boende och trygghetslägenheter. Tidigare 
fastställd tidplan ska gälla trots ändrad huvudman för projektet.

För tillbyggnad av Ekebackenskolan budgeteras 14 mkr under 
2021-2022.

För utemiljö i Kånna budgeteras 1 800 tkr för 2021. Förskola 
i Kånna planeras till 2024.

För Ringbadet budgeteras 1 000 tkr 2021.

Gatuinvesteringar budgeteras till 33 mkr för 2021. Jämfört 
med tekniska nämndens förslag så har projekt Österleden och 
Ekalund flyttats fram.

Parkavdelningen tilldelas en investeringsbudget på 3 150 tkr. 
I budgeten igår projektet gångstråk Elverksbron – Villagatan.

Budgeten för exploateringsavdelningen sätts till 3 550 tkr, 
varav 3 000 tkr avser markförvärv.

Gällande investeringar för VA budgeteras 36 400 tkr. Flera 
investeringsprojekt har flyttats framåt i tiden jämfört med 
tidigare plan. För renhållning budgeteras 2 000 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden tilldelas budget på 9 950 tkr 
vilket bland annat innefattar ny lastbil till Sunnerbogymna-

siet, Ipads till F-3, anläggningsfordon till bygg- och anlägg-
ningsprogrammet och ombyggnation av lokaler på Sunnerbo-
gymnasiet.

Kultur- och fritidsnämnden
Investeringar för kultur- och fritidsnämnden budgeteras till 
3 700 tkr för 2021. Nya investeringar är bland annat Laga-
vallens övre planer och biljettmaskin och förvaringsskåp på 
badet.

Miljö- och byggnämnden
För miljö- och byggnämnden avsätts 250 tkr i investerings-
budget.
Socialnämnden
Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 2 350 tkr för 
2021.
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Budget per nämnd och förvaltning 2021 (tkr)

Budget 2020 Budget 2021

Kommunstyrelse 83 741 88 654
Teknisk nämnd 92 504 91 452
Miljö- och byggnämnd 9 371 9 626
Barn- och utbildningsnämnd 690 724 686 463
Socialnämnd 684 030 678 024
Kultur- och fritidsnämnd 73 504 74 807
Valnämnd 14 14
Gem överförmyndarnämnd 4 321 5 581
Revision 1 079 1 088
Gem familjerättsnämnd 1 801 1 823

SUMMA 1 641 089 1 637 532

KOMMUNSTYRELSE

Inflationskompensation 393
Demografifaktor 2021 250
Löneökning 262
Sänkt internränta -66
Fokusområde berättande -100
Fokusområde utredningar -250
Evenemang, centrum o inflyttningsansvarig 700
Integrationsbudget till Godsmagasinet -50
It, ny tjänst 700
IT-licenser o telefoni 4 299
Kontroll datorer -10
Minskad kostnad för resor och hotell -150
Minskad ram pga höjd internhyra -109
Minskad ram pga minskad befolkning -656
Minskad sponsring -200
Personaltidning endast digitalt -100

SUMMA 4 913

Inflationskompensation 307
Demografifaktor justering 2019 -223
Demografifaktor justering 2020 -313
Demografifaktor 2021 408
Löneökning 217
Kapitalkostnadskompensation 1 507
Sänkt internränta -1 280
IT-licenser o telefoni -276
Interndebitering kost -2 287
Kommunal räddningstjänst 115
Drift Aspebacken -400
GC-vägar utanför tätort 200
Kompetensutv räddningstjänsten 400

TEKNISK NÄMND                           

Kontroll datorer -16
Lokalbanken -400
Minskad ram pga höjd internhyra -112
Minskad ram pga minskad befolkning -674
Rivningar 1 000
Samhällsutveckling exploatering 375
Satsning serviceorter 400

SUMMA -1 052

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

Inflationskompensation -113
Demografifaktor 2021 33
Löneökning 179
Sänkt internränta -3
IT-licenser o telefoni -110
Kontroll datorer -3
Minskad ram pga höjd internhyra -11
Minskad ram pga minskad befolkning -67
Äldre detaljplaner 350

SUMMA 255

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND                                    

Inflationskompensation 2 385
Demografifaktor justering 2019 -3 115
Demografifaktor justering 2020 -3 938
Demografifaktor 2021 2 659
Löneökning 7 308
Kapitalkostnadskompensation 275
Sänkt internränta -1 728
Interndebitering kost -4 214
IT-licenser o telefoni -2 269
HPV-vaccination pojkar 29
Internhyra kompensation tidigare höjning 2 500
Internhyra ökning 2 mkr 2 000
Kontroll datorer -164
Minskad ram pga höjd internhyra -838
Minskad ram pga minskad befolkning -5 026
Skolsköterska central elevhälsa 375
Utredning Torpa -500

SUMMA -4 261

SOCIALNÄMND

Inflationskompensation 2 047
Demografifaktor justering 2019 2 988
Demografifaktor justering 2020 -477
Demografifaktor 2021 -768
Löneökning 1 010
Sänkt internränta -1 015
Interndebitering kost 6 501
IT-licenser o telefoni -1 396
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND                                             

Inflationskompensation 509
Demografifaktor justering 2019 -186
Demografifaktor justering 2020 -251
Demografifaktor 2021 278
Löneökning 283
Kapitalkostnadskompensation 113
Sänkt internränta -574
Integrationsbudget till Godsmagasinet 50
IT-licenser o telefoni -248
Driftkostnad Grand 1 000
Hyra Hammarhallen 290
IOP Ryssby bibliotek 80
Kontroll datorer -5
Lovaktiviteter 400
Teater 16 100
Pensionärer gratis bad 107
Minskad ram pga höjd internhyra -92
Minskad ram pga minskad befolkning -551

SUMMA 1 303
Brandutbildning -11

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Inflationskompensation -23
Demografifaktor justering 2019 -11
Demografifaktor justering 2020 -14
Demografifaktor 2021 15
Utökad ram 1 293

SUMMA 1 260

REVISION

Inflationskompensation 10
Demografifaktor justering 2019 -2
Demografifaktor justering 2020 -3
Demografifaktor 2021 4

SUMMA 9

GEMENSAM FAMILJERÄTTSNÄMND

Inflationskompensation 27
Demografifaktor justering 2019 -5
Demografifaktor justering 2020 -6
Demografifaktor 2021 6

SUMMA 22

Kontroll datorer -32
Minskad ram pga höjd internhyra -838
Minskad ram pga minskad befolkning -5 026
Ramjustering baserat på standardkostnad för äldreomsorgen -9 000

SUMMA -6 006
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Förvaltning Investeringsprojekt Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

TN övergripande Inventarier 1 750 1 300 1 500 1 550 2 250
Maskiner och fordon, inkl 
räddningstjänsten 6 900 5 450 2 400 6 800 2 650
Åtgärder enl klimatanpassningsplan 0 0 0 0 0

Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten 8 650 6 750 3 900 8 350 4 900
TN Fastighetsavd Utbyte lekutrustningar 500 500 500 500 500

Reinvesteringar 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
Säkerhetsåtgärder och krisberedskap 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Energiinvesteringar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Tillgänglighet 500 500 500 500 500
Verksamhetsförändringar lokaler BUN 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Verksamhetsförändringar lokaler SN 500 500 500 500 500
Verksamhetsförändringar lokaler KFN 300 300 300 300 300
Arbetsmiljöåtgärder enligt 
skyddsronder 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Hjortsbergskolan 7-9 5 000 60 000 60 000 28 850  
Ekebacken tillbyggnad åk6 9 000 5 000    
Kånna utemiljö 1 800     
Kånna fsk + fritids    20 000  
Holmsborg  9 000    
Ringbadet 1 000     

Summa TN - Fastighetsavdelning 44 600 101 800 87 800 76 650 27 800
Åtgärder för trafiksäkerhet och 
tillgänglighet 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Trafikskyltning Ljungby stad 400 400 400 400 400
Broar - reinvestering 500 500 500 500 500

Summa TN Gata - Trafiksäkerhet 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900
Industriområde kompl infarter mm 200 200 200 200 200
Industriområde Ekalund 1 500 4 500 6 000 6 000 4 000

Summa TN  Gata - Industri- och handelsområden 1 700 4 700 6 200 6 200 4 200
Bostadsområdet Björket 1 000     
Bostadsområde Sågverket 200 1 500 3 000   
Bostadsområde Djupadal  500 1 000   

Summa TN Gata - Bostadsområden 1 200 2 000 4 000 0 0
Österleden del 1 (Björket) 1 500 6 000 13 500   
Sohlbergsrondellen (1/4 betalas av 
kommunen)   0 750 5 000

Trafiklösning Viaduktgatan - Ringvägen   600 5 500  
Asfaltering sista lager - 
exploateringsområden 3 500 3 500 3 500 2 500 2 500

Asfaltering gator 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Anpassning till byggnation 
Harabergsomr. 500 2 000 2 000   
Axel Ångbagaresgata 500  xx   
Hovdinge vänstersvängfält (Ljungby 
kommun+TRV)  1 110    

Summa TN Gata - Gator och parkeringar 14 000 20 610 27 600 16 750 15 500
Reinvestering av GC vägar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
GC-väg Sickinge - 25:an inkl bro   5 000 5 000  
GC-väg Näsvägen Etapp1 + Etapp 2 till 
Ekalund   2 000   

GC-väg Björket / Byagården inkl GC-
bro vid Replösabron 3 000 9 000    

INVESTERINGSBUDGET 2021 SAMT PLAN 2022-2025

GC-väg Angelstad-Bolmen  2 000    
GC-väg Ljungby-Angelstad   6 000   
GC-väg Stensberg-Karlsro   500   
GC-väg runt och till nya skolor+säbo, 
Harabergsomr. 1 000 xx xx   

GC-väg Regnbågens fsk 500     
Summa TN Gata - GC-vägar 6 500 13 000 15 500 7 000 2 000

Belysning 400 400 400 400 400
Byte till LED 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

Summa TN Gata - Belysning 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Fritidsvägen Kv Fritiden   1 500   
Märtha Ljungbergsvägen     8 000

Summa TN Gata - Övrigt 0 0 1 500 0 8 000
Anslutningar till Bergagatan 2 000     
Föreningsgatan till Oxtorget 200 3 000    
Smedjegatan 200 2 000    
Kungsgatan-Drottninggatan  700 7 000   
Bryggerigränd  150 1 500   
Salutorget   500 6 500  
Drottninggatan (Föreningsgatan-
Eskilsgatan)    500 5 500
Oxtorget samt Föreningsgatan - 
Drottninggatan    500 5 000
Storgatan - väster (Märta Lj. - Stora 
Torget) 300 2 000 xx   
Stationsgatan (Fabriksgatan-
Helsingborgsvägen)  200 2 500   

Drottninggatan (Föreningsgatan-
Bryggerirondell)     4 000
Drottninggatan (Bergagatan-
Drottningplan)    500 5 000

Summa TN Gata - Centrumplan 2 700 8 050 11 500 8 000 19 500

Summa TN Gata 33 000 55 260 73 200 44 850 56 100
TN Park Tillgänglighetsanpassning lekplatser 600 600 600 600 600

Komplettering grönytor i 
exploateringsområden 300 300 300 300 300

Kompletteringsplanteringar, träd i 
parkmark 250 250 250 250 250

Grönytor och lekplats Björket  1 200    
Nytt industriområde Ekalund, grönytor    1 000 1 000
Bostadsområde Djupadal, grönytor    100  
Bostadsområde Sågverket, grönytor   200 200  
Gångstråk Elverksbron - Villagatan 2 000 3 500    

Summa TN Park 3 150 5 850 1 350 2 450 2 150
TN Exploatering Markförvärv 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Tätortskarta 200     
Fritidskarta 350     

Summa TN Exploatering 3 550 3 000 3 000 3 000 3 000

Teknisk nämnd exkl. VA/renhhållning summa 92 950 172 660 169 250 135 300 93 950

TN Vatten Reinvesteringar vattenverk 3 000 7 500 3 000 3 000 3 000
Transportmedel, Caddy 700    700

Förvaltning Investeringsprojekt Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025



INVESTERINGSBUDGET 2021 SAMT PLAN 2022-2025 INVESTERINGSBUDGET 2021 SAMT PLAN 2022-2025

20 21

Nödvattenförråd Beslut TN från 52002            3 000     
Summa Vatten 6 700 7 500 3 000 3 000 3 700
TN Avlopp Övervakningsutrustning 500 500 500 500 500

Reinvesteringar avloppsreningsverk 500 16 900 12 650 7 000 7 000
Ny maskinutrustning 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Transportmedel, Caddy 200   200 200

Summa Avlopp 3 700 19 900 15 650 10 200 10 200
TN VA-ledningar Ny maskinutrustning rörnät 500 500 500 500 500

Ledningsförnyelse 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Tillkommande anslutningar, Bostäder 
och industrier 3 500 5 000 5 000 5 000 5 000

VA-Plan 11 000 5 000 40 000 40 000 10 000
Transportmedel, Caddy och lastbilar   250 250  
Nytt industriområde Ekalund 1 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Hammarrondellen VA 4 000     

Summa VA-ledningar 26 000 36 500 71 750 71 750 41 500

Summa Vatten och avlopp 36 400 63 900 90 400 84 950 55 400
TN Renhållning Investeringar renhållning 2 000 1 000 1 500 1 500 1 500

Optisk sorteringsanläggning    3 000  
Utökning av deponi  12 000    

Summa Renhållning 2 000 13 000 1 500 4 500 1 500

Summa VA Renhållning 38 400 76 900 91 900 89 450 56 900

Teknisk nämnd summa 131 350 249 560 261 150 224 750 150 850
KLF IT-investeringar 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Inventarier 150 150 150 150 150
Programfas 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
KS oförutsedda 500 500 500 500 500
Nytt intranät 500 500    
Skyltar vid E4:an  2 000    

Kommunledningsförvaltning summa 6 150 8 150 5 650 5 650 5 650

BUN Inventarier BUN 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Åtgärder enligt räddningstjänst, skydds-
kom, arbetsmiljöinsp mm  100 100   

Maskinell utrustning för lokalvård 100 100 100 100 100
Lärararbetsplatser 75 75 75 75 75
Anpassning av skolgårdar enligt handi-
kapplanen 175 175 175 175 175

Lastbil Sunnerbogymnasiet 1 500     
Anläggningsfordon bygg- och anlägg-
ningsprogrammet 1 750     

Ipads F-3 875     
Supportsvarvar industriprogrammet 800     
Regnbågens förskola inventarier  2 500    
Harabergsområdet/ Hjortsberg inventarier   5 000 4 500  

Förvaltning Investeringsprojekt Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Ombyggnation lokaler som tidigare 
disponerats av träutbildning 1 200     

Ekebackenskolan inventarier 475     

Barn- o utbildningsnämnd summa 9 950 5 950 8 450 7 850 3 350

KFN Offentlig utsmyckning 100 100 100 100 100
Investeringar Kultur-Fritid 700 700 700 700 700
Paddock Sickinge  820    
Lagavallens övre planer 700     
Robotgräsklippare Ringvallen 100     
Bokbuss  5 000    
Utrustning till friidrotten 200     
Ny traktor Kv Fritiden 500     
Staket Lagavallen 300     
Flytt av fotbollsplan på kv Fritiden 250     
Biljettmaskin o förvaringsskåp badet 850     
Ismaskin Ljungby Arena  1 300    
Kv Fritiden steg 1 multihall med 
överbyggnad o bowling   145 000   

Kultur- o fritidsnämnd summa 3 700 7 920 145 800 800 800
MBN Inventarier, utrustning o programvara 100 100 100 100 100

Digitalisering 150 100 100 100 100

Miljö- o byggnämnd summa 250 200 200 200 200

SN Inventarier socialförvaltning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Arbetsmiljöåtgärder 400 400 400 400 400
Reinvesteringar sängar 320 320 320 320 320
Reinvesteringar taklyft 200 200 200 200 200
IT-förbättringar 430 430 430 430 430
Inventarier nytt särskilt boende   23 800   

Socialnämnd summa 2 350 2 350 26 150 2 350 2 350

Summa totalt 153 750 274 130 447 400 241 
600

163 
200

Exkl VA 115 350 197 230 355 500 152 150 106 300

   

Förvaltning Investeringsprojekt Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025
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Ekonomisk rapport
Kommunstyrelsens uppdrag
I kommunstyrelsens verksamhetsplan görs en översiktlig 
beskrivning av hur kommunstyrelsen planerar att ta sig an 
kommunfullmäktiges uppdrag och budget. Kommunstyrel-
sens uppdrag regleras i kommunstyrelsens reglemente.

Utöver de uppdrag som tilldelas kommunstyrelsen i plane-
ringsdirektivet så hanterar kommunstyrelsen de uppdrag som 
löpande lämnas av kommunfullmäktige. På motsvarande sätt 
riktar kommunstyrelsen löpande uppdrag till sin förvaltning, 
kommunledningsförvaltningen. Uppdrag som tillkommer un-
der året läggs till i förvaltningens verksamhetsplan och följs 
upp enligt gällande delårsrapportering. 

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens för-
valtning och biträder därmed kommunstyrelsen i uppdraget 
att leda, samordna och bedriva uppsikt för den kommunala 
verksamheten. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för uppfölj-
ning, utveckling och utvärdering av nämndernas verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska utifrån sin styrande roll även kontrol-
lera att kommunfullmäktiges övergripande mål och planer 
följs. Kommunstyrelsen ska ha insyn, uppsikt och kontroll 
över den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen 
samt i de kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
Kommunstyrelsen har också till uppgift att driva de strategis-
ka utvecklings- och framtidsfrågorna för Ljungby kommun.

Kommunledningsförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen leder, utvecklar, följer upp 
samt bedriver uppsikt över kommunens totala organisation 
och verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv och utifrån gäl-
lande lagstiftning på uppdrag av kommunstyrelsen. 

Målet är att kommunledningsförvaltningen skall vara en tyd-
lig och professionell förvaltning med fokus på visionsarbete, 

utveckling och koncernövergripande styrning, samordning 
och stöd till förvaltningar/ bolag för att skapa en effektiv och 
utvecklingsorienterad organisation som har invånarnas bästa i 
fokus och där arbetet präglas av långsiktighet och hållbarhet. 

Kommunledningsförvaltningen ska implementera visions-
styrningsmodellen i kommunkoncernen kopplat till vision, 
mål, budget och tillitsbaserad styrning under 2021. 

Implementering av styrande dokument och uppföljning sker 
enligt kommunstyrelsen uppsiktsplikt. Samordnad återrap-
portering ges till kommunstyrelsen vid delårsrapport avse-
ende HR, budget och kvalitet.

Värdegrund och tillitsbaserad styrning
Vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Det är vår värdegrund. 
Vi är öppna betyder att vi är ärliga, håller vad vi lovar, är ly-
hörda, visar varandra respekt och att vi löser det tillsammans. 
Vi är framåt betyder att vi är modiga, kreativa, vi agerar, lär 
av erfarenheter och vår omvärld samt att vi tänker långsik-
tigt. Vi vill betyder att vi tar ansvar och ser till helheten, har 
service i fokus, utvecklar och tillvaratar kompetens samt vi 
krånglar inte till det. Värdegrunden ska vara en vägledning 
och ha tydlig koppling till vardagsarbetet, politiska uppdrag 
och genomsyra hela organisationen. 

 I Ljungby kommun präglas organisationen av helhetssyn och 
samverkan. Vi har kommuninvånarnas behov, kunskap och 
upplevelser i fokus. Genom tillitsbaserad styrning skapar vi 
en kultur med öppet klimat och ökat handlingsutrymme som 
skapar förutsättningar för tillitsfulla relationer där medarbe-
tare trivs och vill, kan och vågar göra skillnad. Tillsammans 
lyckas vi!

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

EDTBUDGET - Nämndsbudgetrapport 2021-04-14 10:50:55

Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 

2020
BUDGET

2020
BUDGET 

2021
Totalt I INTÄKTER -17 497 -21 434 -18 597

K KOSTNADER 103 451 105 175 107 251
Nettokostnad 85 954 83 741 88 654

10 Nämnds- och styrelseverksamhet I INTÄKTER -320 -48 -343
K KOSTNADER 5 242 6 389 6 407
Nettokostnad 4 922 6 341 6 064

11 Stöd till politiska partier K KOSTNADER 1 111 1 116 1 116
Nettokostnad 1 111 1 116 1 116

13 Kommunövergripande verksamhet I INTÄKTER -2 837 -2 761 -2 863
K KOSTNADER 4 020 3 812 3 911
Nettokostnad 1 183 1 051 1 048

22 Utåtriktade åtgärder I INTÄKTER -773 -766 -5 693
K KOSTNADER 4 179 5 023 10 496
Nettokostnad 3 406 4 257 4 803

24 Gator o vägar samt parkering K KOSTNADER 0 25 0
Nettokostnad 0 25 0

26 Miljö och hälsoskydd I INTÄKTER -428 0 0
K KOSTNADER 716 83 183
Nettokostnad 288 83 183

27 Räddningsvht o övr samh.skydd I INTÄKTER -857 -1 106 -1 206
K KOSTNADER 1 372 1 626 1 838
Nettokostnad 515 520 632

47 Grundl, gymnasial vux.utb, SFI K KOSTNADER 0 0 7 518
Nettokostnad 0 0 7 518

48 Kommunal vuxenutbildning K KOSTNADER 7 509 7 471 0
Nettokostnad 7 509 7 471 0

61 Arbetsmarknadsåtgärder I INTÄKTER -1 211 -543 -700
K KOSTNADER 3 943 3 481 3 615
Nettokostnad 2 732 2 938 2 915

70 KLF stab o utvecklingsavd I INTÄKTER -1 718 -582 -855
K KOSTNADER 14 947 13 383 13 151
Nettokostnad 13 229 12 801 12 296

72 Kansliavdelningen I INTÄKTER -3 423 -3 195 -3 103
K KOSTNADER 12 183 12 271 12 040
Nettokostnad 8 761 9 076 8 937

73 Ekonomiavdelningen I INTÄKTER -3 066 -2 172 -2 620
K KOSTNADER 11 910 11 440 11 716
Nettokostnad 8 844 9 268 9 096

74 Personalavdelningen I INTÄKTER -1 568 -384 -399
K KOSTNADER 17 268 16 854 16 833
Nettokostnad 15 700 16 470 16 434

77 IT-avdelningen I INTÄKTER -1 296 -9 877 -815
K KOSTNADER 19 051 22 201 18 425
Nettokostnad 17 755 12 324 17 610

1 / 1
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I arbetet mot visionen har vi från och med år 2021 även fyra 
fokusområden: 
•  Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera 
lockande levnadsmiljöer. 
•  Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vat-
tenfrågor i Ljungby kommun. 
•  Utveckla arbetet kring berättartraditionen och sagobygden.  
•  Näringsliv

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1
Visionsmål: Bästa kommun att växa i

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

Inriktning under 2021
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på 
inkluderande och innovativa arbetsmiljöer samt hållbar infra-
struktur och mobilitet för att kommunen ska bli den bästa att 
växa i. 

Visionsmålet Bästa kommun att växa i ska ta oss mot 
visionen om att bli fler invånare genom att vi utvecklar 
kommunen tillsammans. Vi behöver därför jobba mer 
gränsöverskridande, med olika aktörer – offentliga, privata 
och ideella – i olika satsningar och projekt som gör vår 
kommun attraktiv. Vi behöver vara innovativa och modiga, 
och uppmuntrande till kreativitet och nyskapande. 
För att åstadkomma långsiktig förbättring på de sociala, 
ekologiska och ekonomiska områdena är utbildning en 
framgångsfaktor. Här handlar det om att höja kunskaps-
nivån, och genom detta även att varaktigt bryta strukturer 
och förändra kulturer. Högre utbildningsnivå generellt ger 
bättre möjlighet till innovativt tänkande och ett långsiktigt 
hållbart och rikt näringsliv. Vi behöver lägga fokus på att 
uppnå en inkluderande och breddad arbetsmarknad, som 
ger bättre förutsättningar för jämställdhet, kreativitet och 
god hälsa. 
Vi behöver rikta in oss på omställning och hållbar mo-
bilitet. Vår sociala mobilitet har påverkats stort under 
pågående pandemi, och flera omställningar har gjorts och 
kommer att få göras framöver. God infrastruktur och till-
gången till utbildning och utbildad personal är viktiga för-
utsättning för en växande arbetsmarknad. Digitalisering är 
ett viktigt verktyg i omställningen. Vi behöver säkerställa 
att kreativa, innovativa och inkluderande miljöer bibehålls 
och förstärks genom stöttning av kultur, föreningsliv och 
idrott, där jämlikhet och jämställdhet är genomsyrande 
aspekter. 
Vi behöver även insatser för hållbar mobilitet vad gäller 
minskad och bättre energianvändning från resor och trans-
porter. Vi måste förändra vilka drivmedel som används, 
men även tänka nytt kring hur vi planerar och använder 
olika delar av vår infrastruktur. Utveckling av ny teknik 
kan vara en förutsättning för vissa åtgärder, men ofta 
finns redan användbar teknik och fungerande metoder. Då 
handlar mycket om modet att göra förändringar – att våga 
satsa, tillsammans!

Uppdrag och aktiviteter – från planeringsdirektivet antaget i KF 2020-11-23

Kommunledningsförvaltningen uppdras att under första kvartalet 2021 införa ett fjärde fokusområde: Näringsliv.
Kommunledningsförvaltningen och Ljungby Energi AB får i uppdrag att tillsammans med andra aktörer arbeta för en etable-
ring av tillverkning/ försäljning av vätgas.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över ersättning och reglemente för kommunens utvecklingsgrupper (regist-
rerad förening som är sockenråd, hembygdsförening eller bygdegårdsförening).
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av nämndernas reglementen. 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inrätta en ny tjänst för hantering av evenemang (Evenemangslots) samt In- och 
Medflyttningsansvarig. 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inrätta en ny tjänst på IT. Under 2021 skall Ljungby kommun förbättra IT-
säkerheten eftersom de allt mer ökande kraven på digitalisering ställer mycket höga krav på den digitala infrastrukturen och 
IT- säkerheten.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inrätta en ny tjänst på ekonomiavdelningen med syfte att förbättra avtalstrohe-
ten samt upphandlingsprocesserna och rutinerna samt dialog såväl internt som externt med leverantörer. 

Övriga uppdrag och aktiviteter
Under 2021 ska utvecklingsplan för införande av tillitsbaserad styrning i kommunkoncernen fastställas. Implementering sker 
under 2021-2023. 
Under 2021 ska förvaltningen ta fram en handlingsplan/tillväxtstrategi för arbetet med att förtydliga vägen mot visionen. För 
att lyckas med visionen och en ökad tillväxt behöver kommunen peka ut områden och vägval i riktning mot 35 000 invånare år 
2035.

Leda, samordna och följa upp kommunkoncernens arbete med Agenda 2030. I detta uppdrag ska kommunledningsförvaltning-
en arbeta aktivt med internt miljöarbete.
Kommunledningsförvaltningen ska implementera visionsstyrningsmodellen i kommunkoncernen kopplat till budget och till-
litsbaserad styrning under 2021. Implementering av styrande dokument och uppföljning enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
samt upprättande av riktlinje för samordnad återrapportering till kommunstyrelsen vid delårsrapport avseende HR, budget, 
kvalitet samt förvaltningarnas arbete med antagna fokusområden.
Styra och samordna arbetet med översiktsplanen 2035 samt VA-planen. Översiktsplanen är en visions- och samhällsutveck-
lingsplan för hela kommunen och fungerar som utvecklingsplan för mark- och vattenanvändning.
Leda och samordna arbetet tillsammans med region Kronoberg för en effektiv kollektivtrafiklösning i Ljungby tätort. 
Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att utveckla och intensifiera dialogen med Region Kronoberg samt arbeta för en 
framtida höghastighetsjärnväg med Ljungby stad som stationsläge. 
Under 2021 ska avtalet mellan Ljungby Kommun och Ljungby Business Arena revideras.
Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag på policy och verksamhetsplan för kommunens arbete med 
hållbart resande. Förslagen ska syfta till att utifrån ett helhetsperspektiv på hållbarhet klargöra kommunens synsätt och arbets-
sätt för resor oavsett transportsätt.
Dokument- och ärendehanteringssystem ska implementeras i hela kommunkoncernen under 2021. I samband med implemente-
ring ska styrdokument upprättas där nämndsprocesserna och beslutsgångarna tydliggöras med koppling till visionsmål. 
Under 2021 ska en ny visuell identitet implementeras i hela kommunkoncernen. Samt pågående arbete med att flytta över visit-
ljungby.se till ljungby.se
Nytt intranät ska under 2021och 2022 implementeras i kommunkoncernen. Intranätet är en av kommunens primära interna 
kanaler och i samband uppstartsarbetet 2021 kommer kommunledningsförvaltningen i dialog med övriga förvaltningar arbeta 
med de interna kommunikationsvägarna. Intern kommunikation som tidigare skett genom tryckt personaltidning kommer också 
att struktureras om.
Genomföra översyn av ägardirektiv utifrån antaget plandirektiv.
Leda, samordna och följa upp arbetet med att implementering av IT- och digitaliseringsplan i Ljungby kommun.
Leda, samordna och följa upp arbetet med implementering av näringslivspolicy i Ljungby kommun.
Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att lösa behovet av en centrumutvecklare tillsammans med Centrumföreningen 
och Fastighetsägarna.
Kommunens verksamheter kommer under 2021 att fokusera arbetet på att öka tillgängligheten och utveckla delaktigheten samt 
dialogen med invånarna. Aktivt arbete med tillgängligheten och dialog för positiv förflyttning av resultaten i de mätningar som 
kommunen följer.
Mätetal:
Näringslivsranking 2021 - förbättring
Upphandlingsindex - förbättring
Avtalstrohet – förbättring
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) resultatet har ett övergripande perspektiv avseende kommunens kvalitet och effektivitet i 
jämförelse med andra kommuner.
Servicegrad – Mätetal från KKiK

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2
Visionsmål: Livslångt lärande för alla

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

Inriktning under 2021
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på 
ökad delaktighet och barns trygghet samt likvärdiga och 
inkluderande lärandemiljöer för att nå ett livslångt lärande för 
alla. 

Visionsmålet Livslångt lärande för alla ställer krav på möj-
ligheter till utveckling av kompetenser och färdigheter för 
invånare i alla åldrar. För att öka attraktiviteten för Ljungby 
som hemkommun måste vi få fler att känna sig trygga och 
inkluderade i samhället.

Utbildning är en viktig grund för att skapa jämlika förutsätt-
ningar för livslångt lärande. Barn har olika förutsättningar, 
och det är viktigt att kunna och våga agera i tid för att för-
bättra möjligheterna för alla. Kompetens och metoder finns, 
men resurser behöver omfördelas för att kunskap ska kunna 
omsättas i handling. Våra barn och ungdomar är framtiden. 
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Det krävs tidiga insatser i samordnade former för att förebyg-
ga utanförskap, psykisk ohälsa och kriminalitet. I Ljungby 
och Kronoberg arbetar vi med fokus på ”barnens bästa”.

Genom hela livet behövs trygga lärandemiljöer och mö-
tesplatser för god livskvalitet och livslångt lärande. Med 
kraftfulla satsningar på trygghet och tillit ökar vi kunskapen 
och förståelsen för olika förutsättningar och belyser olika per-
spektiv. Satsningar på delaktighet leder till ökad jämlikhet. 

God grundutbildning förbättrar förutsättningarna för vidare-
utbildning och livslångt lärande.  

Vi ska stimulera närings- och föreningsliv till olika insatser 
som en del i utvecklingen. För att lärandet ska fortgå för alla 
behövs miljöer där alla har möjlighet och känner sig bekväma 
att delta.  Detta ger förutsättningar för större branschbredd, 
vilket i sin tur kan öka möjligheten att hitta attraktiva arbeten 
utanför de dominerande och traditionellt könssegregerade 
arbetsplatserna i kommunen. En medveten satsning på ett 
attraktivt utbildningsutbud på gymnasie- och högskolenivå 
skulle också kunna ge långsiktigt positiva konsekvenser för 
befolkningsutveckling. 

 Uppdrag och Aktiviteter - från planeringsdirektivet antaget i KF 2020-11-23
 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna till kameraövervakning vid våra skolor.

Heltidsarbete är en viktig fråga för hela Sverige. Det är en viktig delstrategi för att möta välfärdens omfattande rekry-
teringsbehov. Heltidsarbete som norm är också en av de viktigaste jämställdhetsinsatserna vi kan genomföra lokalt.                                      
1. Inom ramen för beslut om heltid som norm uppdras samtliga nämnder som har anställda inom Kommunals avtalsområde att 
återredovisa nämndens fastställda handlingsplan samt vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen senast när årets första budgetupp-
följning redovisas för 2021.                                                                           

2. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att centralisera bemanningsenheterna för att effektivisera 
resursanvändningen kopplat till heltid som norm i hela kommunkoncernen. Återrapportering skall ske till kommunstyrelsen 
senast när årets första budgetuppföljning redovisas för 2021. 

Övriga uppdrag och aktiviteter
Avtalsuppföljning mellan kommun och Campus Ljungby.
Genomförande av ESF- projektet Fasetten – vägen till arbete och studier Målet med projektet är att skapa nya varaktiga insatser 
för att förbättra målgruppens valkompetens som leder till sysselsättning på ett meningsfullt sätt. Målgruppen är unga, 15-24 år, 
kvinnor och män, som står utanför arbetsmarknaden.  
Upprätta policydokument samt leda, samordna och följa upp arbetet mot barnkonventionen i respektive nämnd.
Fortsätta arbetet med att erbjuda ungdomar demokratiskolan som sommarjobb.
Fortsätta utvecklingen av samverkan mellan region, kommuner och akademin.

Mätetal:
Uppföljning av ESF-projektet Fasetten
Uppföljning av arbetslöshetssiffror kopplat till ungdomar. 
Uppföljning av Campus Ljungbys avtal kopplat till antal studenter och kön.
Följa kommunkoncernens utveckling av antal heltidsarbetande.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3
Visionsmål: Vi skapar ett rikt liv

Visionsmålet Vi skapar ett rikt liv innebär att vi ska erbjuda 
trygga och stimulerande miljöer, en inkluderande framtid, 
rent vatten, frisk luft, samt attraktiva och välmående miljöer. 
Vi ska erbjuda goda levnadsvillkor för alla, skapa förutsätt-
ningar för ett hållbart liv och utveckla mötesplatser som be-
rikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefin-
nande. Vi skapar ett rikt ekologiskt och socialt liv.

 

Inriktning under 2021
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på 
goda livsmiljöer med vatten i fokus samt god och jämlik 
hälsa för att skapa ett rikt liv idag och för framtiden. 
För att uppfylla visionsmålet Vi skapar ett rikt liv behöver 
vi levnadsmiljöer som berikar och möjliggör för välmående 
och utveckling. Det finns stora utmaningar på klimat- och 
miljöområdet. Det handlar bland mycket annat om att minska 
utsläpp från transporter, stärka den biologiska mångfalden 
samt säkerställa god vattenkvalitet och skydda våra dricks-
vattentäkter. I dessa utmaningar ska vi även se möjligheter 
att skapa tryggare och hälsosammare levnadsmiljöer. Det 
handlar om att säkerställa att sådana miljöer finns både idag 
och i framtiden.

Vi har stora utmaningar kopplat till god och jämlik hälsa, sär-
skilt gällande psykisk ohälsa, där det finns tydliga skillnader 
mellan kvinnor och män, utbildningsnivå, men även mellan 
olika grupper i samhället. Vi behöver öka fokus på olika 
förebyggande aktiviteter. 
Ett sätt att främja hälsa är att bättre tillgängliggöra natur- 
och friluftsområden för kommuninvånare och besökare, där 
vattnet är en av Ljungby kommuns största resurser. Vistelse 
i natur- och friluftsområden är hälsofrämjande genom bland 
annat att erbjuda motion, lärande, rekreation och återhämt-
ning. Vi kan skapa synergieffekter genom att i dessa områden 
bevara och utveckla naturvärden och därmed stärka ekosyste-
men och den biologiska mångfalden. På så sätt underlättar vi 
för ett rikt liv även för kommande generationer. 

 Uppdrag och aktiviteter- från planeringsdirektivet antaget i KF 2020-11-23

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda kostnad samt ansvar gällande Ljungby som Sverigeledande vattenprodu-
cent av dricksvatten avseende krav och förmåga att bibehålla vattentäktens värde och miljömässiga mål och hållbarhet över tid.

Övriga uppdrag och aktiviteter
Under 2021 ska utvecklingsplan för införande av tillitsbaserad styrning i kommunkoncernen fastställas. Implementering sker 
under 2021-2023
Projektplan för krigsorganisation ska under 2021 fastställas i kommunstyrelsen.
Planering av utbildning och övning inom säkerhet och beredskap. Säkerhet- och beredskapsarbete (krisberedskap, informations-
säkerhet, civilt försvar) I planeringen för att stärka kommunens krisledningsförmåga finns ett övningsupplägg där även kommu-
nikation och medieutbildning ingår.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att kartlägga, samordna och följa upp nämndernas arbete med brottsförebyggande 
arbete med fokus på ungdomar.
Samordning av satsningar för att skapa ett attraktivt centrum i Ljungby stad utmed ån Lagan. 
Uppdatera kommunens HR-strategi.
Folkhälsouppdraget i Ljungby kommun ska ta sin utgångspunkt i SKR:s strategi för hälsa. Under 2021 skall samordning och 
fördjupning ske för kommunövergripande insatser för ett mer hälsofrämjande samhälle. 

Mätetal:
Sjuktal i procent
Medarbetarenkäten HME
Mätetal kopplat till SKR:s strategi för hälsa
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Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport

EDTBUDGET - Nämndsbudgetrapport 2021-04-14 14:24:57

Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 

2020
BUDGET 

2020
BUDGET 

2021
Totalt I INTÄKTER -394 832 -393 966 -320 909

K KOSTNADER 520 713 486 470 412 361
Nettokostnad 125 881 92 504 91 452

10 Nämnds- och styrelseverksamhet I INTÄKTER -487 -486 -462
K KOSTNADER 853 1 127 1 115
Nettokostnad 366 641 653

21 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb I INTÄKTER -22 339 -19 052 -14 982
K KOSTNADER 28 787 29 860 24 804
Nettokostnad 6 448 10 808 9 822

24 Gator o vägar samt parkering I INTÄKTER -45 256 -26 424 -26 760
K KOSTNADER 116 014 66 339 66 942
Nettokostnad 70 758 39 915 40 182

25 Parker I INTÄKTER -17 360 -15 148 -15 610
K KOSTNADER 27 177 24 749 25 328
Nettokostnad 9 818 9 601 9 718

27 Räddningsvht o övr samh.skydd I INTÄKTER -2 978 -1 699 -1 702
K KOSTNADER 35 444 33 368 33 730
Nettokostnad 32 465 31 669 32 028

31 Allmän kulturverksamhet K KOSTNADER 2 0 0
Nettokostnad 2 0 0

34 Idrotts- o fritidsanläggningar K KOSTNADER 0 0 0
Nettokostnad 0 0 0

40 Förskola och öppen förskola I INTÄKTER -21 576 -25 675 0
K KOSTNADER 24 300 22 333 0
Nettokostnad 2 725 -3 342 0

41 Pedagogisk omsorg I INTÄKTER -5 627 -11 457 0
K KOSTNADER 6 806 8 210 0
Nettokostnad 1 180 -3 247 0

44 Grundskola och grundsärskola I INTÄKTER -187 0 0
Nettokostnad -187 0 0

46 Gymnasieskola I INTÄKTER -3 551 -4 716 0
K KOSTNADER 3 923 4 114 0
Nettokostnad 373 -602 0

51 Vård o oms. äldre o funk.hind I INTÄKTER -26 689 -29 512 0
K KOSTNADER 27 844 30 414 0
Nettokostnad 1 155 902 0

71 Gemensamma kostnader I INTÄKTER -1 762 -1 834 0
K KOSTNADER 4 824 8 124 0
Nettokostnad 3 062 6 290 0

72 Kansliavdelningen K KOSTNADER 0 4 0
Nettokostnad 0 4 0

75 Verksamhetslokaler I INTÄKTER -141 732 -156 939 -161 257
K KOSTNADER 147 168 161 202 161 348
Nettokostnad 5 436 4 263 91
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Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 

2020
BUDGET 

2020
BUDGET 

2021
81 Kommersiell verksamhet I INTÄKTER -8 719 -4 083 -740

K KOSTNADER 2 681 1 685 1 699
Nettokostnad -6 038 -2 398 959

86 Vattenfs o avloppshantering I INTÄKTER -52 124 -56 606 -56 606
K KOSTNADER 52 124 56 606 56 606
Nettokostnad 0 0 0

87 Avfallshantering I INTÄKTER -44 447 -40 335 -42 790
K KOSTNADER 42 766 38 335 40 790
Nettokostnad -1 680 -2 000 -2 000

2 / 4
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Exploateringsbudget 2021-2025

Totalt 
projekt 2021 2022 2023 2024 2025

Exploatering bostäder
Replösa Björket, bostäder Utgift 1 900 100 100 100 100 100

Inkomst -16 320 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Järnvägsområdet i centrum, bostäder Utgift 3 950 1 300 200 1 500 100 0
Inkomst -6 550 -3 200 0 -3 600 0 0

Replösa Byagården Utgift 470 0 50 0 0 0

Inkomst -4 200 -1 900 -180 0 0 0

Sallebro Replösa Utgift 1 500 0 0 950 0 0
Inkomst -3 000 0 0 0 -2 500 -500

Sågverket Utgift 1 500 0 0 950 0 0
Inkomst -3 000 0 0 0 -2 500 -500

Bostadsområden Ljungby tätort Utgift 3 950 300 100 700 100 100
Inkomst -23 700 -8 700 -4 000 -3 800 -7 200 0

Exploatering industrier
NV Industriområdet, Eka Utgift 23 300 25 25 2 525 25 0

Inkomst -18 000 -700 -700 -700 -700 -700

Västergatan Lagan Utgift 11 000 2 010 10 10 10 10
Inkomst -5 700 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Karlsro Rosendal Utgift 40 500 50 50 50 50 0
Inkomst -56 600 -9 450 -2 000 -2 000 -2 000 0

Industriområde Ekalund Utgift 59 700 900 8 600 44 100 200 100
Inkomst -88 000 0 0 0 -5 000 -5 000

Netto  
exploateringsverksamhet -95 750 -20 065 2 755 28 535 -31 715 -8 890

Markförvärv/markförsäljning
Markförvärv, inlösen Utgift 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Markförsäljning utöver exploateringsprojekt Inkomst -100 -100 -100 -100 -100

Netto  mark och 
exploateringsverksamhet -17 165 5 655 31 435 -28 815 -5 990

2. Visions- och verksamhetsstyrning
Under år 2021 kommer tekniska förvaltningen att förfina sin 
verksamhetsstyrning i syfte att möjliggöra uppföljning över 
tid och jämförelser med andra kommuner. Detta arbete följer 
SKR:s arbete med att ta fram fler nyckeltal inom de tekniska 
verksamheterna. Dessutom kommer tekniska förvaltningens 
kärnuppdrag att anpassas till de Globala Målen i takt med att 
ökad kunskap och medvetenhet om dessa mål genomsyrar 
verksamheterna. Specifika satsningar görs med de fyra 
fokusområdena i sikte då dessa är identifierade som särskilt 
kraftfulla för befolkningstillväxt. 

Merparten av de medel som finansierar tekniska nämndens 
verksamhet härrör ur investeringsbudgeten. Detta innebär 
att investeringarna i hög omfattning styr hur verksamheten 
inom tekniska förvaltningen ska utformas. Merparten av 
de investeringar kommunen förverkligar beställs av olika 
förvaltningar. Detta förutsätter att samtliga förslag till 
investeringar, även tekniska förvaltningens egna förslag, 
värderas enligt förvaltningens faktiska behov och möjlighet 
till befolkningstillväxt enligt visionen om 35 000 invånare.

3. Årets verksamhet
Tekniska nämnden har uppdraget att leverera infrastruktur, 
trygghet, måltider, bostäder, arbetsplatser, lokaler och 
mötesplatser för ett bättre liv enligt Ljungby kommuns mål 
och vision: I Ljungby formar vi framtiden tillsammans,  
35 000 invånare 2035. 

3.1 Sammanfattning
Tekniska nämndens uppdrag omfattar både drift och 
förvaltning samt utveckling av kommunens gator och 
trafiklösningar, parker och grönområden, vatten och avlopp, 
renhållning, fastigheter och exploateringsområden, kartor 
samt räddningstjänst och kostverksamhet.

I den dagliga driften ingår bland annat dricksvat-
tenproduktion, sophämtning, tillagning av måltider, strategisk 
markanskaffning, förvaltning av kommunens fastigheter, 
räddningstjänst och snöröjning. En kontinuerlig och 
störningsfri leverans är nödvändig och förväntas av våra 
kommuninvånare. 

En ändamålsenlig och effektiv förvaltning av kommunens 
fastigheter och övrig infrastruktur krävs för att bibehålla 
funktion och värde av kommunens kapital. 

Under året kommer tekniska förvaltningen att förbereda sig 
för att inrätta gemensam lokalvårdsorganisation för att skapa 
ytterligare effektivitet i fastighetsförvaltningen.

För att kommunens vision ska uppnås och för att leverera 
en god och hållbar samhällsservice finns ett ökande behov 
av kommunala investeringar. Investeringstakten har sedan 
flera år tillbaka varit hög vilket redan idag har lett till ökad 
arbetsomfattning inom de ordinarie funktionerna. Även 
befolkningsökning, visionen om 35 000 invånare 2035 samt 
övriga utvecklingsambitioner innebär att arbetsomfattningen 
ökar. Fortsatt kloka prioriteringar är nödvändiga för 
att säkerställa god ekonomisk hushållning och en hög 
servicenivå till kommuninvånarna.

Budgetförändringar   
Tekniska förvaltningen får i 2021 års budget ökade anslag 
till satsning på serviceorter (400 tkr), till samhällsutveckling 
exploatering (375 tkr), underhåll gc-vägar utanför tätort (200 
tkr), till räddningstjänsten för kompetensutveckling (400 tkr) 
samt för rivningar (1 000 tkr). Budgetförändringarna, som 
är kopplade till ekonomistyrningsreglerna ger kompensation 
för löneökningar, inflation och kapitalkostnader men avdrag 
för demografi och sänkt internränta. Samtliga förvaltningar 
får minskad ram på grund av minskad befolkning och höjd 
internhyra (totalt –786 tkr). 

3.2 Exploatering och mark
Mät- och kartverksamhet 
Stora delar av all den information kommunen bearbetar 
går att förankra i kartverktyget ARC-GIS, till exempel 
befolkningsfördelning och åldersstruktur. Detta skapar 
goda förutsättningar för planering och utveckling av 
verksamheter inom både tekniska förvaltningen och andra 
förvaltningar. Valdistrikt och skolskjutsplanering är exempel 
på användningsområden inom organisationen.

Avdelningen kommer i enlighet med kommande lagkrav att 
göra detaljplaner och kartinformation mer tillgänglig, till 
exempel kommer exploatörer att kunna se byggrätten för 
respektive fastighet av intresse. Ledningshavare kommer 
att kunna planera ledningsdragningar mer effektivt och 
självständigt. Privatpersoner kommer att kunna skriva ut 
egna situationsplaner i samband med bygglovsansökan. 

Exploateringsavdelningen kommer under året att förfina 
informationen om de olika taxor som tillämpas inom 
verksamheten. Detta ger en förbättrad tydlighet och frigör 
värdefull arbetstid hos både kommun och företagare.

Exploatering och markreserv
Planering för nya bostads- och industriområden 
förutsätter långsiktighet i markförsörjningen, oavsett 
konjunktursvängningar och tillfällig efterfrågan. 
Markreserven minskar i takt med framgångsrikt försälj-
ningsarbete och nya områden behöver därmed tryggas för en 
kraftfull utveckling av kommunen.

Inom områdena Eka, norra Karlsro och Rosendal pågår 
försäljning av mark. Marken på södra Karlsro är slutsåld, 
likaså industrimark med skyltläge mot E4 i Ljungby tätort. 
Arbetet med kommunens markförsörjning för nästkommande 
områden pågår då exploateringsprocessen spänner över 
lång tid. Den börjar med ett markförvärv som följs av en 
planprocess och projektering som pågår innan marken kan 
grovplaneras och byggas ut med vatten, avlopp och gator. 
Arbetet med ny detaljplan för nästa industriområde, Ekalund, 
pågår med arkeologiska utredningar, höjdsättning inklusive 
dagvatten och gestaltning av området. 

Då villatomterna inom etapperna ett och två på bostads-
området Replösa Björket är sålda kommer den tredje etappen 
med ytterligare 43 villatomter, av totalt 94, att bjudas ut till 
försäljning. 

Detaljplaneläggning och tillhörande utredningar pågår för 
några olika områden inom Ljungby stad. Exempel är Replösa 
Östraby norr om Vislandavägen, kvarteret Långraden vid 
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västra Olofsgatan, kvarteret Sågverket, kvarteret Aspebacken 
och kvarteret Loket 1 vid salutorget. 

Under år 2021 är förhoppningen att undertecknade mark-
anvisningsavtal, till exempel avseende Bolmörten 6-9, vid 
Lagavallen, och Korpen 2, på Strömgatan, kommer att 
leda till försäljning och byggnation av flera områden för 
flerbostadsändamål. Detta skulle i så fall innebära att flera 
för kommunen nya byggherrar etablerar sig i kommunen, 
konkurrens främjas, rotation på bostadsmarknaden ökar och 
befolkningstillväxt blir en förväntad effekt.  

3.3 Gator, vägar och parker
Projektering och planering
Projekteringsenheten utför uppdrag åt verksamheterna 
exploatering och mark, gator, vägar och parker samt vatten 
och avlopp. Projekteringsenhetens personal arbetar mestadels 
med uppdrag som rör tekniska förvaltningens investeringar. 
Om behov finns av externa projekteringskonsulttjänster 
kommer dessa att inhandlas inom planerade investerings-
projekt och därmed belasta projektens budget. Vissa 
utredningsuppdrag och förstudier kring eventuella framtida 
projekt inryms i avdelningens budget. Detta skapar 
möjligheter till långsiktig planering av investeringsprojekt.

Investeringsprocessen för infrastrukturprojekt kommer 
att färdigställas och införas. Detta kommer att skapa 
ytterligare tydlighet när det gäller ekonomi, politik och 
ansvarsfördelning och syftar till att uppnå visionsmålet 
“Bästa kommun att växa i”.

Med utgångspunkt i fokusområdena unga vuxna och 
vattenfrågor kommer projektering av GC-väg längs 
Norrleden och GC-bro vid Replösabron att påbörjas. Detta 
kommer att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Utredning och projektering av Axel Ångbagares gata kommer 
att bli färdigt under 2021. I uppdraget ingår bland annat 
att se över trafiksituationen i området kring Lagavallen. 
Den planerade byggnationen i Harabergsområdet kräver en 
utredning av möjliga trafiklösningar. Utredningen inleddes 
ifjol och beräknas att färdigställas under året. 

Trafiksäkerhet
I samband med arbete på kommunens gator, torg och 
vägar behövs en så kallad trafikanordningsplan som visar 
hur trafiken ska hanteras under byggtiden. Kontroll av 
efterlevnaden av dessa planer sker kontinuerligt. 

Fokus på det trafiksäkerhetshöjande arbetet fortsätter med till 
exempel förstärkt belysning vid övergångsställen. Synpunkter 
från medborgarna lyfts in i handlingsplanen för trafiksäkerhet 
för utredning och vidare hantering. 

Gatudrift
Skötsel av gator, vägar, gång- och cykelvägar utförs med 
prioritering av kvalitet och ekonomi. Som exempel på detta 
används återvunnen asfalt på gång- och cykelvägar, detta 
är också i enlighet med globalt mål nummer 11. Andra 
produkter som återanvänds är sten och betong. Planeringen 
är långsiktig, dels för att förvalta de investeringar som är 
gjorda i det befintliga vägnätet, men även för att kunna göra 
kloka framtida investeringar. Gatuavdelningen sköter driften 

enligt de planer som tagits fram vilket ger vägnäten en god 
tillgänglighet och en hög trafiksäkerhet. En rätt anpassad 
fordonspark ger låga driftkostnader, en bra miljöanpassning 
och flexibilitet. Det ger även förutsättningar för att 
upprätthålla en god kvalitet på gator, vägar och gång- och 
cykelvägar. Inför år 2021 har kommunfullmäktige tilldelat 
budget för GC-vägar utanför tätort med 200 tkr. 

De ökade beläggningsinvesteringarna de senaste åren ger 
minskade kostnader när det gäller den felavhjälpande delen 
av driftskostnaderna. Pengar har därmed frigjorts för att 
arbeta med trum- och dikesrensning, det vill säga planerat 
underhåll istället för felavhjälpande underhåll. 

Kundtjänstfunktionen fyller en viktig funktion mellan 
kommuninvånare och gatu- och parkavdelningarna. Många 
av synpunkterna som hanteras rör trafiksäkerhet, nedkörda 
skyltar, frågor av allmän karaktär och förslag på förbättringar.

Vinterväghållning

För att kunna disponera personalstyrka och fordonspark 
på bästa sätt görs årligen en översyn och revidering av 
snöröjningsplaneringen. Det sker tillsammans med inhyrd 
entreprenör. 

Alla entreprenörers snöröjningsfordon är uppkopplade med 
GPS-styrning. Detta ger en snabb överblick över snörundorna 
vilket innebär att kostnaderna tydligare kan följas och att 
personal i kundtjänst i realtid kan se vad som är utfört. På så 
vis kan allmänheten få bättre information. 

Parkdrift
Kommunens parker är naturliga mötesplatser och viktiga 
ur integrations- och folkhälsosynpunkt. Parkerna bidrar 
till uppfyllandet av flera globala mål som till exempel mål 
nummer 10; minskad ojämlikhet.

Arbetet med att digitalisera hantering av grönytorna med 
hjälp av kartverktyget GIS kommer att fortsätta under 
året. Arbetet utförs i syfte att förbättra planeringen när det 
gäller drift och underhåll. Digitaliseringsarbetet kommer 
sedan att kompletteras genom möjlighet till uppföljning, 
underhållsintervall med mera.

Parkavdelningen odlar växter i sin egen växthusanläggning 
för att fram så bra växter som möjligt på ett hållbart och 
effektivt sätt. 

I samarbete med gatuavdelningen utförs renhållning 
och sopning på offentliga platser enligt planerat 
körschema. Röjning och avverkning utförs på uppdrag av 
exploateringsavdelningen. En stor del av avdelningens 
resurser läggs också på fastighetsavdelningens objekt, till 
exempel skötsel av skolgårdar och utemiljöer vid särskilda 
boenden. 

Avdelningen kommer att fortsätta med tillgänglighets-
anpassning av lekplatser. Säkerhetskrav på lekplatser 
är hårda. En årlig besiktning genomförs på samtliga 
anläggningar. Dessutom genomförs tre funktionskontroller 
årligen. Under året kommer en ny, tillgänglighetsanpassad 
lekplats i anslutning till bostadsområdet Ekebacken att 
anläggas.  

I enlighet med globala mål om ekosystem och biologisk 
mångfald och hållbara städer har parkavdelningen för avsikt 

att kontinuerligt söka olika typer av bidrag i syfte att gynna 
pollinerande insekter, etablering av äng och blommor som 
lockar särskilt mycket insekter. Även arbetet mot invasiva 
arter behöver öka i omfattning. Detta arbete är av åtgärdande 
karaktär snarare än långsiktigt och förebyggande, möjlighet 
till LONA-bidrag kan finnas för detta arbete. 

I tätorterna pågår ett kontinuerligt arbete med att föryngra 
trädbeståndet. Det handlar både om att ta ner de träd som till 
exempel anses utgöra en fara och att komplettera med nya. 
De nya träden planteras bland annat för att ge skugga vid 
lekplatser och andra offentliga platser men även för att få en 
förbättrad tätortsmiljö.

3.4 Räddningstjänst
Organisation
Samverkan med övriga räddningstjänster i Kronobergs län 
förbättras successivt genom den ekonomiska föreningen 
RäddSam Kronoberg. Under 2020 har drönare köpts in till-
sammans. Även ett gemensamt utbildningspaket för drönar-
flygning har tagits fram. Under 2021 kommer drönare att få 
en ökad roll inom räddningstjänsten, exempelvis vid larm, 
utarbetandet av operativa insatskort och vid övningar.

I budgetbeslutet för 2020 fick kommunledningsförvaltningen 
i uppdrag att utreda räddningstjänstens organisation i syfte 
att minska kostnaderna. Resultatet kan komma att påverka 
räddningstjänsten under år 2021.

Personal
Personalomsättningen inom räddningstjänsten har ökat något 
inom både hel- och deltidsstyrkorna. Detta påverkar verk-
samhetsplaneringen avseende nyanställning, utbildning och 
kompetensutveckling. Personalomsättning kan även kon-
stateras inom hel- och deltidsbefälen där behovet är två till 
tre stycken nya befäl per år de närmaste tre åren. Planering i 
form av anställning, uttagning och vidareutbildning pågår.

Det har också konstaterats att det finns ett stort behov bland 
personalen när det gäller att öva rökdykning. Brister finns i 
nuvarande övningsanläggning för att öva just detta. Det inne-
bär i sin tur att kunskapen behövs skaffas på annat håll. Pla-
nering pågår för att skaffa kompetens externt. Den utökade 
budgeten för kompetensutveckling kommer att möjliggöra 
detta. Utredning pågår också för att ta reda på förutsättning-
arna för en eventuell egen övningsanläggning som kan möta 
framtida behov. 

Kommunala kombinationstjänster för deltidsbrandmän i 
Lidhult inrättades med start 2019 och verksamheten kommer 
att pågå med projektmedel fram till och med 2021. Utifrån 
verksamhetens perspektiv bör politiska beslut om framtiden 
fattas under 2021. Uppdragen från övrig kommunal verksam-
het har under projekttiden utökats och innefattar bland annat 
fastighetsskötsel samt gatu- och parkskötsel. För att kombi-
nationstjänsterna ska fortsätta vara en framgångsväg krävs en 
ökad dialog mellan samtliga kommunala förvaltningar för att 
hitta arbetsuppgifter som är lämpliga att utföra. 

Förebyggande
Utbildningsverksamhet riktad mot privatpersoner och 
företag, som syftar till att agera vid samt förebygga brand och 
andra olyckor, kommer att fortsätta på ett pandemisäkert sätt. 
Bland annat genomgår kommunens personal regelbunden 

brandskyddsutbildning. Övriga utbildningar är bland annat 
verksamhetsanpassade brandskyddsutbildningar, kurser i heta 
arbeten och hjärt- och lungräddning.  
Räddningstjänsten, tillsammans med polis och ambulans, 
genomför också utbildningar av kommunens samtliga elever 
i årskurs 7. Exempelvis får eleverna lära sig att släcka med 
handbrandsläckare och hjärt- och lungräddning. 

Behovet av brandförebyggande rådgivning fortsätter att öka. 
För att stärka den enskilde i olycksförebyggande arbete och 
brandskydd kommer räddningstjänsten att hitta säkra sätt 
att informera och ge råd. Även tematillsyner kommer att 
genomföras. Räddningstjänsten kommer också att fortsätta 
sin uppsökande verksamhet, framför allt med inriktning på 
landsbygden. Kommunikations- och evenemangsplanering 
för den uppsökande verksamheten som gjordes för första 
gången under 2020 kommer också att genomföras under 
2021. 

Samordning av taxor för räddningstjänsterna i länet har skett 
i samarbetet RäddSam Kronoberg. Målet för 2021 är att de 
samordnade taxorna ska tas i bruk.

3.5 Fastigheter
Verksamhetslokaler
Organisationen har under ett antal år arbetat intensivt med 
att utforma kommunens handlingsplan för lokalförsörjning. 
Fokus ligger nu på att förverkliga innehållet i handlingspla-
nen i enlighet med kommunens mål och vision. Arbetet utförs 
till stor del inom lokalgruppen, som består av representan-
ter från samtliga förvaltningar. Genom detta arbete skapas 
förutsättningar för långsiktig planering av fastighetsbestånd 
och fastighetsinvesteringar, risken för kortsiktiga och dyra 
lösningar avseende lokalbehov minskar därmed. 

En stor utmaning för kommunen under 2021 blir att konkret 
utforma ett förslag för nya verksamhetsstödjande områden 
såsom lokalvård och fastighetsskötsel. Fastighetsavdelningen 
har anpassat sin nuvarande organisation för att möjliggöra 
detta. Aktuellt under 2021 är att skapa en gemensam lokal-
vårdsorganisation som är organisatoriskt placerad på fastig-
hetsavdelningen.

Fastighetsavdelningen kommer att fortsätta att arbeta med 
ständiga förbättringar för att nå en mer ändamålsenlig och 
effektiv förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter. 
I utvecklingsarbetet under 2021 ingår bland annat kartlägg-
ning av samtliga processer inom fastighetsavdelningen och 
en fortsatt utveckling av verksamhetsstödet. Särskilt fokus 
kommer att läggas på en förbättrad och enhetlig underhålls- 
och reinvesteringsplan vilket även krävs för ett framgångsrikt 
lokalstrategiskt arbete. Reinvesteringar innebär strategiska 
och kostsamma underhållsåtgärder, som till exempel stam- 
och takbyten. Avdelningen kommer också att fortsätta arbetet 
för ökad samverkan och förbättrade kundrelationer. 

Arbetet med att förbättra tillgänglighet, säkerhet och robust-
het i kommunens lokaler kommer att få ökat fokus under 
2021. Vatten-, värme- och elförsörjning är exempel på viktiga 
aspekter i detta arbete. Arbetet för minskad negativ miljö-
påverkan samt sänkta drift- och energikostnader kommer att 
fortsätta i enlighet med globalt mål nummer 7. 

Under 2021 kommer fastighetsavdelningen även att se över 
rutiner och avtal för extern lokalförsörjning.  
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Målsättningen är ett förbättrat och utökat verksamhetsstöd för 
alla former av lokalförsörjning.

Fastighetsavdelningens arbete med avveckling av fastigheter 
genom försäljning och rivningar pågår ständigt och är aktu-
ellt även under 2021.  

Internhyra
Fastighetsavdelningen kommer att bidra till ökad kommun-
nytta genom förbättrad förvaltning och mer rationell ansvars-
fördelning mellan hyresvärd och hyresgäst. Förutsättningarna 
för detta är fortsatta successiva höjningar och anpassningar 
av internhyrorna i enlighet med det nya internhyressystemet 
där ett första viktigt steg togs genom budgetbeslutet för 2020. 
Sammanfattat är syftet att kommunens lokalbestånd ska 
underhållas på ett bättre sätt för att byggnader inte ska åldras 
i förtid, på detta sätt hushållar fastighetsavdelningen med 
kommunens resurser.

3.6 Kost
Kostverksamhet
Under år 2021 kommer kostavdelningen tillsammans 
med socialförvaltning och barn- och utbildning arbeta 
med att förfina och anpassa den gemensamt utarbetade 
budgetmodellen. Modellen gör avdelningen intäktsfinansierad 
och synliggör måltidskostnaderna för verksamheterna samt 
ger större möjlighet till uppföljning. 

Kostavdelningen kommer även fortsättningsvis att 
fortsätta arbetet med att ta emot personer inom området 
arbetsmarknadsåtgärder. Detta tillför värdefulla perspektiv i 
organisationen och ger även möjlighet till rekryteringar för 
framtiden. 

I Ljungby kommun finns mål för andelen ekologiska 
livsmedel och för andelen svenskt kött som ställer 
krav på inköpen. Inköp av livsmedel är en stor del av 
kostavdelningens kostnader. I kombination med en i övrigt 
hög ambitionsnivå kommer prioriteringar att behövas om 
nuvarande mål ska kunna upprätthållas.

Kostavdelningen arbetar med ökad intensitet för mer 
klimatsmarta måltider enligt plan för hållbar utveckling. 
Menyerna planeras på ett sådant sätt att koldioxidpåverkan 
minskas. Det innebär bland annat att andelen vegetariska 
rätter inom förskola och skola prioriteras och att inköp av 
frukt och grönsaker anpassas efter säsong. 

För att kartlägga och minska matsvinn används nationellt 
utformade riktlinjer. Avdelningen väntar sig framöver ett 
minskat matsvinn tack vare färre mottagningskök och fler 
tillagningskök. Tillagningskök innebär också minskade 
problem med deltidstjänster, vilket gör det lättare att 
rekrytera kompetenta medarbetare. 

Skollagen ställer krav på att kommunen kan styrka att 
maten är näringsriktig, vilket innebär att menyer för elever 
kontinuerligt näringsberäknas. Även huvudmåltiderna inom 
äldreomsorgen näringsberäknas. Behovet av specialkoster 
ökar inom äldreomsorgen, detta ställer allt högre krav på 
både kostavdelningen och socialförvaltningen. Som ett led 
i att förbättra kommunikationen och på så vis få en bättre 
produkt levererad kommer avdelningen att arbeta med 
E-learning inom området nutrition.

Kostavdelningen har under ett par års tid varit och är 
fortfarande involverad i flera fastighetsprojekt. Detta ger 
goda förutsättningar så att verksamhetslokaler anpassas efter 
målsättningar inom kostverksamhet samt blir integrerade i 
pedagogisk verksamhet. Som en konsekvens av nya enheter 
anpassas organisationens bemanning kontinuerligt. 

Kundfokus och service betyder mycket för 
måltidsupplevelsen. En kartläggning av restaurangmiljöerna 
ligger till grund för kommande investeringar och syftar till att 
säkerställa en stimulerande måltidsmiljö för elever och gäster 
samt en god arbetsmiljö för personal.  
En omfattande renovering av köket på Brunnsgården kommer 
att färdigställas under 2021, detta innebär samtidigt en 
förbättrad arbetsmiljö.

3.7 Övergripande verksamhet
Stödfunktioner
Projektledning av infrastrukturprojekt; gatu- och VA-
projekt samt bostads- och industriområden, drivs av 
planeringsavdelningen. 

Administrativa avdelningen ansvarar för stödfunktioner 
kring ekonomi, personal, säkerhet och beredskap samt övrig 
verksamhetsutveckling. Detta anpassas löpande för att på 
bästa sätt stötta verksamheterna.

Under året kommer ärendehanteringssystemet Ciceron 
att införas i kommunen. Detta kommer att kräva 
utbildningsinsatser och delvis förändrat arbetssätt. De 
administrativa funktionerna kring nämndsekretariat och 
diarium kommer genom detta system att säkerställas i syfte 
att upprätthålla lagkraven. 

Arbetet med att förverkliga kommunens vision om 35 
000 kommuninvånare år 2035 kommer att konkretiseras 
genom tydligare verksamhetsstyrning i alla avdelningar. I 
samband med detta arbete kommer nyckeltal att justeras för 
att förenkla styrning och uppföljning. Interna utbildningar 
om till exempel arbetsmiljö och upphandling genomförs 
regelbundet inom tekniska förvaltningen. 

Om arbetslösheten stiger som konsekvens av pandemin 
kommer sannolikt flera av förvaltningens avdelningar 
att i högre utsträckning involveras i olika typer av 
arbetsmarknadsprojekt.

3.8 Kommersiell verksamhet
Torg
Pandemin kommer sannolikt att påverka torghandeln även 
under år 2021, torghandeln har varit en hårt drabbad bransch 
och färre torgplatser kan komma att hyras ut om pandemin 
fortgår. De årliga marknaderna kan komma att behöva ställas 
in. Vid en framtida ombyggnad av Salutorget kommer torg-
handeln att behöva ändra placering. Den nya tillfälliga place-
ringen kommer i god tid att kommuniceras med torgknallar 
och andra handlare.

Skog
På grund av stormar och avverkning är virkesförrådet lågt 
och behöver byggas upp. Åldersfördelningen är skev, med 
mycket ung skog. För skogens skötsel behövs röjnings- och 
gallringsåtgärder de närmaste åren, vilket innebär höga 

kostnader och mindre intäkter. Förstagallringarna som görs 
efter röjningarna kommer att ha ett lågt virkesnetto. De stora 
skogsvårdskostnaderna i kombination med minskad avverk-
ning leder till att nettointäkterna från skogsverksamheten 
stannar på 500 tkr för det kommande året. En ny skogsförval-
tare har upphandlats, en inkörningsperiod kommer att kräva 
extra tjänstemannatid för att skogsförvaltaren ska lära känna 
de lokala förutsättningarna.  

Parkavdelningen sköter kommunens tätortsnära skog, bland 
annat för ökad trivsel och trygghet. Från och med 2021 
kommer även friluftsområdet vid Bräkentorpasjön att skötas 
av parkavdelningen. Under året kommer kommunal mark i 
de planerade serviceorterna att röjas och fräschas upp enligt 
kommunfullmäktiges budgetbeslut inför 2021.

3.9 Vatten och avlopp
Arbetet med delarna Ljungby-Bollstad samt Bäck fortskrider 
i enlighet med VA-planen. Vattenskyddsområdesföreskrifter 
för Ljungby tätort är framtagna och ska beslutas om. Sam-
rådsmöten har inte kunnat genomföras under 2020 på grund 
av pandemin och arbetet har därmed försenats. VA-avdel-
ningen arbetar vidare på lösningar för att säkra dricksvatten-
leveranser. 

Filmning av ledningsnätet görs kontinuerligt och statusen 
på nätet används för planen för ledningsnätförnyelse. Denna 
plan samordnas med beläggningsplanen i vilken priorite-
ringsordningen för asfaltering av kommunala vägar görs. 
Många nya större detaljplaner är på gång vilket innebär att 
hela ledningsnätet behöver kapacitetberäknas. 

Utbyte av övervakningssystem för VA-anläggningarna blev 
färdigt under 2020. Projektet har pågått i fyra år. Detta arbete 
ligger till grund för kommande förbättringar av vatten- och 
reningsverken. På grund av utbytet har förbättringarna för-
dröjts.

3.10 Avfall
Taxefinansierad renhållning
Insamling av matavfall är tänkt att fortskrida med införande 
av insamling på företag. Detta arbete har pausats med anled-
ning av pandemin. Även arbetet med plockanalyser av de 
röda och gröna påsarna har pausats på grund av detta. Arbe-
tena återupptas när möjligheterna åter finns. 

Kommunfullmäktige bestämde i sitt budgetbeslut för 2021 att 
tekniska nämnden ska utvärdera möjligheten för en återvin-
ningsanläggning i Lidhult. 

Under 2020 har regeringen fattat beslut om lagar som berör 
kommunalt avfall. Förändringarna införs successivt mel-
lan 2020 och 2025. Avfallsplanen revideras i enlighet med 
förändringarna och beslutas politiskt. 

Regeringen har beslutat att förpackningar och tidningar ska 
samlas in fastighetsnära. Det finns stora frågetecken både 
för kommunerna och producenterna (FTI, förpacknings- och 
tidningsinsamlingen) när det gäller ansvar och kompensation 
för ökade kostnader. Renhållningsavdelningen inväntar mer 
direktiv om hur beslut kommer att påverka verksamheten. 
Beslut om kommunalt övertagande av insamling av returpap-
per kan leda till ett investeringsbehov redan under 2021.  

Deponi
Det långsiktiga arbetet med att sluttäcka den gamla deponin 
för icke farligt avfall pågår. Rätt lutningar byggs upp för att 
täckningen ska hålla. Sluttäckningen finns för att skydda 
grundvattnet. Till det återanvänds massor och material som 
kommer in till deponin för att minska kostnaderna så mycket 
som möjligt.

4. Investeringar
4.1 Beläggning/Asfaltering
Beläggningsplanen, det vill säga asfalteringsplanen, är 
upprättad som en treårig prioritetsplan för åtagande i tid och 
behov. En ny beläggningsplan tas fram årligen. Bedömning 
sker efter spårdjup, krackelering, mekaniska skador och 
tvärfall, alltså vägens lutning. Innan asfaltering filmas VA-
ledningsnätet i marken invändigt så att dåliga partier kan 
bytas ut innan asfalten läggs.

I Ljungby tätort kommer beläggningsarbeten att utföras på de 
gator som har störst behov. Beläggningsarbeten kommer även 
att utföras i de flesta mindre tätorter i kommunen. De flesta 
beläggningsarbeten sköts av utomstående entreprenörer. 

Beläggningsplanen möjliggör ett planerat underhåll vilket 
leder till minskade akuta och därmed dyrare åtgärder. 
Underhålls inte gator och vägar i tid så blir skadorna större 
och hela vägkroppar kan behöva bytas ut. Kostnaderna blir i 
sådana fall betydligt högre än om underhåll sker planerat.

4.2 Centrumplan
Ombyggnaden av centrum fortsätter. För att förbättra 
trafiksituationen vid korsningen Skånegatan/Gängesvägen 
kommer Skånegatan att anslutas till Hammarrondellen. 
Arbetet har försenats i upphandlingsskedet men byggnation 
ska genomföras under 2021, förutsatt att acceptabla anbud för 
entreprenaden inkommer. 

Arbetet med tillgänglighet, trafiksäkerhet, beläggning och 
ledningsförnyelse på Bergagatan fortsätter under året. 
Projektet har utökats och innefattar nu också lednings- och 
markarbete på vissa sidogator.

4.3 Gång- och cykelvägar 
För några år sedan påbörjades en större satsning på 
nya gång- och cykelvägar runt om i kommunen. Denna 
satsning kommer att fortsätta under 2021 med bland annat 
projektering av gång- och cykelväg från bostadsområdet 
Björket över Replösabron. Byggnation startas på västra sidan 
med att koppla GC-vägen längs banvallen mellan Ljungby 
och Lagan fram till ån Lagan. I många fall behöver mark 
säkerställas för anläggande av gång- och cykelvägar. 

4.4 Björket
Den sista etappen vad gäller bostadsområdet Björket är 
utbyggd med VA, el, fiber och vägar. Det översta lagret asfalt, 
den så kallade toppen, kommer att läggas vid senare tillfälle. 
Grönytorna och lekplats på de två första etapperna kommer 
att färdigställas när fler villatomter är sålda. 
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4.5 Ekalund 
Ett nytt industriområde, Ekalund, kommer att anläggas norr 
om Eka industriområde. Områdets karaktär och svårigheter 
med dagvattenhanteringen har gjort att nya lösningar behövs. 
Genom markförvärv har området utökats med cirka 20 hektar 
sedan arbetet påbörjades. Under 2020 har därför detaljplane-
ändring beställts. Detaljplanen kommer att fastställas under 
2021 vilket innebär att industriområdet kan utökas och få en 
tydlig miljöinriktning i enlighet med globala mål nummer 9 
och nummer 15. Under 2021 kommer det omfattande plane-
rings- och projekteringsarbetet av bland annat dagvattenhan-
tering och massbalansering på området att fortsätta. 

4.6 Österleden
Österleden ska förbättra trafiksituationen för både de nya och 
de befintliga bostadsområdena i Replösa. Projektering av 
leden kommer att genomföras under 2021. 

4.7 Byte till LED-belysning
Gatubelysningen ska bytas från högtrycks-natriumlampor 
till LED med anledning av utfasning av gammal teknik. 
Bytet kommer att ske under en femårsperiod och resultera i 
en halvering av elkostnaderna för gatubelysning, såväl som 
minskad miljöpåverkan. 

4.8 Gångstråk Elverksbron-Villagatan
Ett gångstråk kommer att byggas mycket nära ån. Området 
är starkt kuperat och regelbundet översvämmat och kräver 
därmed omfattande geotekniska undersökningar och 
tillgänglighetsanpassningar. Stråket kommer att omfatta 
sittplatser och effektbelysas för att skapa värde för så många 
som möjligt alla årets årstider. Projektet är delvis LONA-
finansierat. Arbetet med att bygga gångstråket utmed Lagaån 
fortsätter under år 2021 och slutförs år 2022. 

4.9 Hjortsbergskolan
Byggnation av Hjortsbergskolan 7-9 för 375 elever kommer 
att inledas i slutet av 2021. Byggnaden kommer att placeras i 
nära anslutning till F-6-skolan. 

4.10 Ekebackenskolan
Utbyggnad av Ekebackenskolan kommer att inledas. Skolan 
byggdes som en F-5-skola och kommer efter utbyggnad att 
kunna ha två klasser i varje årskurs F-6.

4.11 Harabergsområdet
Projektet (som omfattar en ny förskola med åtta avdelningar, 
”nattis”, ett särskilt boende för äldre samt trygghetslägenheter 
och tillagningskök) kommer år 2021 att byta huvudman, från 
kommunen till Ljungby Bostäder AB. Fastighetsavdelningen 
kommer att överlämna kompetens, handlingar och 
underlag av olika slag. Även andra aspekter kommer att 
hanteras efter hand som behov identifieras, till exempel 
fastighetsförsäljning.

4.12 Regnbågens förskola
En ny förskola med åtta avdelningar och tillagningskök 
med restaurang kommer att färdigställas under 2021. Detta 

kommer att bli kommunens första förskola i två plan vilket 
innebär ökad lokaleffektivitet och minskade förvaltnings- 
och driftkostnader. Ytterligare en fördel är minskad 
miljöpåverkan.

4.13 Holmsborg
På Holmsborgsområdet i Lagan pågår byggnation av ett nytt 
gruppboende och anpassade bostäder. Målsättningen är att 
gruppboendet och bostäderna ska stå färdigt under 2022. 

4.14 Grand
En omfattande renovering och tillbyggnad av Grand pågår. 
Projektet kommer att vara färdigt i början av 2021.

4.15 Kommande byggprojekt
Under 2021 fortsätter planeringen av ytterligare nybyggnads-
projekt, som redan i ett tidigt skede kräver mycket förbere-
dande arbete enligt investeringsprocessen för verksamhets-
fastigheter. I den långsiktiga planeringen finns bland annat en 
ny förskola i Kånna och nya investeringar och reinvesteringar 
inom kvarteret Fritiden.

4.16 Reinvesteringar fastigheter
Fastighetsavdelningen arbetar löpande med åtgärder enligt 
 underhålls- och reinvesteringsplanen. Budgeten för reinves-
teringar och underhåll behöver successivt ökas. Ökningen 
krävs för en hållbar förvaltning i enlighet med kommunens 
handlingsplan för lokalförsörjning. Ett exempel på ett stort  
reinvesteringsprojekt är renoveringen av biblioteket i 
Ljungby tätort som inleds under 2021. Projektet omfattar 
bland annat ett takbyte. Ett annat exempel är renoveringen 
av Brunnsgårdens kök och Åbrinken som får nytt tak, nytt 
styrsystem och ventilation.

4.17 Vatten och avlopp
I projektet för överföringsledning mellan Ljungby och 
Bollstad pågår arbete med projektering av vatten- och 
avloppsledningar. Möten med berörda markägare samt 
arbete med ledningsrätt fortsätter. Trafikverket ska 
fastställa en vägplan för gång- och cykelvägen. Ytterligare 
samrådsförfarande kommer att äga rum under 2021. 

Arbetet med att anlägga nya vatten- och avloppsledningar till 
Bäck kommer att påbörjas. I detta projekt, såväl som i alla 
andra VA-projekt, måste mark säkerställas för framdragning 
av ledningar. 

För befintliga vatten- och avloppsreningsverk sker reparation 
och utbyte av slitagedelar kontinuerligt under året. Nytt 
övervakningssystem gör att arbetet med ombyggnation och 
förbättringar av vatten- och reningsverk kan utföras. Detta 
påbörjas, enligt plan, i Södra Ljunga vattenverk. När det 
gäller förbättringar av vattenverket i Bolmens samhälle krävs 
ett större utredningsarbete då flera alternativ finns. Bolmens 
samhälle kan i framtiden försörjas genom egen eller annan 
vattentäkt. 

Under 2021 inleds etapp 2 av ombyggnationen av E4an. 
Detta innebär att VA-avdelningen måste förlänga skyddsrören 
för befintliga VA-ledningar under vägen. 

Ekonomisk rapport
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EDTBUDGET - Nämndsbudgetrapport 2021-04-14 14:19:31

Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 

2020
BUDGET 

2020
BUDGET 

2021
Totalt I INTÄKTER -15 882 -15 485 -20 638

K KOSTNADER 25 552 24 856 30 264
Nettokostnad 9 670 9 371 9 626

100 Nämnd och styrelseverksamhet K KOSTNADER 923 926 895
Nettokostnad 923 926 895

215 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb I INTÄKTER -7 394 -6 020 -6 600
K KOSTNADER 7 866 7 230 8 302
Nettokostnad 471 1 210 1 702

261 Miljö o hälsoskydd m.utövn I INTÄKTER -5 198 -6 965 -7 907
K KOSTNADER 12 865 13 690 13 993
Nettokostnad 7 667 6 725 6 086

263 Miljö, hälsa o hållbar utv I INTÄKTER -3 289 -2 500 -6 131
K KOSTNADER 3 897 3 010 7 074
Nettokostnad 608 510 943

1 / 1
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Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
budget 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutar om tilldelade skattemedel för bidrag 
till nämndens drift av verksamhet i enlighet med gällande 
reglemente och planeringsdirektiv, och för genomförande av 
eventuella särskilda uppdrag. Fullmäktige beslutar även om 
kommunens taxor och reglerar med det de intäkter nämnden 
får genom olika avgifter. I tillägg kan nämnden ansöka om 
statliga bidrag för finansiering av särskilda delar av förvalt-
ningens verksamhet.
Med utgångspunkt i tilldelade skattemedel och beräknade in-
täkter tar förvaltningen fram förslag till detaljbudget vad gäl-
ler kostnader och intäkter för respektive verksamhetsområde. 
Detaljbudgeten leggs till grund för förvaltningens förslag till 
verksamhetsplan och bidrar till att definiera mål, inriktning, 
omfattning och kvalitet för nämndens verksamhet. 
Ett eventuellt överskott eller underskott efter resultatbalan-
sering föregående verksamhetsår fördelas 1/3 till kommun-
styrelsen, 1/3 till nämnden och 1/3 till verksamheten som 
levererat det aktuella resultatet.  
Fullmäktige beslutar även om tilldelning av investeringsme-
del till specifika investeringsprojekt. 

Förvaltningens bedömning och överväganden
I fullmäktiges budget 2021 tilldelas miljö och byggnämnden 
driftmedel motsvarande 9 626 tkr, vilket jämfört med budget 
2020 är en ökning med 255 tkr. Ökning kommer främst 
som följd av tilldelade medel (350 tkr) för utökning med en 
planarkitekt för att påbörja arbetet med att uppdatera gamla 
detaljplaner. För nämndens verksamheter i övrigt medför 
fullmäktiges budget en minskad, och då främst som följd av 
minskad ram på grund av minskad befolkningsprognos och 
höjd internhyra. 
Förvaltningens totala kostnader ökar med 6 594 tkr jämfört 
med detaljbudget 2020 från 24 744 tkr till 31 138 tkr. Främst 
orsakas detta av ökade kostnader för kalkning, kostnader för 
utökad bemanning och ökade kostnader för IT system.
Reducerade skattemedel och utökade kostnader hämtas in 
med ökade statliga bidrag och ökade intäkter via avgifter. En 
viktig del i att säkra intäkter via avgifter är öka den effektiva 
handläggningstiden, samt att säkra debitering i enlighet med 
gällande taxa.
Förvaltningen ser att förslag till detaljbudget ger nämnden 
goda ekonomiska förutsättningar att bedriva en verksamhet i 
enlighet med planeringsdirektiv och gällande lagstiftning.  

Finansiering
Nämndens verksamhet finansieras genom intäkter via avgifter 
och bidrag, och med en andel skattemedel. Intäkter budgete-
ras till 14 881 tkr via avgifter, 6 631 tkr via bidrag och 9 626 
tkr via centrala skattemedel. 

Utfall  
2019 

Budget  
2020

Budget 
2021

Intäkter -12 877 -15 485 -21 512 
Kostnader 23 719 26 744 31 138 
Resultat 10 843 10 732 9 626 
Budget KF 11 000 9 371 9 626
Tillägg budget 1 318 1 361 0*
Budget total 12 318 10 732 9 626
Differens 1 475 0 0
Buffert 1 jan 2021 1 414
Nämnden har tidigare beslutat att reglera timavgifter i enlig-
het med fastställt index i verksamhetens taxor, vilket medför 
att timgifter höjs med 1,7% från och med 2021-01-01. I 
budget 2021 beräknas indexreglering ge ca 200 tkr i ökade 
intäkter.  
Prognos för 2020 års resultat visar ett överskott med ca  
1 000 tkr, varav ca 2/3 skulle tillfalla nämnden. Nämnden har 
tidigare beslutat att upp till 500 tkr av ett eventuellt överskott 
ska gå till extra insatser för att reducera handläggningstider 
för bygglov.  
Utöver den ordinarie budgeten har nämnden en ekonomisk 
buffert i form av sparade driftmedel från tidigare resultatba-
lansering, vilket vid ingången till 2021 utgör 1 414 tkr.  

Investeringar
I driftbudget behöver nämnden ta höjd för kostnader för 
ränta och avskrivningar för bokförda investeringar. För 2021 
beräknas detta uppgå till ca 400 tkr.

Tabell visar fördelning av investeringsmedel 2021 per projekt

Projektnr. Investerings-
projekt 

Investeringar 
2021 (tkr) 

Investeringsplan 
2022–2026 

24004 Inventarier 100 100 
10506 Digitalisering 150 100

Förvaltningens beredning
Förslag till detaljbudget är gjort av förvaltningens lednings-
grupp med stöd av ekonomiavdelningen. Underlaget är 
samverkat avdelningsvis och i fösam.

Ekonomisk rapport
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Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 

2020
BUDGET 

2020
BUDGET 

2021
Totalt I INTÄKTER -105 959 -80 777 -82 041

K KOSTNADER 797 290 771 501 768 191
Nettokostnad 691 331 690 724 686 151

100 Nämnd och styrelseverksamhet K KOSTNADER 1 244 1 421 1 311
Nettokostnad 1 244 1 421 1 311

400 Öppen förskola I INTÄKTER -2 525 -768 -478
K KOSTNADER 15 500 11 986 2 386
Nettokostnad 12 975 11 218 1 908

401 Administration områdeschefer I INTÄKTER -450 0 0
K KOSTNADER 2 710 2 606 0
Nettokostnad 2 260 2 606 0

403 Administration psykolog I INTÄKTER -1 077 -361 0
K KOSTNADER 2 847 2 453 0
Nettokostnad 1 770 2 092 0

404 Adm barnomsorgskons o utv.led K KOSTNADER 1 016 1 548 0
Nettokostnad 1 016 1 548 0

405 Adm rektor/platsch skola&försk I INTÄKTER -1 0 0
K KOSTNADER 21 905 23 879 0
Nettokostnad 21 904 23 879 0

406 Barn/elevadministratör system I INTÄKTER -44 0 0
K KOSTNADER 1 192 1 200 0
Nettokostnad 1 148 1 200 0

407 Förskola I INTÄKTER 0 0 -29 226
K KOSTNADER 0 0 181 826
Nettokostnad 0 0 152 600

411 Förskolor I INTÄKTER -30 529 -28 726 0
K KOSTNADER 187 613 183 843 0
Nettokostnad 157 084 155 117 0

412 Pedagogisk omsorg I INTÄKTER -56 -478 0
K KOSTNADER 2 170 2 434 0
Nettokostnad 2 114 1 956 0

421 Fritidshem I INTÄKTER -11 392 -8 609 0
K KOSTNADER 44 383 42 080 0
Nettokostnad 32 991 33 471 0

422 Familjedaghem K KOSTNADER 14 0 0
Nettokostnad 14 0 0

425 Fritidshem I INTÄKTER 0 0 -8 785
K KOSTNADER 0 0 40 138
Nettokostnad 0 0 31 353

430 Förskoleklass I INTÄKTER -580 -285 0
K KOSTNADER 14 578 15 380 0
Nettokostnad 13 998 15 095 0

435 Förskoleklass I INTÄKTER 0 0 -285
K KOSTNADER 0 0 15 580
Nettokostnad 0 0 15 295
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2. Visions- och verksamhetsstyrning

Ljungby kommuns nya visionsstyrningsmodell innehåller 
förslag på gemensamma inriktningar för kommunens 
utveckling. Förslagen till inriktningar avser kommande 
budgetår 2021, vilka kommer att revideras årligen i 
visionsstyrningsprocessen. Barn- och utbildningsnämnden har 
för år 2021 tagit fram nya mål riktade mot visionsstyrningen 
med syfte att genomföra långsiktiga satsningar som genom 
uthållighet förväntas ge önskad effekt.  

Målen har för år 2021 brutits ner på verksamhetsnivå där 
varje medarbetare i organisationen får möjlighet att med 
sitt direkta engagemang påverka arbetet med att nå barn- 
och utbildningsnämndens mål och på så sätt bidra till ett 
gemensamt arbete mot visionsmålen i Ljungby kommun.

Ljungby kommuns vision - Bästa kommun att växa i

Barn- och utbildningsnämnden ska erbjuda utbildning av hög 
kvalitet

Ljungby kommuns vision - Livslångt lärande för alla

Barn- och utbildningsnämnden ska ge de bästa förutsättningar 
för att alla barn och elever att utvecklas 

Ljungby kommuns vision - Vi skapar ett rikt liv

Barn- och utbildningsnämnden ska arbeta för barnens och 
elevernas bästa

Fullständigt underlag återfinns i dokumentet Barn- och 
utbildningsnämnden mål 2021. 

3. Årets verksamhet
3.1 Verksamhetsidé
3.2 Ansvarsområde
Barn- och utbildningsnämnden ansvars är att med hög kvalitet 
tillgodose kommuninvånarnas behov av: 

• Förskola
Verksamhet för barn i åldern 1–5 år. 

Verksamheten bedrivs som 20 kommunala enheter och i 7 
fristående förskolor. Kommunen har tillsynsansvar över alla 
förskolor.

• Fritidshem
Verksamhet för barn i åldern 6-13 år.

Bedrivs på morgonen innan skolan börjar, efter skoldagens 
slut samt på lov.

• Förskoleklass 
Verksamhet för barn i åldern 6 år.

Förskoleklass är en integrerad verksamhet i grundskolan och 
är en obligatorisk verksamhet. Verksamheten erbjuds under 
525 timmar per år och vanligtvis under förmiddagen.

• Grundskola
Verksamhet för barn i åldern 7-15 år.
Grundskolan är en obligatorisk verksamhet. Verksamheten 
bedrivs i 13 grundskolor varav 3 skolor med årskurs 7–9.

• Gymnasieskola
Verksamhet för ungdomar i åldern 16–19 år.
Verksamheten bedrivs vid Sunnerbogymnasiet och är en 
frivillig skolform. 

• Vuxenutbildning 
Utbildningsverksamhet för vuxna. Genomförs som 
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning 
och SFI (svenska för invandrare). Utbildningen bedrivs 
för att ge vuxna möjlighet att få grundskole- eller 
gymnasiekompetens.

• Särskola 
Verksamhet för barn med utvecklingsstörning. Bedrivs som 
grundsärskola, gymnasiesärskola samt särvuxenutbildning.  
Särskolan ska ge kunskaper, färdigheter och omvårdnad med 
utgångspunkt i den enskilda elevens behov.

3.3 Övergripande 
Nyanländas lärande  

”Nyanländas lärande” är ett av de största projekten för barn- 
och utbildningsnämnden år 2021. Under våren 2019 erbjöd 
Skolverket Ljungby kommun att delta i riktade insatser 
för Nyanländas lärande. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade att delta. Skolverket har fått i uppdrag att stärka 
utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov 
för elever med ett annat modersmål än svenska. Detta görs 
genom riktade insatser till de kommuner som har störst 
utmaningar. 

Under tre år, totalt sex terminer, samarbetar Skolverket med 
Ljungby kommun för att stärka utbildningens kvalitet för 
barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål 
än svenska. Tillsammans analyseras behov och insatser. 
Projektet består av olika metoder och verktyg som vilar 
på vetenskaplig grund och bygger på beprövad erfarenhet. 
Projektet har inletts med att en nulägesanalys tagits fram. 
Nulägesanalysen ligger till grund för en åtgärdsplan och 
därefter har specifika insatser med konkreta mål planerats.

Nyanländas lärande är riktat mot samtliga pedagogiska 
verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden.

Barnens bästa gäller!
Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora. Barn 
och ungas psykiska hälsa behöver förbättras och skillnader 
i skolresultat behöver minska. Detta är samhällsutmaningar 
som inte kan lösas av en enskild aktör utan som måste ske i 
samverkan och med samarbete. 

Barnens bästa gäller! – i Kronoberg, arbetet fortsätter med en 
ny reviderad handlingsplan som gäller fram till och med år 
2023. Genom att samla alla samhällsaktörer som möter barn 
får vi det främjande, förebyggande och stödjande arbetet att 
fungera bättre för barn. Fokus ska läggas på att stärka och 
tillskapa ett främjande arbete för barns välfärd samtidigt som 
en strukturerad samverkan mellan olika verksamheter och 
huvudmän byggs upp.

Alla barn i Kronobergs län ska ges en god och trygg uppväxt 
under likvärdiga förutsättningar. Oavsett vilken eller vilka 
verksamheter ett barn kommer i kontakt med när barnet på 
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Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 

2020
BUDGET 

2020
BUDGET 

2021
440 Grundskola I INTÄKTER -33 344 -17 884 -20 037

K KOSTNADER 326 598 306 636 306 275
Nettokostnad 293 253 288 752 286 238

443 Grundsärskola I INTÄKTER 0 0 -1 800
K KOSTNADER 0 0 16 192
Nettokostnad 0 0 14 392

450 Gymnasieskola I INTÄKTER -2 253 -2 400 -12 753
K KOSTNADER 16 852 17 623 135 457
Nettokostnad 14 599 15 223 122 704

453 Gymnasiesärskola I INTÄKTER 0 0 -2 312
K KOSTNADER 0 0 5 120
Nettokostnad 0 0 2 808

460 Gymnasieskola I INTÄKTER -14 081 -13 563 0
K KOSTNADER 132 715 133 845 0
Nettokostnad 118 634 120 282 0

470 Grundläggande vuxenutbildning I INTÄKTER -2 438 -1 636 0
K KOSTNADER 6 789 4 545 2 376
Nettokostnad 4 351 2 909 2 376

472 Gymnasial vuxenutbildning I INTÄKTER 0 0 -4 041
K KOSTNADER 0 0 10 147
Nettokostnad 0 0 6 106

474 Särskild vuxenutbildning K KOSTNADER 0 0 279
Nettokostnad 0 0 279

476 Svenska för invandrare I INTÄKTER 0 0 -750
K KOSTNADER 0 0 5 938
Nettokostnad 0 0 5 188

481 Grundläggande vuxenutbildning I INTÄKTER -99 0 0
K KOSTNADER 1 966 2 432 0
Nettokostnad 1 866 2 432 0

482 Gymnasial vuxenutbildning I INTÄKTER -4 542 -4 149 0
K KOSTNADER 9 246 10 112 0
Nettokostnad 4 704 5 963 0

483 Särvux K KOSTNADER 303 537 0
Nettokostnad 303 537 0

485 Svenska för invandrare I INTÄKTER -2 548 -1 918 0
K KOSTNADER 7 633 6 940 0
Nettokostnad 5 086 5 022 0

490 Gemensam administration BUK I INTÄKTER 0 0 -1 574
K KOSTNADER 1 0 45 166
Nettokostnad 1 0 43 592

513 Insatser enligt LSS, SFB o HSL K KOSTNADER 16 0 0
Nettokostnad 16 0 0

2 / 2



42 43

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENBARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

något sätt behöver stöd eller andra insatser, så ska det finnas 
gemensamma verktyg och ansvarsvägar för huvudmännen 
inom samverkan. En länsgemensam struktur byggs upp för 
att förbättra för barn, vårdnadshavare och professioner genom 
att motverka stuprörstänk och istället öka samverkan.

 ”Kronobergsmodellen” och dess strukturerade samverkan 
ska ingå som en del i utbildningarna till barnnära yrken, allt 
från barnskötare till polis.

Centrala elevhälsan
Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälso-
främjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål är det 
som initialt ska stödjas.  

Elevhälsans arbete ska både bidra till en hälsofrämjande 
skolutveckling och ta bort hinder för den enskilda elevens 
lärande. Ju tidigare elevhälsan blir en del av utvecklingen 
så kan den stödja lärare och övrig skolpersonal i arbetet att 
anpassa och utveckla tillgängliga lärmiljöer.  

Arbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå är 
avgörande för elever som av olika anledningar inte klarar 
målen i skolan.  

Fler elever än tidigare fullgör inte sin skolplikt och har 
hög frånvaro. Inför år 2021 finns digitala verktyg väl 
implementerade, vilka gör det möjligt att statistiskt följa upp 
bland annat betyg och närvaro.

Ett stort arbete pågår med att analysera och komma med 
åtgärder för utveckling för elevernas måluppfyllelse.

Likvärdig skola 
I grunden handlar skolans likvärdighet om att en elevs 
möjlighet att lyckas i skolan inte på ett systematiskt sätt ska 
bero på elevens familjebakgrund, var i landet eleven bor eller 
vid vilken skola eleven går. Statsbidraget för Likvärdig skola 
ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen 
i förskoleklass och grundskolan. Kvaliteten i verksamheten 
ska alltid vara så hög att målen kan uppnås oavsett var 
verksamheten bedrivs och oavsett vem som bedriver den. 
Likvärdighet betyder inte likformighet eller lika mycket 
resurser, utan hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar 
och behov – skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. 
Förutsättningarna för återredovisning av statsbidraget för 
Likvärdig skola har förändrats. Det innebär i praktiken 
att det inte längre finns något krav på ökade kostnader för 
att kunna behålla bidraget. Tidigare har huvudmannen 
inte fått minska sina egna kostnader per elev jämfört med 
genomsnittlig kostnad för de tre föregående åren för personal 
i förskoleklassen, undervisning i grundskolan och elevhälsa i 
grundskolan.
För år 2021 är Ljungby kommuns bidragsram 17,5 mkr. 
Utökningen av statsbidraget ” Likvärdig skola” motsvarar 
3,8 mkr ifrån år 2020 till år 2021. Från och med år 2021 
avser Likvärdig skola att till fullo täcka minskat bidrag för 
Lågstadiesatsningen som utgår helt år 2021.  Till skillnad 
ifrån Lågstadiesatsningen som avslutades vid halvårsskiftet 
år 2020, så avslutades Fritidshemsatsningen helt redan år 
2019. Delen för Lågstadiesatsningen avser ca 4,8 mkr av 
statsbidraget Likvärdig skola år 2021. Dessa 4,8 mkr kommer 
fortsatt användas för arbetet med att höja utbildningens 
kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass 
och årskurs 1–3 mer tid för varje elev.

Flera utökningar görs inom centrala elevhälsan
Skolpsykolog - uppdraget är att vara en naturlig del i det 
systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingsarbetet på 
organisationsnivå. Uppdraget avser också att ansvara för 
adekvat kompetensutveckling för skolpersonal.  
Kurator - uppdraget som kurator är ett önskemål från rektorer 
och ökad tillgång av kuratorsfunktionen i organisationen.
Personal för att främja skolnärvaro - uppdraget innebär att 
kartlägga, och ge förslag på insatser för att få elever med 
skolfrånvaro tillbaka till skolan.
Digitalt stöd - innebär att det finns tillgång till digitalt stöd till 
skolverksamheterna, vilket underlättar i arbetet med elevers 
utveckling mot målen och att detta görs systematiskt i syfte 
att elevers rätt till stöd tillgodose.
Andra exempel på satsningar inom statsbidraget för 
Likvärdig skola är insatser för att stärka likvärdigheten på 
skolbiblioteken, processinriktad utbildning för förstelärare, 
mentorer, kompetensutveckling för kommunens slöjdlärare, 
insats för att stärka och höja resultaten i matematik, samt 
andra personalförstärkningar.

Lärarlönelyftet
Lärarlönelyftet kvarstår år 2021 och är till för att huvudmän 
ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, 
förskollärare eller lärare i fritidshem. Ljungby kommun har 
beviljats statsbidrag för lärarlönelyft på 7,5 mkr för läsåret 
2020/2021. Ljungby kommun har 180 lärarlönelyft. 

Karriärlärare
Regeringen har beslutat om ett nytt samlat statsbidrag för 
karriärsteg för lärare. Satsningen ska stärka kompetensför-
sörjningen inom skolan genom att öka läraryrkets attraktivitet 
genom bättre villkor samt utvecklings- och karriärmöjlighe-
ter. Det nya statsbidraget förändrar inte kraven för vilka som 
kan utses till förstelärare och lektor. Det nya statsbidraget 
är uppdelat i två olika potter. Bidragspott 1 riktar sig till 
huvudmän med skolor som inte bedöms ha särskilt svåra 
förutsättningar och bidragspott och bidragspott 2 riktar sig till 
huvudmän med skolor som bedöms ha särskilt svåra förut-
sättningar.
Statsbidrag för karriärsteg för lärare, statsbidrag för kar-
riärsteg för lärare i utanförskapsområden och statsbidrag för 
skolledare och extra karriärtjänster ersätts från och med 1 juli 
2020 och uppgår i ett samlat statsbidrag.
Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för karriärlärare 
med bidragspott 1 motsvarande 3,8 mkr för läsåret 2020/2021 
baserat på 45 tjänster och pott 2 avser 680 tkr och riktas mot 
Hjortsbergsskolan och Lidhults skola.

3.4 Verksamheterna

Nytt för år 2021 är att barn- och utbildningsnämnden vid 
årsskiftet mellan år 2020 och år 2021 har fått ny kodplan. 
Kodplanen har ändrats för att anpassas efter den årliga 
redovisning som görs till Statistiska centralbyrån med såväl 
statistik ifrån verksamheter som den ekonomiska redovis-
ningen. Förändringen innebär att verksamheterna får en något 
annorlunda indelning och ordning i såväl budgetdokument 
som bokslutsdokument.

Förskola

För år 2021 är befolkningsprognosen 1 674 folkbokförda 
barn i åldern 1–5 år. Antalet barn som väntas gå i förskola 

utav samtliga folkbokförda uppgår till 1 438 barn, vilket mot-
svarar nästan 86% av alla 1-5-åringar. I kommunal förskola 
väntas 1 258 barn vara placerade i genomsnitt under året och 
i fristående alternativ 180 barn i genomsnitt. Det är alltid fler 
barn inskrivna under våren. Prognosen för maj är 1319 barn 
och för oktober månad 1196 barn. 

Under år 2021 ska flera barn få flytta ifrån moduler och äldre 
byggnationer och in på avdelningar på nybyggda enheter.
Efter sommaren 2021 väntas den nybyggda förskolan Regn-
bågen stå klar med 120 platser.
Under hela år 2020 har den nya resursfördelningsmodellen 
tillämpats och i början av år 2021 utvärderas denna. Innebör-
den av fördelning med socioekonomisk faktor inom förskola 
är att 3% av personalbudget omfördelas med ett index till de 
enheter som har större socioekonomiskt behov. 
De socioekonomiskt drivande faktorerna som används är 
huruvida barnet är nyanlänt, alltså har varit i Sverige i fyra 
år eller mindre, samt huruvida vårdnadshavares utbildnings-
nivå är högre än gymnasial eller ej. Den socioekonomiska 
omfördelningen avser att skapa en likvärdig förskola.  Re-
sursfördelningen år 2021 väntas ge 5,1 barn/årsarbetare. De 
fristående förskolorna ingår också i den socioekonomiska 
omfördelningen av resurser. 
Driftbudget på 500 tkr kopplat till Torpa förskola tas tillfäl-
ligt bort under pågående utredning.

Fritidshem
Antal elever inom fritidshem prognostiseras till 1108 varav 
1023 i kommunal regi och 85 elever i fristående verksamhe-
ter. Det är betydligt fler elever inskrivna under höstterminen 
än under vårterminen när mätning av statiskt görs. Antal 
elever i fritidshem budgeteras efter ett genomsnitt. Antal 
elever per årsarbetare är beräknat till 17,9. Prognosen baseras 
på historiskt antal inskrivna elever i fritidsverksamhet i för-
hållande till antal elever i förskoleklass och grundskola.

Statsbidrag för fritidshemsatsning har utgått, men verksamhe-
terna kommer år 2021 att erhålla motsvarande satsning ifrån 
statsbidraget Likvärdig skola.

Förskoleklass
Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från och med 
höstterminen det år de fyller 6 år. Under år 2021 prognostise-
ras 6-åringar bli 319 till antalet. Av dessa antas 284 gå i kom-
munal verksamhet och 35 i fristående verksamheter. Något 
fler elever har sökt fristående alternativ inför höstterminen år 
2021, än förgående år.
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Från och med hösten 2020 ingår Lågstadiesatsningen i 
Likvärdig skola, vilket den också kommer att göra under hela 
år 2021.  De ekonomiska resurser som tidigare blivit tillde-
lade genom Lågstadiesatsningen ska användas för att anställa 
mer personal i förskoleklassen och lågstadiet och syftar till 
att lärarna ska få mer tid för undervisning och för varje elev.
Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att kartlägga 
elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig med-
vetenhet i förskoleklass. Materialen är från den 1 juli 2019 
obligatoriska att använda i förskoleklass.  Alla lärare som 
arbetar mot förskoleklass har erhållit kompetensutveckling i 
arbetssätten som fortsatt kommer att prägla år 2021. 
Med hjälp av de Hitta språket och Hitta matematiken kan 
förskollärare eller tidig lärare, som undervisar i förskoleklass 
tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte 
nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i 
grundskolan eller i årskurs 4 i specialskolan. 
Ytterligare en aspekt är stärka likvärdigheten i förskoleklas-
serna. Ljungby kommun är en landsbygdskommun och det 
finns skolor med klasser från 5 elever upp till ungefär 25 
elever per klass. 
Arbetet med Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stöd-
insatser fortsätter år 2021. Meningen är att elever i behov 
av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt 
som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov. 
Genom kartläggningsmaterialen kan läraren i förskoleklass 
få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar 
eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör läraren en 
särskild bedömning i samråd med personal med specialpeda-
gogisk kompetens. Det slutliga målet med tidiga stödinsatser 
är att en så stor andel som möjligt av eleverna ska nå en 
fullständig utbildning.

Antal elever per årsarbetare i förskoleklass beräknas bli 14,5 
för 2020. De kommunala skolor som har färre än sju elever 
tilldelas minst 0,5 tjänst i resurs för förskoleklassen.

Grundskolan
Prognosen för antal elever i grundskola årskurs 1–9 är 2 937 
varav 2 734 elever i kommunal grundskola och 203 elever i 
fristående skolor.

Den 1 juli år 2021 börjar de ändrade kursplanerna i grund-
skolan att gälla. Det finns inga övergångsregler, utan kurs-
planerna börjar att gälla samtidigt för alla årskurser i grund-
skolan. Målet har varit att göra kursplanerna till ett bättre 
arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll 
ska få ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskra-
ven ska bli ett bättre stöd när lärarna sätter betyg. Fakta och 
förståelse har betonats och innehållet skiljer sig tydligare 
mellan stadierna. På så sätt skapas bättre förutsättningar för 
kvalitet och likvärdighet i undervisningen och betygen blir 
mer tillförlitliga och rättvisande för eleverna.

År 2020 driftsattes den senaste reviderade modellen för re-
sursfördelning. Resursfördelningsmodellen omfördelar resur-
ser till enheterna med hänsyn till socioekonomiska faktorer. 
Innebörden av fördelning med socioekonomisk faktor inom 
grundskola är att 5% av personalbudget omfördelas med ett 
index till de enheter som har större socioekonomiskt behov. 
De socioekonomiskt drivande faktorerna som används är hu-
ruvida eleven är nyanländ, alltså har varit i Sverige i fyra år 
eller mindre, samt huruvida vårdnadshavares utbildningsnivå 
är högre än gymnasial eller ej. 

De fristående grundskolorna ingår också i den socioekono-
miska omfördelningen av resurser. 

Under hela år 2020 har den nya resursfördelningsmodellen 
tillämpats och i början av år 2021 ska denna utvärderas.

Skapande skola är ett projekt tänkt att stärka samverkan 
mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är 
att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer 
och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Till läsåret 
2020/2021 har nästan 600 tkr i bidrag erhållits ifrån Statens 
kulturråd.  

Den centrala elevhälsan kommer under året utökas med en 
skolsköterska då resurser motsvarande 375 tkr har erhållits i 
budgetramen inför år 2021. 

Gymnasiet
Gymnasieskolan lägger en viktig grund för ungdomars 
möjligheter till fortsatta studier och etablering på arbetsmark-
naden. Gymnasieskolan är en frivillig skolform där Sunner-
bogymnasiet är enda kommunala gymnasieskolan i Ljungby 
kommun. På Sunnerbogymnasiet går ca 920 elever varav 80 
elever kommer från andra kommuner. Cirka 82 % av Ljung-
by kommuns gymnasieelever går på Sunnerbogymnasiet. 
Ljungby kommun erbjuder flertalet nationella program samt 
nationell och lokal idrottsutbildning inom ishockey.

Enligt befolkningsprognosen kommer elevunderlaget inför 
höstterminen 2021 att öka. För att möta det ökade behovet 
planeras ett utökat platsantal på fordon- och transport samt 
samhällsprogrammet. Från 2020 och framåt bedöms en lägre 
efterfrågan av språkintroduktion för nyanlända. Däremot ser 
vi ökad efterfrågan av andra IM-program. 

Vuxenutbildning
Utgångspunkten i all vuxenutbildning är elevens förutsätt-
ningar och behov av att utveckla sina kunskaper och kom-
petens. Syftet är att kunna stärka sin ställning i arbets- och 
samhällslivet samt för att främja sin personliga utveckling. 
Inom den kommunala vuxenutbildningen i Ljungby kommun 
går cirka 450 personer. Den omfattar svenska för invandrare 
(SFI), grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen-
utbildning (yrkesvuxenutbildning och teoretisk gymnasial 
vuxenutbildning) samt särskild utbildning för vuxna (särvux). 

Under flera år har kommunen framgångsrikt sökt statsbidrag 
för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Under år 2021 
kommer de statsbidrag som är aktuella för Ljungby kommun 
med samarbetskommuner Älmhult och Markaryd att sökas. 

Särskola
Prognosen för grundsärskolan är att elevtalet kommer att vara 
totalt 45 elever på vårterminen, varav 3 elever ifrån Markaryd 
kommun. Prognosen för höstterminen är 44 elever i grundsär-
skola, varav 3 elever ifrån Markaryd och en elev i integrerad 
grundsärskola. 

Vårterminen 2021 är elevantalet i gymnasiesärskolan prog-
nostiserat till 17. Till hösten 2021 prognostiseras elevantalet 
att ökar till 22 varav 8 respektive 9 kommer från andra kom-
muner.
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3.6 Volymförändringar och övriga förändringar
Retroaktiv justering till barn- och utbildningsnämnden för 
demografi motsvarar - 7 053 tkr för år 2019 och år 2020. För 
år 2021 erhåller barn- och utbildningsnämnden 2 659 tkr av-
seende volymökning. Ramen minskas med ytterligare 5 026 
tkr på grund av minskad befolkning.

Om skatteprognos per december eller befolkningssiffrorna 
blir bättre än budgeterat ska detta avsättas till ökad driftbud-
get till barn- och utbildningsnämnden.

Inflationskompensation uppgår till 2 385 tkr och har fördelats 
dit kostnad för köp av verksamhet finns.

Budgeten utökas med 2 500 tkr som kompensation för ökade 
internhyror för nya fastigheter, kopplat till nya internhyres-
systemet. Därutöver kompenseras barn- och utbildnings-
nämnden med ytterligare 2 000 tkr för ökad internhyra.

Driftbudget på 500 tkr kopplat till Torpa förskola tas tillfäl-
ligt bort under pågående utredning.

Budgetramen för barn- och utbildningsnämnden utökas med 
375 tkr för en ny tjänst som skolsköterska inom centrala 
elevhälsan.

Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 29 tkr 
för HPV-vaccination för pojkar.

Nämnds- och styrelseverksamhet -11 tkr
Förskola - 2 694 tkr
Fritidshem -288 tkr
Förskoleklass  -230 tkr
Grundskola -2 912 tkr
Grundsärskola - 661 tkr
Gymnasieskola + 2 421 tkr
Gymnasiesärskola - 1 tkr
Kommunal vuxenutbildning - 5 tkr
Gemensam administration + 122 tkr
Totalt förändring ram - 4 260 tkr

3.7 Nämndens omfördelning av budget
Ingen omfördelning av budget har gjorts utöver tilldelade 
resurser enligt beslutade resursfördelningsmodeller. I resurs-
fördelningsmodeller inför år 2021 har de socioekonomiska 
faktorerna uppdaterats enligt Statistiska centralbyråns senaste 
statistik. 

Inom gymnasieskolan har inga omfördelningar gjorts.

Förändringar inom gymnasiesärskolan härrör från volymför-
ändringar där behovet inte möts av beslutad resursfördelning. 

Inga omfördelningar har gjorts inom kommunal vuxenutbild-
ning.

4. Investeringar
Under 2021 är det följande större investeringar som är beslu-
tade.
Sunnerbogymnasiet
Lastbil, en timmerbil, till fordon- och transportprogrammet, 
1 500 tkr.
Anläggningsfordon till bygg- och anläggningsprogrammet, 1 
750 tkr.
Supportsvarvar till industriprogrammet, 800 tkr.
Ombyggnation av lokaler som tidigare disponerats av hant-
verksprogrammet till klassrum samt större samlingssal, 1 200 
tkr. 

Indikatorer 2021 2020 2019 2018 2018

Antal barn i kommunal förskola 1 258 1 209 1 259 1 208 1 227
Antal barn i fristående förskola 180 184 162 155 172
Antal barn i kommunalt fritidshem 1 023 1 082 1 099 1 085 1 093
Antal barn i fristående fritidshem 85 79 75 80 77
Antal elever i kommunal förskoleklass 284 301 286 275 280
Antal elever i fristående förskoleklass 35 25 17 22 21
Antal elever i kommunal grundskola 2 734 2 760 2 818 2 738 2 716
Antal elever i fristående grundskola 186 185 191 199
Antal elever i kommunal särskola 45 59 56 48 38
Antal folkbokförda i gymnasieåldern 1 007 1 010 957 909 X
Antal elever på Sunnerbogymnasiet 917 887 899 892 872

Antal elever på Sunnerbogymnasiet från annan kom-
mun 80 81 80 90 X

Antal elever på vuxenutbildningen 250 206 200 250 258
Antal elever på SFI (svenska för invandrare) 175 224 210 240 269

KVALITETSNYCKELTAL
Antal barn per årsarbetare i förskola 5,1 5,1 5,4 5,4 5,0
Antal barn per årsarbetare i fritidshem*** 19 (19.5) 17 (17,9) 17 17 15,6
Antal elever per årsarbetare i förskoleklassen 14,5 14,5 15 15,6 16,5
Antal elever per lärare, kommunala grundskolan 11,5 11,9 11,9 11,9 11,8
Antal elever per lärare, kommunala gymnasieskolan 11,9 12,0 11,9 11,9 10,1

EKONOMINYCKELTAL (enligt SCB:s definition)

Kostnad per barn i kommunal förskola 157 000 154 500 147 100 138 300 147 000
Kostnad per barn i kommunalt fritidshem 49 000 43 500 42 600 41 000 45 145
Kostnad per elev i kommunal förskoleklass 73 000 71 400 70 200 68 800 68 300
Kostnad per elev i kommunal grundskola 115 000 107 500 105 500 101 000 105 200
Kostnad per elev i kommunal gymnasieskola 126 698* 131 100* 118 500 114 700 117 900

119 714** 119 100**

Kostnad inkl. industriprogrammet. Antagning pausad läsåret 19/20.

**Exklusive industriprogrammet. 

*** Resurstilldelning med och utan särskola

Volymnyckeltal Budget Budget Budget Bokslut Budget
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EDTBUDGET - Nämndsbudgetrapport 2021-04-14 14:21:21

Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 

2020
BUDGET 

2020
BUDGET 

2021
Totalt I INTÄKTER -250 504 -123 432 -143 557

K KOSTNADER 917 611 807 461 821 581
Nettokostnad 667 107 684 030 678 024

100 Nämnd och styrelseverksamhet K KOSTNADER 1 990 2 255 2 407
Nettokostnad 1 990 2 255 2 407

130 Övrig politisk versamhet K KOSTNADER 604 616 629
Nettokostnad 604 616 629

267 Alkoholtillstånd mm I INTÄKTER -419 -685 -685
K KOSTNADER 520 999 987
Nettokostnad 101 314 302

275 Totalförsvar och samhällsskydd K KOSTNADER 0 40 40
Nettokostnad 0 40 40

501 Gemensamma kostnader SOC I INTÄKTER -27 826 0 -13 800
K KOSTNADER 26 555 24 842 5 115
Nettokostnad -1 271 24 842 -8 685

502 Gemensamma kostnader ÄO OF I INTÄKTER -285 0 0
K KOSTNADER 2 660 2 821 4 568
Nettokostnad 2 374 2 821 4 568

510 Äldreomsorg I INTÄKTER -141 370 -47 225 -49 520
K KOSTNADER 458 178 350 675 372 974
Nettokostnad 316 808 303 450 323 454

512 Hemsjukvård I INTÄKTER -1 010 -200 -206
K KOSTNADER 60 355 62 388 65 591
Nettokostnad 59 344 62 188 65 385

513 Insatser enligt LSS, SFB o HSL I INTÄKTER -54 247 -53 637 -56 825
K KOSTNADER 213 988 209 480 210 728
Nettokostnad 159 741 155 843 153 903

520 Insats pers m funkt.nedsättn I INTÄKTER -6 307 -3 404 -3 927
K KOSTNADER 36 903 39 900 38 223
Nettokostnad 30 596 36 496 34 296

534 Färdtjänst I INTÄKTER 0 -840 -840
K KOSTNADER 6 745 7 975 7 975
Nettokostnad 6 745 7 135 7 135

550 Gemensamma kostnader IFO I INTÄKTER -376 -25 -25
K KOSTNADER 5 745 6 968 5 355
Nettokostnad 5 369 6 943 5 330

552 Institutionsvård vuxna I INTÄKTER -115 -97 -97
K KOSTNADER 3 128 3 800 3 800
Nettokostnad 3 013 3 703 3 703

554 HVB-vård för barn o unga I INTÄKTER -653 -475 -380
K KOSTNADER 15 952 17 408 16 159
Nettokostnad 15 298 16 933 15 779

556 Familjehemsvård vuxna K KOSTNADER 0 360 360
Nettokostnad 0 360 360
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Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 

2020
BUDGET 

2020
BUDGET 

2021
557 Familjehemsvård barn o unga I INTÄKTER -694 -30 -380

K KOSTNADER 21 189 15 635 21 993
Nettokostnad 20 495 15 605 21 613

558 Öppna insatser vuxna I INTÄKTER -3 102 -2 312 -2 730
K KOSTNADER 5 911 6 441 6 815
Nettokostnad 2 809 4 129 4 085

559 Vård vuxna m missbruksproblem I INTÄKTER 0 0 0
K KOSTNADER 1 383 1 572 2 120
Nettokostnad 1 383 1 572 2 120

568 Öppna insatser barn o unga I INTÄKTER -131 0 0
K KOSTNADER 8 617 8 574 8 971
Nettokostnad 8 485 8 574 8 971

569 Barn och ungdomsvård I INTÄKTER -787 0 0
K KOSTNADER 10 612 9 688 10 602
Nettokostnad 9 825 9 688 10 602

571 Övriga insatser till vuxna K KOSTNADER 415 539 612
Nettokostnad 415 539 612

575 Ekonomiskr bistånd I INTÄKTER -946 -500 -500
K KOSTNADER 19 095 18 565 19 159
Nettokostnad 18 150 18 065 18 659

585 Familjerätt o familjerådgivn I INTÄKTER -31 -37 -37
K KOSTNADER 437 429 437
Nettokostnad 406 392 400

600 Flyktingmottagande I INTÄKTER -9 612 -13 965 -13 605
K KOSTNADER 12 347 13 965 13 605
Nettokostnad 2 735 0 0

610 Arbetsmarknadsåtgärder I INTÄKTER -2 592 0 0
K KOSTNADER 4 279 1 466 2 295
Nettokostnad 1 687 1 466 2 295

749 Arbetsmiljö K KOSTNADER 4 60 60
Nettokostnad 4 60 60

2 / 2



50 51

SOCIALNÄMNDENSOCIALNÄMNDEN

3. Årets verksamhet
3.1 Sammanfattning
Socialnämnden hade inför 2020 en budgetram på 684 030 
tkr. I november 2020 beslutade kommunfullmäktige (KF) om 
2021 års budgetram på 678 024 tkr för socialnämnden.
Löneökningar på 1 010 tkr har lagts till i ramen. Inflations-
kompensation på 2 047 tkr har lagts till i ramen utifrån faktis-
ka kostnader exklusive personalkostnader. Det sker en ökning 
av ram med sammanlagt 1 743 tkr genom demografifaktorn 
samtidigt som ramen minskar med 5 026 tkr med anledning 
av generell besparing utifrån ett minskat skatteunderlag. 6 
501 tkr har tillförts från kostenheten i samband med att soci-
alförvaltningen också tar över motsvarande kostnader. Ramen 
justeras ned 838 tkr med anledning av omfördelad internhyra. 
Ramen har minskat med 9 000 tkr baserat på standardkostnad 
för äldreomsorgen. 
Under 2020 har socialförvaltningen vänt ett underskott som 
förvaltningen haft under många år till ett överskott i budget. 
Det intensiva arbetet med en budget i balans har gett effek-
ter vilket gjort att ett överskott kunnat uppnås under 2020 i 
förhållande till budget för 2020. 
Då en stor del av överskottet är kopplat till statliga stimulans-
medel har förvaltningen synliggjort dels den dagliga driften i 
kostnader samt särskilt de statliga stimulansmedlen i kostna-
der. Detta arbete ligger till grund för den detaljbudget som är 
lagd inför 2021 inom budgetramen som vi är tilldelade.
För att effektivisera och kvalitetssäkra schemaplaneringen har 
beslut tagits om att det ska ske centralt, vilket innebär att 3,0 
åa tillförts i budget 2021.
Särskilt boende kommer att budgeteras i förhållande till hur 
många platser som finns. Det innebär att de tillfälligt öppnade 
platserna på Ljungberga permanentas i detaljbudgeten även 
om platserna är tillfälliga enligt socialnämndens beslut. 
Hemtjänstens kostnader bygger på en timtaxa och under året 
har arbetet att implementera LOV fullt ut genomförts. Detta 
har dock försvårats av den Corona-pandemi som präglat 
landet och världen.
Trots detta är uppdraget tydligt att timkostnaden skall vara i 
paritet med kostnaderna för hemtjänsten. 
Den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver regleras i 
lagstiftningen och i det hemsjukvårdsavtal som länets kom-
muner har tecknat med dåvarande Landstinget Kronoberg. 
Någon revidering av detta avtal har än så länge inte skett. För 
att hemsjukvården ska få en mer verklighetsförankrad budget 
behöver det skjutas till årsarbetare kopplat till arbetsbelast-
ningen. Detta har gjorts inom Kommunrehab för 2021.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har under 2020 hanterat 
ett allt större inflöde av orosanmälningar samt ökat inflöde 
inom försörjningsstöd. Vid en genomlysning av kvarvarande 
sektionschefers olika uppdrag och arbetsbelastning bedöms 
verksamheten behöva utökas då stimulansmedel försvinner 
inom barn och ungdom. Inom vuxen utökas bemanningen 
med en förste socialsekreterare utifrån arbetsbelastning 
samt en handläggare för våld i nära relationer. Även arbets-
marknadsenheten får utökning av en årsarbetare under 2021 
(beslutet togs på socialnämnden i januari 2021). 

2. Mål
I september 2020 antogs ett inriktningsdokument som 
tydliggör socialförvaltningens intentioner fram till 2025. I 
november 2020 antogs 9 övergripande mål för socialnämnden 
som ska gälla år 2021-2025. 
Socialförvaltningens verksamhet kan delas upp i de 
lagstadgade uppdragen och ambitioner utöver lagstadgad 
verksamhet. Den lagstadgade verksamheten mäts dels genom 
mått som KKIK (Kommunens kvalitet i korthet) men också 
lagstadgade mått som utredningstider för Barn och unga 
samt väntetider för verkställande av myndighetsbeslut. Dessa 
granskas av IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
För att koppla ihop socialförvaltningens verksamhetsplan 
med målstyrningen kommer socialförvaltningen att följa 
mätetalen för de globala målen 2030.

2.1 Bästa kommun att växa i:
Barn och ungdom
• Verka för att öka tilliten till vuxna
• Stötta till lyckad skolgång och övergång till vuxenlivet 

genom ökat inflytande och delaktighet
• Verka för en meningsfull fritid

Vuxna 
• Verka för inkludering i samhället genom arbete/

sysselsättning
• Aktivt verka för boendemiljöns betydelse för social 

hållbarhet
• Öka kompetensen hos socialförvaltningens personal för 

social hållbarhet i samhället

Äldre
• Verka för den enskildes självständighet och delaktighet
• Verka för att behålla och gagna nya relationer för den 

enskilde
• Öka den digitala delaktigheten 

2.2 Livslångt lärande för alla:
Vuxna 
• Verka för inkludering i samhället genom arbete/syssel-

sättning
• Öka kompetensen hos socialförvaltningens personal för 

social hållbarhet i samhället

Äldre
• Öka den digitala delaktigheten 

2.3   Skapar ett rikt liv:
Vuxna 
• Aktivt verka för boendemiljöns betydelse för social 

hållbarhet

Äldre
• Verka för den enskildes självständighet och delaktighet
• Verka för att behålla och gagna nya relationer för den 

enskilde

Funktionshinderomsorgen har fortsatt arbeta för att minska 
kostnaderna i verksamheten. Under 2021 kommer fokus vara 
på att se över kvaliteten i verksamheten och säkerställa att 
personal och chefer har förutsättningar för att kunna leva upp 
till goda levnadsvillkor. Detta är en av utmaningar för social-
nämnden att definiera goda levnadsvillkor.
Enligt beslut från kommunfullmäktige ska varje nämnd inom 
sin respektive budget ta fram buffert för oförutsedda utgifter. 
2021 har socialförvaltningen ingen buffert för oförutsedda 
kostnader. Däremot har socialnämnden ännu inte slutfört 
sin ekonomiska resa vilket innebär att det fortfarande finns 
en osäkerhet kring vilken budget som socialförvaltningen 
behöver för att kunna bedriva sin verksamhet framöver. Inför 
2021 har Socialförvaltningens budgetram minskat med 9 000 
tkr och även fått en generell besparing på 5 026 tkr. Samtidigt 
har generella statsbidrag ökat med 13 800 tkr. 
Detta innebär att inför arbetet med budget 2022 kan man 
definiera vilken budget som motsvarar den politiska ambi-
tionsnivån för Ljungby kommun.

3.2 Avvikelser från nettokostnad

Nettokostnadsavvikelse är ett mått som ger en fingervisning 
om kommunen har en högre eller lägre kostnad än vad som 
kan förväntas utifrån den relativa strukturen, verksamheternas 
nettokostnad jämförs med en referenskostnad. Med andra ord 
ett mått på vad verksamheten ”borde kosta” om man inte tar 
hänsyn till strukturella skillnader kommuner emellan så som 
åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund etc. Avvikelserna 
kan bero på att förvaltningen bedriver verksamheten på en 
annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. 
De kan också bero på strukturella faktorer som inte 
beaktas. I tabellerna nedan jämförs Ljungby kommun med 
referenskommunerna för år 2017. 

Individ och familjeomsorg
2017 2018 2019

Ljungby 4,6% -6,4% -9,8%
Referenskommuner* 4,8% 4,4% 4,2%
Alla kommuner, medel 8,8% 8,3% 5,8%
*) Ale, Boden, Kumla, Laholm, Mariestad, Mora, Vetlanda

År 2017 började IFO:s kostnader minska trots ökat inflöde av 
orosanmälningar. Ljungby kommuns individ- och familjeom-
sorg ligger lägre än både referenskommunerna samt riket i 
stort.
År 2018 visade det på en kraftigt positiv nettoavvikelse då 
kostnaderna minskade. Detta berodde dels på arbetet med 
avveckling av HVB-boende för ensamkommande samt ett 
medvetet ekonomiskt arbete inom verksamheten. 
2019 fortsatte nettokostnadsavvikelserna ner och IFO har 
därmed blivit allt mer kostnadseffektivt. Men under 2020 
har orosanmälningarna ökat med ytterligare 15% vilket är 
en extremt kraftig ökning. Detta kommer med stor säkerhet 
skapa kraftiga ekonomiska utmaningar för 2021 med ökade 
placeringskostnader vilket inte finns utrymme för i budgeten.

Äldreomsorg
2017 2018 2019

Ljungby 10,8% 5,4% 4,9%
Referenskommuner* 5,9% 7,5% 6,2%
Alla kommuner, medel 2,4% 3,2% 2,1%
*) Boden, Karlshamn, Köping, Lindesberg, Ronneby, Sala, 
Vetlanda 
Ljungby kommuns äldreomsorg visar på en avvikelse som 
kan tolkas som att vi har högre kostnader än vad strukturen 
motiverar. I Ljungby kommun ligger hemtjänsten högt kost-
nadsmässigt medan vi har lägre kostnader på särskilt boende i 
jämförelse med många andra kommuner. 
Under 2019 har Socialnämnden tagit ett beslut om att hem-
tjänst inte kan erbjudas om man kan tillgodose individens 
behov på ett mer kostnadseffektivt sätt med särskilt boende.  
Det tillsammans med att hemsjukvården klargjort sitt uppdrag 
kring hemsjukvårdsavtalet har inneburit att förvaltningen 
minskat antal hemtjänsttimmar med ca 100 000 timmar per 
år. Effekten av detta kommer synas i KKIK:s siffror 2020. 
Detta innebär att kostnaderna för äldreomsorgen kommer 
minska under 2020 i förhållande till 2019. Däremot är det 
en utmaning för Ljungby kommun att åldersstrukturen för 
Ljungby kommun är 25% för äldre +65 år. I övriga riket är 
äldre +65 år 20% och i Kronoberg äldre +65 år 21%.
Detta innebär att det är rimligt att kostnaderna för äldre-
omsorgen är högre per kommuninnevånare än jämförbara 
kommuner. 

LSS
2017 2018 2019

Ljungby -3,9% -5,4% -6,4%
Referenskommuner* -3,8% -1,5% -4,1%
Alla kommuner, medel -1,2% -0,6% -0,9%
*) Krokom, Mark, Sunne, Tierp, Vara, Värnamo, Västervik

Verksamheterna inom LSS, lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, har däremot en negativ avvikelse, 
liksom både referenskommunerna och riket. Det kan 
analyseras som att LSS-verksamheterna har en något lägre 
kostnad än vad den relativa strukturen motiverar. Jämförelser 
med andra analysverktyg förstärker den bilden. Däremot 
minskar avvikelsen för Ljungby kommun de senaste åren. 
Det är troligtvis en effekt av kommunens ökade kostnader 
inom personlig assistans då Försäkringskassan gjort hårdare 
bedömningar vilket kan slå olika på olika kommuner. Under 
2021 kommer utmaningen vara att skapa en systematisk 
kvalitet kopplat till goda levnadsvillkor. Detta kan i sin 
tur öka kostnaderna för LSS men skapa en tydlighet i 
kvalitetsnivån vilket gör att vi får en hållbarhet över tid.

3.3 Verksamhetsövergripande
Socialförvaltningen är uppdelad i en verkställighets- och en 
myndighetsavdelning. 

Socialnämnden redovisade ett minusresultat på 25 384 tkr 
i bokslutet för 2019. Enligt reglerna för resultatbalansering 
skulle socialnämnden tagit med sig två tredjedelar av under-
skottet in i 2019. KF beslutade att 17 624 tkr av underskottet 
skulle belasta 2020 års budget för socialnämnden.  
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Prognosen som gjordes efter första kvartalet 2020 visade på 
en förväntad avvikelse mot budget på totalt minus 23 884 
tkr vid slutet av 2020. Redan i februari fanns indikationer på 
att driftsresultatet i förvaltningen var i balans och att arbetet 
med den beslutade handlingsplanen för 2020 skulle fortlöpa 
fram till delårsbokslutet. Vid delårsbokslutet 2020 fastslogs 
att budgeten var i balans och handlingsplanen avslutades. 
Prognosen som presenterades vid delårsbokslutet visade på 
en budget i balans vid årets slut trots medtaget underskott för 
resultatbalanseringen.

Socialförvaltningen 

Det finns tre utmaningar som förvaltningen behöver hantera 
under 2021. Alla tre utmaningar har med kvantitet att göra:

1. Befolkningens åldersstruktur

Ålder Sverige Kronoberg Ljungby
0-24 år      29% 30% 26%
25-64 år    51% 49% 49%
+65 år 20% 21% 25%

I Ljungby är 25% av medborgarna över +65 år vilket är att 
jämföra med Sveriges siffor som är på 20%. Även Kronoberg 
har lägre snitt än Ljungby. Orsaken att Kronoberg har lägre 
ålderssnitt är bland annat beroende på att exempelvis Växjö 
endast har 18% medborgare +65 år. 

Samtidigt är ålderssegmentet mellan 25-64 år som räknas 
som arbetskraft lägre än Sverigesnittet i Ljungby kommun 
och barn och unga är färre än rikssnittet. Detta är en framtida 
utmaning där det kommer att krävas att man är försiktig med 
ekonomin för att inte dra på sig större kostnader än man kan 
bära.

2. Procentuellt antal medborgare med funktionsva-
riation
I Ljungby har 0,96% av medborgarna en funktionsvaria-
tion och tillhör LSS. Siffran för Sverige är 0,73%. Det finns 
historiska orsaker till att sifforna är höga i Ljungby kommun. 
Detta är i sig en utmaning men tanken är att detta skall balan-
seras av LSS-utjämningen. LSS-utjämningen är beroende på 
vilka kostnader andra kommuner har och hur många personer 
som finns med funktionsvariation. Oavsett kommer det vara 
en ekonomisk utmaning över tid och det kommer krävas 
beslut på var de politiska ambitionerna skall vara i Ljungby 
kommun för att säkerställa en hållbar verksamhet över tid.

3. Antal orosanmälningar på barn och unga
I Ljungby kommun finns det ca 6300 personer i åldrarna mel-
lan 0-20 år. 

År 2019 var antal anmälningar 1302st och under 2020 var 
det 1513st. Det var sammanlagt 645 personer under år 2020 
vilket motsvarar drygt 10% av barn och ungdomarna mellan 
0-20 år.

Det är dock viktigt att ta med i beräkningen att Socialför-
valtningen även jobbar med barn och ungdomar som inte är 
orosanmälda under 2020.

Tidigare utredningar har visat på att socialförvaltningen job-
bar med ca 20% av barn och ungdomar i Ljungby kommun 
mellan 0-20 år. Det är rimligt att tro att ekonomin för IFO:s 

verksamhet försämras procentuellt i förhållande till antal 
orosanmälningar genom exempelvis ökade placeringskostna-
der.

Sammantaget är dessa kvantitativa utmaningar stora för 
Ljungby kommun och kan inte enbart hanteras av social-
nämnden. Det är också viktigt att de kvantitativa utmaning-
arna budgeteras på ett korrekt sätt för att nå en stabilitet i 
socialförvaltningen över tid.  
Utöver detta är det av yttersta vikt att ett förvaltningsöver-
gripande arbete sker tillsammans dels för att möta upp den 
enskildes behov men framförallt för att utveckla det före-
byggande och främjande arbetet i kommunen behoven i de 
tre grupperna i samhället. Genom det kan kommunen också 
möta upp åldersstrukturen och nå målet av tillväxt i kommu-
nen till 35 000 innevånare år 2035.

3.4 Individ- och familjeomsorg inkl myndighet

Biståndshandläggning

Biståndshandläggarna utreder och handlägger ärenden inom 
äldreomsorg samt för personer med funktionsnedsättning och 
psykiatri. 

Myndighetsavdelningen är budgeterad med 11,8 åa,  
bestående av förste biståndshandläggare och biståndshand-
läggare. Handläggning av färdtjänst köps idag av Regionen. 
Detta innebär en utökning av antal tjänster med 0,75%.

Utredning vuxen
Inom sektionen utredning vuxen sorterar ekonomiskt bistånd, 
missbruksvård samt flyktingmottagning. Från och med 2017 
finns det avtal om gemensam alkoholhandläggning mellan 
Ljungby, Markaryd och Älmhult kommun. 

Ljungby kommun har historiskt legat lågt kostnadsmässigt 
jämfört med referenskommunerna vad gäller ekonomiskt 
bistånd. 

2018 2019 2020
Medelkostnad/mån 1 354 1 398 1 349

Under 2017 skedde en kostnadsökning inom ekonomiskt 
bistånd, vilket fortsatte under 2018 och 2019.  Det är delvis 
pga. personer som tidigare ingått i arbetsförmedlingens 
etableringsprogram som nu söker försörjningsstöd.  
För helåret 2020 har försörjningsstödet minskat något 
men ökade under sista halvåret vilket troligen kommer 
förstärkas under 2021 då arbetslösheten ökat under 2020. 

Ett framgångsrikt samarbete med arbetsmarknadsenheten 
pågår där man aktivt arbetar med att få ut personer med 
långvarigt ekonomiskt bistånd på arbetsmarknaden. 
Under 2021 har socialnämnden för avsikt att förstärka 
arbetsmarknadsenheten med 1 åa då arbetsförmedlingen 
förändras samtidigt som Corona-pandemin har bidragit till 
en ökad arbetslöshet.

Utredning missbruk

Ljungby kommun har låg nettokostnad inom 
missbruksvården i jämförelse med referenskommunerna för 
IFO.

Missbruksvården har sedan 2015 hållit sin budget. Budget 
för institutionsplaceringar är beräknad på att klara i snitt 3-4 
pågående placeringar per dygn. Vid placeringar övervägs 
alltid lösningar på hemmaplan.

Utredning barn och ungdom
Kostnaden för barn och ungdomsvården sett till kronor 
per invånare har ökat för varje år. Detsamma gäller 
referenskommunerna. Ljungby kommun ligger något högre i 
kostnad per invånare än referenskommunerna.

Antalet placeringar i familjehem minskade under 2017. 
Trenden har fortsatt under 2018. Det beror på att antalet 
familjehemsplacerade ensamkommande barn har blivit färre, 
pga ändrade behov samt åldersuppskrivningar. Likaså har 
övriga familjehemsplaceringar minskat.  
Även kostnadsmässigt syns en stor skillnad jämfört 
med tidigare år. För att stärka upp budgeten för 
familjehemssekreterarna flyttas budget på 595 tkr vilket 
motsvarar 1,0 åa från externa familjehemsplaceringar till 
personalkostnader för socialsekreterare. Därmed är sektionen 
barn och unga budgeterad med 15,65 åa socialsekreterare. 
Därutöver finansieras 2,0 åa genom intäkter från Migra-

tionsverket och 2,0 åa genom stimulansmedel. Det har 
tidigare funnits ett antal tjänster utöver budget, 2019 kvarstår 
endast en tjänst som är obudgeterad. Arbetet kring att kunna 
säkerställa en rimlig resurs i förhållande till behovet fortgår.

Kostnaden för institutionsplaceringar barn och unga har 
under 2018 fortsatt att öka. Det är fortfarande många SiS-
placeringar. Arbete pågår för att på sikt återigen sänka 
kostnaderna till tidigare års nivå.
Under 2016 skapades en ny utredningsfunktion riktad mot 
ensamkommande barn och ungdomar. Den finansierades då 
genom återsökning hos Migrationsverket. Antalet mottagna 
ensamkommande barn och unga minskade drastiskt 2017. 
2018 integrerades sektionen med ordinarie verksamhet då 
antalet ensamkommande ungdomar har minskat och den 
tänkta finansieringsmodellen inte längre är tillämpbar.

Flyktingverksamhet

Länsstyrelsen har fördelat 2021 talet mellan länets kommuner. 
Anvisningstalet för Ljungby kommun är 12 personer under 
2021. Kommunen får schablonersättning för varje nyanländ 
i kommunen under två års tid. Då antalet nyanlända minskar 
innebär det att schablonersättningarna från Migrationsverket 
kommer att minska drastiskt från och med våren 2019 och 
under 2020 har anvisningarna delvis pausats med hänvisning 
till Corona-pandemin. 

Ersättningen fördelas mellan socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen 
samt överförmyndarnämnden enligt en fördelningsmodell. 
Modellen förändras från 2020 vilket innebär att mindre pengar 
fördelas till socialförvaltningen.

Verkställighet öppenvård
Integrerad mottagning för missbruksvård är öppnad i Ljung-
by och Växjö, vilket är ett samarbete mellan länets kommu-
ner och Region Kronoberg. I Ljungby har Åvillan renoverats 
och öppnades i september 2018. Regionen har betalat halva 
hyran sedan den 1 juli 2017. Pga renoveringen har en sk 
investeringshyra lagts på den befintliga hyran. Det innebär 
en merkostnad för öppenvården på 100 tkr per år under en 
fyraårsperiod. 

Stödboendet öppnat i stället
Under 2020 har man avvecklat HVB-Fyren och omvandlat 
detta till ett stödboende för personer mellan 16-21 år. Tanken 
är att öppenvården tillsammans med personal från stödboen-
det skall arbeta med att minska institutionsplaceringar.
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3.5 Äldreomsorg
Enligt befolkningsprognosen kommer antalet äldre fortsätta 
att öka. Åldersgruppen 65-74 år kommer den närmaste 
tioårsperioden minska något medan personer 75 år och äldre 
kommer öka. År 2017 fanns det 1 821 personer som var 80 
år eller äldre i Ljungby kommun. 2027 beräknas den ålders-
gruppen bestå av 2 419 personer, vilket är en ökning med 
598. Det påverkar socialförvaltningen stort då det främst är 
åldersgruppen 80 år och äldre som ansöker om hemtjänst och 
särskilt boende. 

Regeringen beslutade under 2015 om en tillfällig 
bemanningssatsning inom äldreomsorgen under åren 2015-
2018. Syftet var att skapa ökad trygghet och kvalitet för den 
enskilde. Ljungby kommun har fått runt 6 500 tkr varje år. 
2015 beslutade socialnämnden att höja personaltätheten på 
särskilt boende med 0,01 per omsorgstagare. 2019 fanns inga 
stimulansmedel att söka vilket innebär att särskilda boendena 
förstärktes med motsvarande summa. För att särskilt boende 
ska få behålla sin personaltäthet kommer den budgeterade 
bufferten som har använts vid öppnande och stängning av platser 
att nyttjas. Det innebär att sårbarheten för budgetunderskott 
inom särskilt boende ökar. Att sänka personaltätheten i budget 
hade enbart skapat en orealistisk budget då många boende 
redan idag kämpar med hög vårdtyngd i relation till fördelad 
budget. 

Särskilt boende
Ljungby kommun har ca 300 platser fördelade på 6 särskilda 
boenden. Ljungsätra har fram till 2018 drivits på intraprenad. 
Grundbemanningen på de särskilda boendena är 0,58 årsarbe-
tare per plats. 48 av platserna är så kallade demensplatser, de 
har en personaltäthet på 0,63 årsarbetare per plats.

I förhållande till våra referenskommuner har vi haft lägre 
kostnader för särskilt boende.

Antalet personer med beslut om särskilt boende har sedan 
2016 och fram till nu i snitt legat mellan 280-320 personer. 
Ljungby kommun har kunnat verkställa beslut om särskilt 
boende inom rimlig tid. Varje månad tillkommer ca 10 beslut 
om särskilt boende. Under hösten 2019 har det funnits ca 327 
personer med beslut om särskilt boende. Antalet nytillkomna 
beslut om särskilt boende är som tidigare ca 10 beslut per 
månad. Det finns ca 300 platser i särskilt boende för äldre, 30 
korttidsplatser och 3 tillfälliga korttidsplatser på Björkäng. 
Socialnämnden beslutade under 2018 att på Ljungberga till-
fälligt öppna 17 särskilt boendeplatser för äldre. Denna utök-
ning var ej budgeterad under 2019. Däremot permanentas nu 
de 17 tillfälliga platserna på Ljungberga och är budgeterade 
för 2020.

Korttidsboende
Socialförvaltningen har 30 korttidsplatser fördelat på tre av 
de särskilda boendena. Budgeterad personaltäthet är 0,61 
årsarbetare per plats.

Hemtjänst

Inom hemtjänsten har vi högre kostnader i förhållande till 
våra referenskommuner. Hemtjänsten är en komplex verk-
samhet där många faktorer påverkar kostnaden. Antalet tim-
mar minskade sista halvåret av 2019. Antalet personer med 
beslut om hemtjänst är oförändrad jämfört med föregående 
år, men antal beviljade timmar per person och dag har i snitt 
minskat under 2019 från 1,78 till 1,69 För 2020 är snittet 
1,47. Det är främst den delegerade hemsjukvården som har 
minskat.  

2018 2019 2020
Antal personer med 
beslut om hemtjänst 534 534 501

Beviljade timmar per 
person och dag 1,78 1,69 1,47

Ett arbete kring att se över schablontiderna samt en översyn 
av beräkningarna av kringtiden i hemtjänstersättningen har 
slutförts under 2019.

Hemtjänsten tillämpar valfrihetssystemet vilket innebär att 
hemtjänstmottagare i kommunen kan välja mellan kommu-
nens hemtjänst eller något privat företag. Januari-juni 2019 
utfördes 23,1 % av de beviljade timmarna av privata utförare. 
För helår 2020 är siffran 27%. 

2021 förstärks budgeten för hemtjänsten med 13 406 tkr 
jämfört med 2020.

Nedan följer de olika ersättningsnivåerna mellan 2019–2021.

Ersättning,  
kr per tim 2019 2020 2021

LOV, nivå 1 397 418 449
LOV, nivå 2 460 505 537
LOV, nivå 3 492 537 570

Bemanningen
Socialförvaltningen har två bemanningsenheter, en riktad 
mot äldreomsorgen och en mot omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. Syftet med att ha två bemanningar 
är att kunna tillgodose behovet av rekrytering och 
tillsättning av tjänster på ett effektivare sätt. Enheterna ska 
tillhandahålla personaltjänster för kortare och längre perioder 
vid oplanerade och planerade behov. Under 2020 skulle 
bemanningarna åter slås samman då ekonomiska effekterna 
uteblivit. Men på grund av Corona-pandemin kunde detta inte 
genomföras. Detta återupptas under 2021 med förhoppning 
om att man når ytterligare effekter för att kunna möta bland 
annat heltidsresan som norm.

3.6 Hemsjukvård
Den hemsjukvård som idag utförs av kommunen är mer 
komplex och omfattande än vad den var när skatteväxlingen 
mellan kommuner och landstinget skedde i slutet av nit-
tiotalet. Det utförs idag väldigt mycket mer sjukvård i den 
enskildes hem. Kommunrehab ingår under hemsjukvårdens 
organisation. 

Ett stort arbete har pågått sedan 2019 för att se vad som är en 
rimlig budget i förhållande till den arbetsbelastning som ska-
par en patientsäkerhet. Budgeten har förstärks utifrån detta 
arbete med 6,61 åa 2020 och 1,85 åa 2021.

3.7 Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning(OF)
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF)  
verkställer både LSS- och SoL-insaser för personer med  
fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Insatserna  
omfattar boende, omsorg och sysselsättning för funktions- 
nedsatta över 18 år. år.

Kostnaderna per invånare för insatser enligt LSS och SFB har 
minskat under 2019. Ljungby kommun har betydligt lägre 
kostnader i jämförelse med referenskommunerna för LSS 

dock har Ljungby kommun en hög andel personer med bevil-
jad LSS i kommunen jämfört med referenskommuner vilket 
ger höga volymer och därmed höga kostnader per innevånare.

Personlig assistans 
Då vissa personer har fått sin statliga assistans indragen när 
Försäkringskassan har gjort omprövningar har förvaltningens 
intäkter minskat. Det har även lett till ökade kostnader inom 
boende med särskild service inom LSS samt fler beslut om 
personlig assistans enligt LSS, även s.k. kommunal personlig 
assistans. Vad gäller ärenden med vuxna personer har för-
valtningen idag 10 färre beslut om personlig assistans enligt 
PA-SFB (statlig personlig assistans) jämfört med 2017 och 3 
fler beslut med assistans enligt LSS. Den 1 januari 2020 gick 
LSS barn  och ungdom över till socialförvaltningen. Antal 
barnärende enligt PA-SFB är 4 och 1 enligt LSS. 

Antal beslut om 2018 2019 2020
Personlig assistans  
enligt SFB vuxna 30 31 32

Personlig assistans  
enligt LSS vuxna 18 16 16

2017 fick socialförvaltningen 7 000 tkr mindre i intäkter jäm-
fört med 2016. 2019 fick socialnämnden 6 000 tkr i utökad 
budgetram för att förstärka budgeten för kommunal personlig 
assistans. 2019 har arbetet fokuserats på att minska kostna-
derna och titta över myndighetsbeslut för att säkerställa att de 
som har rätt till SFB får hjälp med att ansöka om insatsen. 

2020 har fokuset till stor del legat på att hantera Corona-
pandemin och under 2021 kommer fokus ligga på att se över 
kvaliteten i verksamheten.

Bostäder
Under 2017 omvandlades 6 platser som tidigare använts 
som HVB för ensamkommande ungdomar till bostad med 
särskild service för vuxna. I februari 2018 öppnades ett helt 
nytt serviceboende med 14 platser och under hösten 2018 
öppnade ett nytt gruppboende med 6 platser. Boendet drivs 
av Humana på entreprenad. Hösten 2020 öppnades en bostad 
med särskild service för vuxna med 6 platser i lokalerna som 
tidigare tillhörde HVB Fyren. Budget för boendena inom 
LSS och SoL fördelas enligt en resursfördelningsmodell. 

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en dagtidssysselsättning för personer 
med funktionsnedsättning. Inom daglig verksamhet finns det 
behov av fler arbetsplatser och praktikplatser som i sin tur 
kommer att leda till ökat behov av fler medarbetare. 

Boendestöd
Behovet av boendestöd inom socialpsykiatrin har ökat de 
senaste åren samtidigt som avgifter införts under 2020. En 
del av brukarna har dessutom komplex problematik med 
samtidigt missbruk utöver psykiatrisk diagnos, så kallad sam-
sjuklighet. Därför har Socialförvaltningen blivit mer strikt i 
bedömningen kring vem som har rätt till boendestöd. Under 
2020 har det därför minskat ett antal beslut och under 2021 
kommer organisationen ses över.
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SOCIALNÄMNDEN

LSS-BUN
1 januari 2020 gick LSS-Barn och ungdom över från barn- 
och utbildningsförvaltningen till socialförvaltningen. Social-
förvaltningen tillfördes 14 440 tkr och samtidigt skedde det 
en besparing på 250 tkr.

4. Investeringsbudget
Äldreomsorg
Sett till befolkningsökningen kommer åldersgruppen 75 
år och äldre öka. Åldersgruppen 80 år och äldre har i stor 
utsträckning beslut om hemtjänst eller särskilt boende. Enligt 
befolkningsprognosen kommer den åldersgruppen fortsätta 
att öka. Därmed ser förvaltningen ett stort behov av ytterli-
gare ett särskilt boende. Investeringsprocessen kring ett nytt 
särskilt boende är igång. Idéfasen är klar, projektledare inom 
fastighetsavdelningen är utsedd och förstudien är inledd. 

Dessutom behövs Åbrinken renoveras, samt Brunnsgårdens 
resterande del som inte renoverades 2016.

Bostad med särskild service för vuxna 
Ombyggnation för området Holmsborg pågår. Pga sanerings-
behov på befintlig tomt är processen försenad. Den första 
inflyttningen sker 2021 och samtliga nybyggnationer beräk-
nas vara färdiga 2022.

Ekonomisk rapport

EDTBUDGET - Nämndsbudgetrapport 2021-04-14 14:23:23

Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 

2020
BUDGET 

2020
BUDGET 

2021
Totalt I INTÄKTER -10 553 -11 301 -11 059

K KOSTNADER 85 749 84 805 85 866
Nettokostnad 75 196 73 504 74 807

10 Nämnds- och styrelseverksamhet K KOSTNADER 786 893 893
Nettokostnad 786 893 893

23 Turistverksamhet I INTÄKTER -149 -279 -60
K KOSTNADER 2 075 2 407 2 177
Nettokostnad 1 926 2 128 2 117

30 Allmän fritidsverksamhet I INTÄKTER -897 -636 -316
K KOSTNADER 10 137 9 669 8 543
Nettokostnad 9 240 9 033 8 227

31 Allmän kulturverksamhet I INTÄKTER -478 -562 -797
K KOSTNADER 5 013 5 401 7 555
Nettokostnad 4 536 4 839 6 758

32 Biblioteksverksamhet I INTÄKTER -1 960 -1 262 -1 450
K KOSTNADER 15 460 15 140 15 099
Nettokostnad 13 500 13 878 13 649

33 Kulturskola I INTÄKTER -2 312 -1 960 -1 785
K KOSTNADER 11 022 10 422 10 354
Nettokostnad 8 710 8 462 8 569

34 Idrotts- o fritidsanläggningar I INTÄKTER -4 731 -6 542 -6 612
K KOSTNADER 37 322 37 147 37 150
Nettokostnad 32 591 30 605 30 538

35 Fritidsgårdsverksamhet I INTÄKTER -27 -60 -39
K KOSTNADER 3 896 3 646 4 016
Nettokostnad 3 869 3 586 3 977

51 Vård o oms. äldre o funk.hind K KOSTNADER 38 80 80
Nettokostnad 38 80 80

1 / 1
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2. Mål  
Visionsmål: Bästa kommun att växa i
Verksamhetsmål: 
• Personalen på fritidsgården, folkbiblioteket, kultur-

skolan, Tourist center, förvaltningskontoret, Mötesplats 
Godsmagasinet, kvarteret Fritiden och Fritidsbanken ger 
service som innebär att minst 80 % av kunderna är nöjda. 

• Jämställd och inkluderande fritidsgård för flickor, pojkar 
och övriga. Högst 20 % skillnad i antal besök gjorda av 
flickor respektive pojkar. 

• Fler unga vuxna som tar del av folkbibliotekets utbud.

Visionsmål: Livslångt lärande för alla
Verksamhetsmål: 
• Minst 50 % av alla aktiviteter och arrangemang 

genomförs i samarbete med andra aktörer.
• Antalet barnbokslån ska överstiga genomsnittet i riket.
• Antalet elever 6–19 år i kulturskolan ska överstiga 

genomsnittet i riket.
• 90 % av besökarna på fritidsgården känner sig trygga. 

Visionsmål: Vi skapar ett rikt liv
Verksamhetsmål: 
• Öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar 

ekonomisk utveckling där Ljungbys besöksnäring har 
god lönsamhet och tillväxt.

• Skapa ytterligare en spontanaktivitetsplats för barn- och 
ungdomar. 

• Folkbiblioteket och Mötesplats Godsmagasinet 
möjliggör för fler att introduceras i digitala verktyg för 
att minska upplevelsen av utanförskap.

• Utöka den digitala tillgängligheten gällande information 
om friluftsområden, bland annat vandrings- och 
cykelleder.

3. Årets verksamhet
Kultur- och fritidsnämnden utför kommunens uppgifter inom 
kultur-, idrott- och fritidsområdet och ansvarar för turism, 
besöksnäring, arrangemang/evenemang, folkbiblioteken, 
kulturskolan, fritidsgård, Fritidsbank, kulturområdet Ljungby 
Gamla Torg och Mötesplats Godsmagasinet. Nämnden 
ansvarar för stöd till kulturarrangemang, långsiktigt 
kulturstöd, konstinköp till kommunala lokaler, administration 
av kommunens konstsamling och konstutsmyckningar. 
Nämnden ansvarar för avtal och bidrag till studieförbund, 
föreningar och organisationer, samt har verksamhetsansvar 
för anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet 
och upplåtelse av dessa.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är viktiga för 
att den politiska visionen om 35 000 invånare år 2035 ska 
uppnås. Nämndens breda uppdrag innebär att vi når de flesta 
kommuninvånarna under deras fritid. Forskningen är entydig 
om att en aktiv fritid i kombination med avkoppling leder 
till ett friskare och hälsosammare liv. Det är viktigt att röra 
på sig och motionera. Det är också viktigt att berika själen 
med kulturens olika uttrycksformer, som stimulerar kreativt 
tänkande och hjälper oss att i en stressig tid kunna slappna 
av. Tillsammans med andra upplever vi gemenskap och 

minskar upplevelsen av ensamhet. Kultur- och fritidsnämnden 
stöttar och uppmuntrar särskilt idrott, kultur och annan 
föreningsverksamhet som riktar sig till barn, ungdomar och 
unga vuxna. Nämnden ska ge god information om sevärd-
heter och upplevelser till invånare och turister. För att lyfta 
fram och uppmuntra aktörer inom kultur och idrott har 
nämnden instiftat kulturstipendium, pris för kulturprestation, 
idrottstipendium, pris för idrottsprestation samt pris till 
föreningsledare för barn och ungdom.
Förvaltningens lönekriterier betonar vikten av Ljungby 
kommuns värdegrund; jämställt och professionellt bemötande 
till våra kunder, samt tillitsbaserad styrning; värdet av de 
anställdas ständiga förbättrings- och utvecklingsarbete. 
Även i år läggs vikten på implementering av FN:s konvention 
om barns rättigheter. Därtill beaktas särskilt avtalstrohet, 
psykosociala arbetsmiljö, bemötande och tillgänglighet.
Fullmäktiges beslut om fyra fokusområden ska genomsyra 
aktiviteterna i samtliga verksamheter; unga vuxna, vatten, 
muntligt berättande och näringsliv. 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål baseras på 
planeringsdirektivets beskrivning av visionsmålens inriktning. 
Kommunfullmäktige har i planeringsdirektivet särskilt gett 
kultur- och fritidsnämnden i uppgift att; utreda alternativ 
driftsform för Ringbadet och starta upp ett samarbete samt 
skriva ett IOP-avtal kopplat till Ryssby bibliotek.
All personal kommer under hösten att delta i en utbildnings-
dag i det goda bemötandet, till varandra och till våra besökare. 
Föreläsare är Ylva Kjellman som tidigare inspirerat all per-
sonal i koncernen. Hon betonar vikten av varandras olikheter 
– det är nämligen då vi bäst kan åstadkomma ett gott resultat. 
Under en treårsperiod har och kommer all personal i kultur- 
och fritidsförvaltningen erbjudas hälsoundersökning via 
företagshälsovården. 
Det är oerhört viktigt att skyddsronder görs, fysiskt-tekniska 
och psykosociala skyddsronder, i samtliga verksamheter och 
att handlingsplanerna följs upp. Detta arbete kommer särskilt 
att följas av Fösam, förvaltningens samverkansgrupp. 
Samtliga aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplanen 
kommer att hanteras efter rådande pandemisituation och 
följs av rekommendationer, lag och föreskrifter. Risk- och 
konsekvensanalyser görs innan aktiviteter genomförs.

3.1 Allmän Kultur
Ljungby kommuns mål är att medborgare och besökare ska 
kunna ta del av ett varierat kulturutbud. Samarbeten sker med 
föreningar och andra aktörer för att sprida kulturutbudet över 
kommunen. Samarbeten görs också med länsorganisationer 
för att öka utbudet. Verksamhetsplanen för kultur i Ljungby 
kommun är ett levande politiskt styrdokument för kommunens 
kulturverksamhet under åren 2018 - 2020 och är kopplad till  
Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på 
regional nivå, som har samma genomförandeperiod. Det är 
viktigt att Ljungby kommun är en del i Kronobergs kulturliv, 
vad gäller satsningar, samarbeten och utbud. Under året 2021 
fortsätter revideringen och beslut om ny plan som kommer att 
gälla mellan åren 2021 - 2024.
Ljungby kommun är sedan 2012 en del av Musikriket, läns-
musiken Musik i Syds stora konsertsatsning i Kronobergs 
län. Ljungby kommun ordnar fem livekonserter med musik 
ur många olika genrer samt internationella gästspel. Målet 
med konsertserien är att bredda musikutbudet i kommunerna 

genom att erbjuda musikupplevelser på de lokala musik-
scenerna.
Kultur på bygden, arbetsnamnet för kultursamarbeten mellan 
kommunen och bygdegårdsföreningarna, har pågått sedan 
2009 och innehållit såväl utomhusfilm som musiksatsningar 
på många orter. Bygdegårdsföreningarna är en aktiv part i 
val av kommande års kulturinriktning. Kulturknytt, en serie 
offentliga teater-, musik- och dansföreställningar för barn och 
deras familjer. Ljungby kommun stöttar särskilt aktiviteter 
som har barn och unga i fokus.
Region Kronobergs satsning Scensommar innebär gratis 
barnföreställningar på utspridda platser i länet. Ljungby 
kommun medverkar även sommaren 2021. Ljungby kommun 
ska verka för att öka tillämpningen av medverkans- och 
utställningsavtal. MU avtal är samlingsnamnet för det 
statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning 
vid utställning. Vi samarbetar med Ljungby konstförening 
gällande utställningsverksamhet i Ljungby Konsthall och på 
Konstväggen i Ljungby Arena.
År 2021 kommer kultur- och fritidsförvaltningen att sam-
arrangera en frukostträff med fokus på KKN-företag. Detta 
görs ihop med näringslivsavdelningen. Det finns cirka  
1 500 lösa konstverk i kommunens ägo. Kommunen köper 
in och förvaltar dessa konstverk och tillhandhåller med 
konstregister och konstarkiv. En-procentsregeln tillämpas 
för offentliga byggnader och nybyggnation. De konstprojekt 
som är igång och som kommer framöver är följande: Grand, 
Ekebackenskolan, Holmsborg och Regnbågens förskola. 
100 000 kronor läggs även i en pott varje år för att samlas 
till en större satsning. Fortsatt arbete med att ta fram ett nytt 
konstprogram ”Staden möter vattnet” sker år 2021.
Tillsammans med föreningar arrangerar Ljungby kommun 
varje år valborg- och nationaldagsfirande i Ljungby hem-
bygdspark. Sommar i parken är ett uppskattat inslag i 
Ljungby och är tänkt att fortsätta även år 2021.
Under år 2021 fortsätter även planeringen med inköp av 
möbler till Grand, inflyttning och plan för invigning.
Föreningen Teater16 har beviljats utökat kommunalt stöd 
med 100 000 kr från och med år 2021.

3.2 Folkbiblioteket
Folkbiblioteksverksamheten i Ljungby kommun består av 
huvudbiblioteket i Ljungby, filialbiblioteken i Lagan och 
Lidhult, samt bokbussen. Biblioteken styrs av bibliotekslagen 
och biblioteksplanen som är ett av kommunfullmäktige 
antaget styrdokument. Enligt lag är biblioteksverksamheten 
skyldig att prioritera barn och unga, personer med funktions-
variationer, de som har ett annat modersmål än svenska, de 
som tillhör någon nationell minoritet samt de som är i ett 
digitalt utanförskap. Biblioteken strävar efter att vara en 
välkomnande, inspirerande och inkluderande plats där  
besökaren erbjuds läsfrämjande aktiviteter i form av 
exempelvis sagostunder och författarbesök, men även 
kreativ stimulans i form av makerspace och utställningar. 
Biblioteksplanens fokusområden 2021-2023 är biblioteket 
som mötesplats, det läsfrämjande arbetet, barnverksamheten 
och den digitala utvecklingen. 
Arbetet med Språkstegen kommer utvecklas ytterligare under 
2021 då biblioteket blivit beviljat medel från kulturrådet 
för att stärka samarbetet med förskolorna i kommunen. 

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för små barns språk-
utveckling i Kronoberg och Blekinge. Det är också ett unikt 
samarbete mellan olika professioner, organisationer och 
politikområden på lokal och regional nivå.  Tillsammans 
arbetar man för att stärka språk och identitet och att främja 
läsning för barn 0-3 år. Samverkan finns redan mellan 
bibliotek, barnhälsovård och logopedi. 
Under 2021 kommer biblioteket arbeta med upphandling av 
ny bokbuss. Det är inte bara en ny fysisk buss som ska  
upphandlas, det ger också tillfälle att reflektera över verk-
samheten och de nya möjligheter som en modern bokbuss 
kan skapa. Arbetssätt, aktiviteter och samarbeten ska utveck-
las för att bättre passa besökarna, öka tillgängligheten för 
de som bor utanför tätorterna och erbjuda en modern och 
relevant bokbussverksamhet. 
Biblioteket kommer uppdatera sin webbplats i början av 
2021. En snyggare, mer lättnavigerad och tillgänglig webb 
ska göra det enklare för besökarna att använda e-tjänster, 
söka efter böcker och sköta sina biblioteksärenden. Den nya 
webben är utvecklad med utgångspunkt i webbdirektivet och 
ska leva upp till aktuell lagstiftning. 
Under 2021 kommer biblioteket satsa på att bredda 
utbudet av digitala aktiviteter. Digitala bokcirklar, digitala 
föreläsningar och digitala sagostunder kommer erbjudas i 
högre grad än tidigare. De som befinner sig i någon form 
av digitalt utanförskap erbjuds handledning och hjälp i att 
komma igång med det man behöver och är intresserad av. 
2021 har biblioteket medel från kulturrådet för att utveckla 
makerspaceverksamheten. Makerspacebegreppet innefattar 
digitalt och kreativt skapande och ger biblioteksbesökarna 
tillgång till ny teknik och digitalt lärande. Verksamheten 
vänder sig främst till barn och unga, men även till äldre där 
förhoppningen är att fortsätta det påbörjade samarbetet med 
särskilda boenden i kommunen.

3.3 Fritidsgården
Fritidsgården är en viktig mötesplats för ungdomar, och målet  
är att ge alla unga från årskurs 7 till och med första året på 
gymnasiet möjlighet till en trygg, rolig och utvecklande fritid 
med nya upplevelser, gemenskap och spännande möten. 
Fritidsgården i Ljungby erbjuder en öppen verksamhet med 
en lång rad spontana såväl som planerade aktiviteter. Syftet 
är att stärka ungdomarna och väcka nya intressen som berikar 
dem genom livet och ger dem möjlighet att ta en positiv plats 
i samhället. Varje vecka bjuds ungdomarna in till så kallade  
te-möten som är ett demokratiforum där ungdomar och 
fritidsledare kan forma verksamheten tillsammans. Som ett 
komplement för delaktighet och inflytande finns en förslags- 
och synpunktslåda. Verksamheten bedrivs aktivt ur jäm-
ställdhets- och integrationsperspektiv. En bredd av aktiviteter 
erbjuds för att attrahera olika grupper och individer med 
skilda behov och intressen. Under de senaste åren har det an-
ordnats miljö- och kanothajker. Däribland ”Håll Lagan ren” 
då ungdomarna rensat ån och dess närområde.  
Hajkerna har varit mycket uppskattade av deltagarna och 
därför planeras liknande arrangemang 2021. Fritidsgården ar-
betar för en trygg och drogfri miljö. Samverkansgruppen med 
fritidsgård, socialtjänst, skola och polis är viktig bland annat 
i det drogförebyggande arbetet och helt i linje med ”Barnens 
bästa gäller”. Samverkan sker också med andra kommunala 
verksamheter, föreningsliv och andra aktörer. 
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Under 2021 fortsätter vi med den mycket uppskattade som-
marlovsaktiviteten ”Sunnerboskoj”, som riktar sig till alla i 
åldrarna 6–15 år. Arrangemanget görs för åttonde året i rad 
och är gratis för deltagarna.  Tack vare statliga bidrag har vi 
haft möjligheten att aktivera barn och ungdomar i stora delar 
av kommunen och en stor del av sommarlovet. För 2021 är 
lovaktiviteter budgeterade, men till en lägre peng än vad de 
statliga bidragen sammanlagt utgjorde. Behovet av bättre 
lokaler för fritidsgårdsverksamheten kvarstår.

Fritidsbanken möjliggör en aktiv fritid för alla i kommunen 
och bidrar därigenom till ett rikt liv för kommuninvånare och 
besökare. Verksamheten drivs i stadsbiblioteket av fritidsle-
dare under fritidsgårdschefens ansvar. På Fritidsbanken kan 
alla lämna in sport- och fritidsutrustning och låna utrustning 
gratis i två veckor. Härigenom främjas spontanidrott, hälsa 
och välbefinnande. Fritidsbanken bidrar också genom sitt 
koncept med återbruk och inkludering till ett mer hållbart 
samhälle.  Under 2021 planeras utökad samverkan med andra 
aktörer såsom föreningar, skolor etc. 

3.4 Föreningar
Genom att kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar 
skapar det bättre och mer hållbara förutsättningar för att 
bedriva föreningsverksamhet. Elva olika stöd finnas att söka 
stöd från. Med ett uppdaterat regelsystem tydliggörs kraven 
som ställs på föreningarna men även vad som kan förväntas 
av kultur- och fritidsförvaltningen.
Ett rikt föreningsliv är en viktig del i det demokratiska 
sam- hällsbygget. Föreningslivet ger ökade möjligheter för 
medborgare och besökare till upplevelser, fysisk aktivitet, 
folkhälsa, bildning och kreativt skapande. I Ljungby kommun  
finns 286 föreningar, 198 av dem går att söka i förenings-
registret. Det är en stor bredd av olika bygdegårds-
hembygds-, idrotts-, kultur-, nykterhets-, religiösa- och 
handikappföreningar.
Under 2021 fortsätter arbetet med en aktiv fritid för barn 
i årskurs 1 och 2. De erbjuds att delta i Idrottsskolan som 
genomförs i samverkan med 14 olika föreningar och ger  
deltagarna nya erfarenheter och föreningslivet goda möjlig- 
heter att visa upp sina verksamheter. 
I Lidhult fortgår planeringen tillsammans med föreningar 
för nya aktivitetsytor bland annat ett elbelyst motionsspår, 
kommunen genomförde ett markinköp 2020 som kommer 
ge förutsättningar till ett slutförande av projektet med start i 
början av 2021.
Ytterligare ett utegym är budgeterat och planerat i någon av 
landsbygdsorterna.

3.5 Idrottshallar, arenor, kulturbyggnader, 
fritidsområden och sjöbad 
Under 2021 möjliggör den nya Hjortsbergshallen bättre förut-
sättningar att bedriva verksamhet för Ljungby Drill, Ljungby 
gymnastikklubb och Sunnerbo Star. De som är aktiva i dessa 
föreningar är främst tjejer, som på detta vis får bättre förut-
sättningar till att vara aktiva. Under våren 2021 kompletteras 
skateparken med en hinderbana för barn och ungdomar. Ska-
teparken vid Ljungby Arena har blivit otroligt populär och 
här är det ofta fullt med barn och unga. Spontanaktivitetsytor 
har en viktig funktion i dagens samhälle vilket skateparken är 
ett tydligt bevis på.

Friidrottsföreningen kommer att genomföra SM i mångkamp 
under sommaren 2021. Arrangemanget kommer att ställa 
ökade krav på läktarplatser och uppdatering av arenan kom-
mer fortsättas att göras. 

Bowlinghallen drivs i kommunal regi även under 2021.   

Sommarloppmarknaden och ”Berättelser i sommarkväll” 
kommer att erbjudas under sommarmånaderna.  

Fotbollsanläggningen Lagavallen är Sveriges första fotbolls-
plan med hybridgräs i fullformat, den kommer under året att 
renoveras. En del av staketen runt Lagavallen ska rustas upp 
och en del av gräsplanerna kommer att få en högre standard. 
Lagavallens konstgräsmattors skötsel och tillbakaläggning 
av granulat ska utvecklas och förfinas så att granulatspillet 
till omliggande natur minimeras. Djuprenöring av granulatet 
kommer att göras. Förvaltningens första robotgräsklippare 
ska sköta en del av fotbollsplanerna för att frigöra personaltid 
till att sköta bland annat Lagavallens hybridgräsplan. Över-
syn av grönytorna runt Ljungby arena kommer görs 2021 för 
att skapa bättre nyttjande som exempelvis till fotboll.  

Simundervisning erbjuds till barn och vuxna. Vattengympan 
och babysim erbjuds i samma omfattning som tidigare år. 
Under 2021 kommer Sunnerbohallens badanläggning vara 
öppen hela året, vilket uppskattades mycket av våra besökare 
2020. Gratisbad för kommunens pensionärer återinförs.  

Under 2021 uppdateras entrésystemet till Sunnerbohallens 
badanläggning, vilket innebär bättre uppföljning av statistik 
och enklare hantering av skötseln. Under skolloven kan bar-
nen och ungdomarna använda sig av den populära Wibitba-
nan - hinderbanan.

 De populära maskotarna kommer vid vissa tillfällen att åka 
skridskor med barnen på allmänhetens åkning och på nyårs-
afton bjuds det in till skridskoåkning med raketer på kuben.

På en del av de 18 kommunala badplatserna kommer en del 
bryggor att bytas ut för att hålla hög standard och säkerhet.

3.6 Kulturskolan   
Kulturskolan vill bidra till att så många barn som möjligt får 
en meningsfull fritid oavsett var i Ljungby kommun de bor. 
Därför erbjuds undervisning på samtliga skolor i kommunen 
om det finns tillräckligt elevunderlag. 
Kulturskolan är under fortsatt utveckling och visionen är att 
erbjuda barn och ungdomar ett brett utbud i olika konstfor-
mer. I budget ingår ämnena musik, dans och nu även teater. 
Ämnet muntligt berättande är ett tillfälligt ämne finansierat 
av statliga medel. Nya ämnen som film, bild och form skulle 
göra Kulturskolan mer komplett i utbudet. Dessa ämnen sker 
i nuvarande form som lovaktiviteter och även dessa finansie-
ras med statliga pengar. Det statliga kulturskolebidraget kan 
maximalt sökas för en treårsperiod för respektive projekt, där 
en ny ansökan görs årligen. 
 Kulturskolan, Godsmagasinet samt Grand är de lokaler 
som används i Kulturskolans verksamhet. Dessa bildar ett 
naturligt och centralt kulturcentrum. Renoveringen av Grand 
kommer att färdigställas under de första månaderna 2021 och 
är planerat att öppnas upp för verksamhet under april månad. 
”Nya” Grand kommer bli en utmärkt spelplats för både 
interna och externa aktörer. Teater och muntligt berättande 
kommer att ha stora möjligheter att utveckla sin verksamhet 
eftersom eleverna erbjuds varierande scener för framträ-

danden. Scenmästartjänsten som tillsätts januari 2021 är en 
viktig funktion för att göra lokalerna välbesökta samt för att 
driva utvecklingen av Grand.

Platsen Godsmagasinet är en drogfri spel- och mötesplats 
för unga. ”Öppen scen” på Godsmagasinet är öppen för alla 
barn och ungdomar och kommer att utvecklas mer för att ge 
dem en möjlighet att framträda på scen. ”Magasinet Live” är 
ett antal rockkonserter som riktar sig främst till unga vuxna. 
Även för 2021 planeras konsert under Ljungbydagarna.  
En positiv effekt är att eleverna tillsammans med en profes-
sionell artist får genomföra en konsert, vilket ger eleverna en 
verklighetsskildring om hur det är att vara artist till yrket.

Samarbetet fortsätter med Region Kronobergs fritidskonsu-
lent med målsättning att barn med funktionsvariation erbjuds 
undervisning utifrån den enskilde elevens behov. Projektet 
”Dans för hälsa” fortsätter 2021 och är ett samarbete tillsam-
mans med skolhälsan. Syftet är att stärka flickors psykiska 
hälsa och metoden är evidensbaserad. 

Kulturskolan vill nå fler barn och unga och därför planeras ett 
samarbete med Hjortsbergsskolan.  

För att kunna ta till vara personalens kompetens, stärka 
barnens rättigheter till kultur och delaktighet, samt med ut-
gångspunkt i barnkonventionen samarbetar Ljungby, Emma-
boda, Växjö, och Alvesta kulturskolor i ett statligt finansierat 
projekt ”LEVA”. 

3.7 Turism, besöksnäring och 
destinationsutveckling
Ljungby kommun erbjuder en rik variation av kultur- och 
naturupplevelser på ett nära avstånd. Vi har en plats som kan 
förädlas och locka allt fler besökare, inte minst inom natur-, 
måltid- och kulturturism. Ljungby Tourist center ska med-
verka till att öka besöksnäringens och turismens bidrag till en 
hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.  
Genom samverkan med föreningar och näringsliv i olika pro-
jekt medverkar vi för att stötta och stärka det lokala närings-
livet och göra besöksnäringen attraktiv att verka både som 
företagare och anställd. Ljungby Tourist center tar en aktiv 
roll i samarbeten med andra kommuner såsom Smålands Sjö-
rike och regionala destinationsbolaget Destination Småland.  
Vi arbetar med flera olika kanaler för att nå våra målgrup-
per. När det gäller den internationella marknaden arbetar vi 
främst tillsammans med Destination Småland för att nå våra 
internationella besökare. Under 2021 har Destination Små-
land fått ett bredare uppdrag när det gäller marknadsföring 
och vi kommer då även att arbeta tillsammans med nationell 
och regional marknadsföring. Besökare söker sin information 
idag på annat sätt än tidigare, bland annat via Google. För 
att möta detta görs kompetensutvecklingsinsatser riktat mot 
besöksnäringen. Ett arbete att lägga in turistisk information 
på webbplatsen ljungby.se från visitljungby.se har påbörjats. 
Detta för att kunna möta besökarnas förväntningar och göra 
den än mer inspirerande och lockande till att besöka kom-
munen. Sociala medier är ytterligare digitala kanaler där vi 
kommunicerar och skapar en attraktiv bild av besöksnäringen 
i Ljungby kommun. Det tryckta materialet utgörs i huvud-
sak av den årliga turistbroschyren Visit Ljungby men då det 
finns många exemplar från 2020 så kommer vi ta fram ett 
isticksblad för 2021 och lägga in i 2020 års broschyr.  Det 
vikande antalet besökare på Ljungby Tourist Center fortsätter 

och påvisar trenden med att besökarna finner sin informa-
tion på andra sätt än tidigare. Arbetet med samarbete kring 
Info Points hos besöksnäringen intensifieras därför.  Ljungby 
Tourist centers nuvarande lokaler är uppsagda från och med 
2021-12-31 och ett arbete med att omlokalisera besöksservi-
cen är påbörjat. 

Under pandemiåret 2020 ökade efterfrågan av naturupplevel-
ser och Ljungby Tourist center har ansökt om LONA-projekt 
till den digitala karttjänsten Naturkartan som finns både som 
app och hemsida. Syftet med projektet är att samla och till-
gängliggöra information om kommunens rika friluftsliv och 
vackra natur med hjälp av modern teknik. Genom att tillgäng-
liggöra information på ett attraktivt och lättillgängligt sätt, 
anpassat för dagens smarta mobiltelefoner, kan fler upptäcka 
och ta del av alla de positiva naturupplevelser som finns i 
närområdet. Tjänsten gör att det är möjligt att följa leder och 
naturreservat över kommungränserna. Man kommer även ta 
fram en vandrings- och cykelledsbroschyr i samverkan med 
föreningsliv och fritidsstrateg.  Framtagna förslag kring vat-
tenturism arbetas vidare med. En ansökan till LONA-projekt 
för utveckling av en vandringsled runt Bolmen som följer 
Bolmenmarschen är inskickad.  

Vidareutveckling av konceptet med guidade turer, både vand-
ringar och med buss, kommer att ske.

3.8 Mötesplats Godsmagasinet
Mötesplatsens besökare visar på en mångfald av individer. 
Mötesplatsen är en arena för gemenskap och utbyte av erfa-
renheter men också en möjlighet till utveckling. Många be-
sökare är föräldrar och mötesplatsen erbjuder ett stöd i deras 
vardag. Genom att stärka föräldrar i deras roll som föräldrar 
utvecklas barn till starka individer med en egen identitet. 
Med en stabil roll i föräldraskapet kan föräldrarna trygga 
barns utveckling, självständighet och egenmakt. Mötesplat-
sen välkomnar barn även om det är en sekundär målgrupp då 
de har daglig sysselsättning genom förskola eller skola. Sär-
skilda kostnadsfria familjeaktiviteter arrangeras flera gånger 
per termin, bland annat under skollov och vid traditioner och 
högtider. Mötesplatsen välkomnar många utrikesfödda som 
uttrycker en kunskapsbrist om svenska uppfostringsmeto-
der och föräldraroller där mötesplatsen utgör ett utökat stöd 
för föräldrar under barnens skolgång. Dessutom erbjuder 
mötesplatsens firande av svenska traditioner och högtider en 
inkludering för många familjer och specifikt för barn som 
inte uppmärksammar dessa hemma. Deltagandet ses som en 
faktor i att förhindra utanförskap genom att erbjuda barnen 
delaktighet, gemenskap och kunskap i normativa aktiviteter. 
Aktiviteter fortsätter utvecklas efter besökarnas behov utöver 
de redan etablerade projekten med Arbetsförmedlingen och 
kommunens arbetsmarknadsenhet samt ABF:s projekt riktat 
till asylsökande och nyanlända

4. Investeringar
De investeringar som ligger i plan 2021 är Lagavallen övre 
planer samt nytt staket runt anläggningen. Medel finns också 
till utrustning till friidrottsanläggningen, robotgräsklippare 
till Ringvallen, ny traktor, flytt av fotbollsplan vid kvarteret 
Fritiden och biljettmaskin och förvaringsskåp till badet.
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ÖVRIGA NÄMNDER

GEMENSAM 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Nämndens uppdrag
Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner har kommit 
överens om att från och med den 1 januari 2019 inrätta en ge-
mensam nämnd enligt nionde kapitlet kommunallagen kallad 
Gemensam överförmyndarnämnd i Ljungby, Markaryds och 
Älmhults kommuner. Ljungby kommun är värdkommun och 
den gemensamma nämnden ingår i Ljungby kommuns orga-
nisation. Den gemensamma överförmyndarnämnden ansva-
rar för de samverkande kommunernas uppgifter som enligt 
författningen ankommer på överförmyndare.

Verksamhetens mål, omfattning, inriktning och kvalitet spe-
cificeras årligen i budget för verksamheten. En överenskom-
melse ska träffas mellan kommunstyrelserna i de samverkan-
de kommunerna om ekonomiska ramar för kommande års-, 
drift- och investeringsbudget. Detta sker i samband med att 
budgeten upprättas i värdkommunen. Budgetprocessen följer 
den för övriga nämnder i värdkommunen. Efter samråd med 
samverkande kommuner beslutar fullmäktige i november i 
värdkommunen om nämndens budget.

Ekonomi
Gemensamma överförmyndarnämnden har ett högt ärende-
inflöde vilket leder till en ansträngd arbetssituation. Överför-
myndarhandläggarna har i snitt 206 ärenden var. En rimlig 
belastningen är 150 ärenden per person. Därför utökas antalet 
handläggare från 4 till 5. Det innebär en ärendemängd på 168 
ärenden per person.  
Därmed förstärks budgeten 2021 med medel för samord-
nare/handläggartjänst (1,0 tjänst) för att kunna utöka antalet 
handläggare.

Kostnaden för de fem överförmyndarhandläggarna samt 
kostnad för chef för överförmyndarnämnden (0,30 tjänst) 
budgeteras direkt under gemensam överförmyndarnämnd. 

ÖVRIGA NÄMNDER

Ekonomisk rapport

Även en timlönekostnad på totalt 150 tkr budgeteras för att 
vid behov kunna förstärka vid årsavstämningar.

Gemensamma överförmyndarnämnden har även tillgång 
till fyra professionella gode män. Kostnaden för dessa samt 
för arbetsledning professionella gode män (0,05 tjänst) och 
ekonomtjänst (0,025 tjänst) internfaktureras gemensam över-
förmyndarnämnd från Ljungby kommuns ekonomiavdelning. 
I budget 2021 förstärks arvodeskostnader till ställföreträdare 
med 354 tkr.

Antalet ensamkommande har minskat. Under 2021 kom-
mer endast 6 ensamkommande med behov av god man 
finnas kvar i verksamheten. Därmed görs ingen justering av 
budgeten för arvode till ställföreträdare för ensamkommande 
ungdomar.

Sammanlagt förstärks budgeten med 1 169 tkr.

Förändringar  

Arvode ställföreträdare 354 tkr
2,5 % ekonomtjänst 19 tkr
1 tjänst samordnare/handläggare     796 tkr

1 169 tkr
 

Kostnadsfördelning
Den budgeterade årskostnaden fördelas mellan kommunerna 
efter deras ärendemängder. Över- eller underskott i jämfö-
relse med budget för ett verksamhetsår regleras mot kom-
mande års fördelade kostnad med hela beloppet så snart som 
bokslutet är fastställt av värdkommunens fullmäktige.

Andel 2020 2021 Förändring
Ljungby 60 % 5 098 tkr 5 799 tkr 701 tkr
Älmhult 20 % 1 699 tkr 1 933 tkr 234 tkr
Markaryd 20 % 1 699 tkr 1 933 tkr 234 tkr
Summa 8 496 tkr 9 665 tkr 1 169 tkr

 

EDTBUDGET - Nämndsbudgetrapport 2021-04-14 14:26:35

Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 

2020
BUDGET 

2020
BUDGET 

2021
Totalt I INTÄKTER -168 364 -93 934 -86 700

K KOSTNADER -1 594 188 -1 580 485 -1 585 750
Nettokostnad -1 762 552 -1 674 419 -1 672 450

90 Personalförs o pensioner I INTÄKTER -83 170 -86 459 -86 500
K KOSTNADER 115 114 119 887 120 711
Nettokostnad 31 943 33 428 34 211

91 Intern ränta K KOSTNADER -20 616 -25 760 -17 000
Nettokostnad -20 616 -25 760 -17 000

92 Allmän kommunalskatt K KOSTNADER -1 253 985 -1 276 458 -1 265 449
Nettokostnad -1 253 985 -1 276 458 -1 265 449

93 Gen statsbidrag o utjämning I INTÄKTER -60 789 -7 275 0
K KOSTNADER -405 212 -419 076 -467 039
Nettokostnad -466 001 -426 351 -467 039

94 Finansiella intäkter I INTÄKTER -24 121 0 0
K KOSTNADER -38 559 -17 500 -17 750
Nettokostnad -62 680 -17 500 -17 750

95 Finansiella kostnader I INTÄKTER -189 -200 -200
K KOSTNADER 7 949 10 922 8 166
Nettokostnad 7 760 10 722 7 966

96 Övrig finansiering I INTÄKTER -94 0 0
K KOSTNADER 1 122 27 500 52 611
Nettokostnad 1 028 27 500 52 611

1 / 1

EDTBUDGET - Nämndsbudgetrapport 2021-04-14 14:26:35

Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 

2020
BUDGET 

2020
BUDGET 

2021
Totalt I INTÄKTER -3 848 -3 748 -3 891

K KOSTNADER 11 366 7 920 9 322
Nettokostnad 7 518 4 172 5 431

10 Nämnds- och styrelseverksamhet K KOSTNADER 127 163 164
Nettokostnad 127 163 164

12 Revision K KOSTNADER 1 040 1 079 1 088
Nettokostnad 1 040 1 079 1 088

13 Kommunövergripande verksamhet I INTÄKTER -3 848 -3 748 -3 891
K KOSTNADER 8 390 7 920 9 322
Nettokostnad 4 542 4 172 5 431

58 Familjerätt och -rådgivning K KOSTNADER 1 809 1 801 1 823
Nettokostnad 1 809 1 801 1 823

1 / 1
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KOMMUNALA BOLAG KOMMUNALA BOLAG

LJUNGBY ENERGI AB

LJUNGBYBOSTÄDER AB

Budget 2021 Budget 2020

HYRESINTÄKTER
Hyror 100 500 96 300
Övriga intäkter 1 400 1 588
Bortfall -1 800 -1 300

SUMMA INTÄKTER 100 100 95 900

KOSTNADER
Underhåll -24 500 -24 500
Drift (rep, skötsel, taxor, värme) -31 600 -29 800
Administration -14 600 -14 200
Övrigt (fastighetsskatt, försäkringar, kabel-tv, fordon, förbrukningsinvetarier) -6 400 -6 200
Avskrivningar -13 300 -12 000

SUMMA KOSTNADER -90 400 -86 700

RÖRELSERESULTAT 9 700 9 200

Räntor fastighetslån -1 600 -1 500

Övriga finansiella poster -2 000 -2 000

RESULTAT 6 100 5 700

LEAB LENAB Koncern Elimineringar 
LEAB

Elimineringar 
LENAB

Konsolid 
koncern

INTÄKTER i tkr

Huvudintäkter 170 864 111 030 281 894 -1 000 -65 822 215 072
Sidointäkter 103 4 660 4 763 4 763

SUMMA INTÄKTER 170 967 115 690 286 657 -1000 -65 822 219 835

KOSTNADER i tkr

Produktionskostnader 85 548 21 827 107 375 -35 753 -1 000 70 622
Externa kostnader 29 845 5 768 35 613 -30 069 5 544
Övrig försäljning 29 310 6 173 35 483 35 483
Personal 0 41 476 41 476 41 476
RESULTAT
FÖRE AVSKRIVNING 26 264 40 446 66 710 64 822 -64 822 66 710

Avskrivningar 7 258 25 850 33 108 33 108
RESULTAT EFTER 
AVSKRIVNINGAR 19 006 14 596 33 602 64 822 -64 822 33 602

Finansnetto -900 45 -855 -855
RESULTAT EFTER 
FINANSNETTO 18 106 14 641 32 747 64 822 -64 822 32 747

Kommentarer Ljungbybostäder
Samtliga kostnader och intäkter har beräknats och bedömts 
var för sig och efter nu kända förutsättningar. 

Generella kostnadsökningar är beräknade med 2,7 % påslag.

Hyror 

Hyresförhandling om 2021 års hyror pågår. I denna budget 
har vi antagit en höjning om 1 % för bostadshyror och lokaler 
med förhandlingsklausul vilket innebär ca 750 tkr i ökade 
intäkter. Huvuddelen av våra kommersiella lokaler följer KPI 
vilket innebär ca 26 tkr i ökade intäkter.

Vårt nybyggda trygghetsboende, Uttern 65+, ökar hyresintäk-
terna med ca 4 000 tkr.

Övriga intäkter

Består av ersättning för förvaltningsuppdrag, skador, städ-
ning, kabel-TV avgifter, vatten, försäkringsersättning etc. 
Kabel-TV avgiften är normalt den enskilt största posten. 
Budgeten minskar totalt då vi under 2020 har haft lägre in-
täkter för skador, återvunna fordringar och övriga intäkter.

Bortfall

Lägenheter, förutom studentboende, beräknas orsaka ett 
hyresbortfall på ca 670 tkr. Studentrabatter beräknas orsaka 
ett bortfall på ca 100 tkr (Ryssby 54 tkr, Tråden 21 tkr och 
Kolvringen 25 tkr).

Lokaler beräknas orsaka ett hyresbortfall på ca 800 tkr 
och det är en ökning på ca 350 tkr jämfört med föregående 
budget. Ökningen beror på att vi inte har någon ny hyresgäst 
till den lokal som Sanelle hyrde i Meteoren och vi har även 
tagit höjd för att kunna ge våra lokalhyresgäster vissa rabatter 
under våren för att stötta under coronapandemin. 

Underhåll
Enligt separat underhållsplan.

Drift
Reparation

Nivån bedömd efter erfarenhetsmässiga reparationsbehov.

Skötsel

Löner är uppräknade med 3,5% på 2019 års löner. Av kost-
naderna utgör löner inkl sociala avgifter samt uttagsskatt ca 
7 100 tkr. Jämfört med föregående budget har 50 % drift-
tekniker tillkommit och tjänsten som trygghetsvärd flyttas till 
administration.

Taxor

Fjärrvärme: Ljungby Energi har aviserat en höjning av den 
rörliga delen av taxan med 5 % för 2021, vilket gör ca 2,5 % 
på totala taxan, ca 200 tkr. Beräkningen har gjorts utifrån ett 
normalår. Under år 2021 tillkommer kostnader för uppvärm-
ning av Uttern 65+ (ca 150 tkr).

El: Vi har räknat med 5 % höjning av totala elpriset.

Vatten: Enligt Ljungby kommun är inga prishöjningar avse-
ende 2021 aviserade.

Renhållning: Enligt Ljungby kommun blir taxehöjningen  
5 %.

Administration

Lönerna är uppräknade med 5 % på 2019 års löner. Avtalen 
är inte färdiga för Vision och Ledarna ännu. Av kostnaderna 
utgör löner inkl sociala avgifter ca 8 900 tkr. Jämfört med 
föregående år har tjänsten som trygghetsvärd (75 %) flyttats 
från skötsel till administration och 50 % tjänst för in- och 
medflyttarservice har tagits bort. 

Digitaliseringsinitiativ beräknas till ca 700 tkr.

Övrigt

Övriga kostnader består av fastighetsskatt, försäkringar, 
kabel-TV, fordon reparation/drift, förbrukningsinventarier, 
medel till hyresgästföreningen mm. Fastighetskatten är den 
enskilt största posten, ca 2 400 tkr.

Avskrivningar

Byggnader skrivs av enligt komponentmetoden med ca 2% 
på anskaffningsvärdet. Avskrivningsnivån varierar över tid 
beroende på respektive komponents ekonomiska livslängd. 
Jämfört med föregående års budget har avskrivningar för Ut-
tern 65+ tillkommit med ca 1 700 tkr.

Inventarier skrivs av enligt plan baserad på ekonomisk livs-
längd, 3-5 år.

Eventuell kostnad för restvärde vid komponentbyte har ej 
beaktats.

Räntor fastighetslån

Under år 2021 ska sex lån (totalt ca 90 mkr) läggas om och 
budgeten bygger på att räntorna genomsnittligt ligger kvar 
på samma nivå. En reservation på 250 tkr har lagts in för att 
täcka räntor på eventuell nyupplåning under året.

Övriga finansiella poster

Kostnaden för kommunal borgen, som är 0,5 % av lån per 
2020-12-31, beräknas till 1 960 tkr. Koncernbidrag budgete-
ras till ca 40 tkr.
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EKONOMISTYRNINGSREGLEREKONOMISTYRNINGSREGLER

Syftet med detta dokument är att fastslå regler som verkar för 
en god ekonomisk hushållning i Ljungby kommun.

FINANSIELLA MÅL
Ljungby kommun har fyra finansiella mål att uppnå i budget 
och bokslut:

1. Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. 
resultatet ska vara minst beräknad inflation multipli-
cerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI 
dec år 1/KPI dec år 0)-1*100.

2. Balanskravspresultatet ska vara motsvara minst 2 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

3. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en 
mandatperiod). Självfinansiering definieras som att 
resultat plus avskrivningar ska vara större än investering-
arna. Om investeringarna är större innebär det försämrad 
likviditet eller krav på upplåning.

4. Soliditeten för kommunen inklusive pensionsåtagan-
den ska överstiga 33 procent.

Budget
Driftbudget, investeringsbudget och övergripande mål för 
Ljungby kommun beslutas av kommunfullmäktige i juni. 

Efter att budgeten är beslutad i kommunfullmäktige i juni 
kommer ärendet endast upp som ett informationsärende 
under hösten efter att nämnderna och styrelsen har fastställt 
detaljbudget, nämndsmål och verksamhetsplan.

Undantag till ovanstående process är år då allmänt val till 
kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige ska då i 
november månad ta upp ärendet om mål och budget och åter 
fastställa budgeten alternativt revidera tidigare budgetbeslut 
från juni.

Driftbudget

Respektive nämnd ansvarar inför kommunstyrelsen/ kom-
munfullmäktige att tilldelade budgetanslag ej överskrids samt 
att de budgeterade prestationerna utförs i enlighet med kom-
munfullmäktiges beslut.

Om medelstilldelningen visar sig otillräcklig skall nämnden 
i första hand undersöka förutsättningar att disponera om 
tillgängliga resurser inom nämndens samlade budgetram och 
i andra hand – hos kommunstyrelsen - aktualisera behovet av 
att ändra mål för verksamheten.

Tilläggsanslag under löpande budgetår medges inte.

Kommunstyrelsen kan omdisponera driftmedel mellan nämn-
der.

Nämnd kan hos kommunstyrelsen begära omvandling av 
driftmedel till investeringsmedel.

Anslagsbindningen för driftbudgeten sker på förvaltnings-
nivå.

Omdisponering mellan olika verksamheter beslutas av nämnd 
(2 pos verksamhet), exempelvis mellan förskola och grund-
skola eller mellan äldreomsorg och individ- och familjeom-
sorg. Övriga omdisponeringar kan delegeras av nämnd.

Blir prisutvecklingen högre än vad som kalkylerats i plane-
ringsförutsättningar måste respektive nämnd kompensera 
detta genom rationaliseringar. Blir den lägre får överskottet 
disponeras av nämnden.

Samtliga beslut om utgifts- och kostnadsökningar ska vara 
finansierade. Det ska alltså finnas budgetmedel anslagna.

Investeringsbudget
Anslagsbindningen för investeringsbudgeten är på projekt-
nivå.

Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mel-
lan projekt och nämnder.

Omdisponering mellan olika investeringsprojekt upp till 5 
miljoner kr görs av kommunstyrelsen, över detta belopp av 
kommunfullmäktige.

Samtliga investeringar över 3 miljoner kronor kräver igång-
sättningstillstånd av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det finns två typer av investeringsmedel. Det är dels enligt 
ordinarie regler där en investering beviljas och verksamheten 
själv får täcka investeringens kapitalkostnader inom tillde-
lad driftbudget. Dels är det särskilda investeringsobjekt där 
kapitalkostnadsanslag beviljas då kommunfullmäktige ansett 
att nämnden inte kan täcka kostnaden inom ram.

Vid begäran om investeringsmedel ska en kalkyl göras av 
tillkommande driftkostnader, kapitalkostnader och intäkter. 
Beslut om investeringsbudget för större projekt, 5 mkr, ska 
föregås av idéfas, förstudiefas och programfas.

Kommunfullmäktige beslutar om över- och underskott inom 
investeringsbudgeten ska överföras till nästkommande år. 
Styrande är om projekten inte är avslutade eller om det avser 
årligen återkommande investeringsprojekt, t.ex. inventarie-
anslag.

Resultatbalansering
Som huvudprincip gäller att alla över- och underskott inom 
driftbudgeten tas med till kommande år. Med resultatbalan-
sering menas att över- och underskott överförs till nästkom-
mande års budget. 
Fördelning av resultatet görs så att en tredjedel ska fördelas 
till resultatenheterna, en tredjedel fördelas till respektive 
nämnd och en tredjedel fördelas till kommunstyrelsen.
Överskott och underskott som förs över läggs in i budgeten i 
sin helhet året efter bokslutet.
Beslut om hur mycket som ska överföras tas av kommun-
styrelsen senast under mars månad året efter bokslutet, 
efter begäran från nämnderna/ förvaltningsledningarna. Vid 
överföringen kan hänsyn tas till lagändringar eller större 
oförutsedda händelser som har påverkat nämndernas resultat. 
Vid beslut om överföring av överskott kan även justering 
göras om en förvaltning har fått extra medel för verksamhet 
som inte har startats upp. För att en nämnd ska få ta med sig 
ett överskott krävs att man i stort har uppnått budgeterat antal 
prestationer och antagna mål.
En övergripande genomgång av bokslutet ska göras mel-
lan respektive förvaltningsledning och kommundirektör och 
ekonomichef. Syftet med genomgången är att få en samstäm-
mighet mellan kommunledning och förvaltningsledning om 
undantagen från resultatbalanseringen.

Demografisk modell
Förvaltningar får minskad eller ökad budget beroende på 
hur befolkningen i olika åldersgrupper förändras. Model-
len utgår från befintlig budget och räknas upp eller ner med 
befolkningsförändring i relevanta åldersgrupper. Exempelvis 
utgår förskolans uppräkning från antalet barn i åldern 1-5 år 
och kulturskolan från antalet barn i åldern 7-18 år. Budgeten 
ändras med 75 procent efter den demografiska modellen. 
Ekonomichefen har delegation att genomföra justeringar av 
nämndernas och förvaltningarnas budgetar med utgångspunkt 
från uppdaterad befolkningsprognos och beslutad demogra-
fisk modell.
Vid förändring av verksamhet med anledning av ökad befolk-
ning i vissa åldersgrupper ska alla kostnadsökningar kom-
penseras genom den demografiska modellen, med undantag 
av ökade kostnader för internhyra och kapitalkostnad vid 
byggnation. Dessa kostnadsökningar hanteras separat.

Uppföljning och delårsbokslut
Respektive nämnd ansvarar för att verksamhetens mål, om-
fattning, kvalitet och ekonomiska resultat följs upp regel-
bundet. Nämnderna ansvarar för att budgeten inte överskrids 
och att regelbundna budget- och verksamhetsuppföljningar 
genomförs.
Uppföljning per nämnd ska göras efter mars, juli och septem-
ber månad. Uppföljningarna sammanställs av ekonomiavdel-
ningen och rapporteras till kommunstyrelsen. Uppföljning-
arna ska förutom nämndernas driftprognoser även innehålla 
prognos för investeringsverksamheten samt rapportering av 
kommunens likviditet, långfristiga skulder och kapitalförvalt-
ning. Väsentliga avvikelser ska kommenteras och analyseras.
Delårsbokslut görs efter juli månads utfall. Delårsbokslutet 
ska fastställas av kommunfullmäktige. Det ska innehålla 
resultat- och balansräkning för aktuell period. Uppställning 
och redovisningsprinciper ska i stora drag vara desamma som 
i kommunens årsredovisning.
När uppföljningen visar på underskott ska nämnden ta fram 
åtgärder för att hålla given budgetram.

Investeringar
Investeringar bokförs med projektnummer inom intervallet 
20000-99999. Investeringar i kommunen ska medföra ett 
varaktigt värde. Det kan avse byggnationer som exempelvis 
skolor, till-/ombyggnationer eller inköp av fordon och inven-
tarier. Det finns tre kriterier som alla ska vara uppfyllda för 
när ett inköp ska bokföras som en investering:
- Investeringen ska ägas av kommunen. Kommunen kan inte 
ta upp en investering som tillgång i balansräkningen om den 
har en annan ägare.
- Investeringen ska ha ett varaktigt värde på minst tre år.
- Investeringen ska ha ett betydande belopp. Riktlinjen är att 
inköp över 20 000 kronor exklusive moms ska bokföras som 
investering, annars bokförs det som driftskostnad.
Anskaffningsvärdet för en investering utgörs av inköpspriset 
och eventuella direkta kostnader för att få tillgången på plats 
och i skick för att utnyttjas för sitt ändamål.
Tillkommande utgifter för en investering ska läggas till 
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda och/el-
ler servicepotential förbättras jämfört med det ursprungliga 
anskaffningstillfället.  

Exempel på sådana tillkommande åtgärder är sådana som för-
länger nyttjandeperioden, höjer kapaciteten, ökar kvaliteten 
avsevärt eller minskar löpande kostnader.

Komponentredovisning innebär i korthet att i de fall där det 
finns materiella anläggningstillgångar med betydande kom-
ponenter där skillnaden i förbrukningen är väsentlig så ska 
tillgången delas upp på de aktuella komponenterna.  
Varje komponent ska skrivas av separat utifrån sin uppskat-
tade livslängd, vilket ger en mer rättvisande redovisning.

Vid samtidig anskaffning av flera inventarier av samma kate-
gori på en arbetsplats ska som anskaffningsvärde räknas det 
samlade anskaffningsvärdet. Varje enskild inventarie måste 
även ha en hållbarhet på tre år.

Statliga investeringsbidrag och investeringsbidrag från andra 
bidragsgivare ska redovisas som en skuld i form av en förut-
betald intäkt och intäktsföras under anläggningstillgångens 
livslängd, investeringsbidrag får inte minska anläggningstill-
gångens anskaffningsvärde. Räntebidrag kan inte redovisas 
som ett investeringsbidrag.

Kapitalkostnad, internränta
Kapitalkostnaden är förvaltningarnas interna kostnad gent-
emot kommunens ”finansförvaltning” för investeringarna. 
Kapitalkostnaden består av två delar; avskrivning och intern 
ränta. Med avskrivning menas investeringens värdeminsk-
ning, som är uppdelat på ett antal år beroende på investering-
ens art. 

Internräntan är en ränta gentemot kommunens egen ”finans-
förvaltning”, en ersättning för att kommunens likvida medel 
minskar genom investeringen eller att man tvingas låna upp. 
Internräntan fastställs för nästkommande år i samband med 
ramtilldelning. För 2021 ligger den på 0,8 procent. Kom-
munens internränta bygger på kommunens genomsnittliga 
upplåningskostnad.

Förvaltningarna får ingen generell kompensation vid ökning 
av kapitalkostnad. När kapitalkostnaden minskar kan man 
följaktligen även använda utrymmet till andra kostnader. En-
dast i undantagsfall, exempelvis vid större ny- eller ombygg-
nationer, ska kapitalkostnaden kompenseras. Regelverket för 
kapitalkostnadskompensationen ändras så att kompensation 
blir 75 procent av genomsnittlig kapitalkostnad för nyinveste-
ringar från och med 2021.

Internhyran som debiteras alla förvaltningar som hyr något 
av tekniska förvaltningen består till stor del av kapitalkost-
nad. Om internhyran förändras på grund av ökad/ minskad 
kapitalkostnad får förvaltningarna ingen kompensation, med 
ovan angivna undantag.

Internhyra
Hyran regleras varje kalenderår utifrån ändrade kapita1kost-
nader samt ändrade drift- och underhållskostnader. Kapital-
kostnaderna består av avskrivning och internränta. Om beräk-
nad kapitalkostnad avviker mot verklig kostnad med mer än 
25 000 kr på ett år för en anläggning sker en rättelse av den 
internhyran det året. Övriga delar av internhyran, framför allt 
drift och underhåll räknas varje år upp med SKRs prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV).
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Extern administration omfattar framför allt försäkringar och 
fastighetsskatt och räknas upp med KPI. Vid nya avtal för 
försäkringar används faktiskt belopp. Vid större förändringar 
av fastighetsskatten används faktiskt belopp.

Intern administration omfattar kostnad för fastighetsförval-
tare samt del av tekniska förvaltningens kansli och kommun-
ledningsförvaltningen.

Inflation
Nämnderna kompenseras för inflation beräknat från SKR:s 
beräknade prisindex för kommunal verksamhet (PKV) övrig 
förbrukning. Kompensationen räknas på alla kostnader utom 
lönekostnader, med avdrag för intäkter.

Fördelad löneökningsbudget
Huvudprincipen är att löneöversynsförhandlingar enligt cen-
trala och lokala avtal kompenseras utifrån verkligt budgetut-
fall.

Däremot kompenseras inte löneökningar till enskilda per-
soner som får löneökning under avtalsperioden, så kallad 
löneglidning. Vid byte av befattningshavare kompenseras inte 
en ökad lönekostnad.

En annan princip är att endast fasta tjänster kompenseras. För 
äldre- och handikappomsorgen och räddningstjänsten kom-
penseras dock även semestervikariers löneökningar enligt 
schablon. 

Semester kompenseras enligt schablonen 1,5% tillägg till 
lönen.

Förändringar av de sociala avgifterna kompenseras till för-
valtningarna.

Verksamheter som helt finansieras av intäkter kompenseras 
ej. Det gäller tekniska förvaltningens VA- och renhållnings-
verksamhet och verksamheter som finansieras via interna och 
externa hyror.  GS-löner kompenseras enligt formeln (löne-
ökning - inflationskompensation) / 2.

Ersättningar

Den centrala löneökningspotten ska även täcka vissa av-
talsenliga ökningar av ersättningar. De ersättningar som 
kompenseras är:

• Arvode förmyndare
• Ers räddningstjänst deltidsbrandmän
• Timlön personliga assistenter, PAN
• Timlön beredskapsavtalet
• Arvode tolkar
• Arvode deltidsbrandmän
• Arvodesdel familjehem kontaktpersoner
• Ers anhörigvårdare PAN
• Befälstillägg deltidsanställda brandmän
• OB-ersättning
• Jour/beredskap
• Sammanträdesarvode 
• Årsarvode förtroendevalda
• Omkostnadsersättn ex dagbarnvårdare
• Omkostnadsdel familjehem/ kontaktpersoner

Ersättningar som inte kompenseras är framför allt traktamen-
ten, bilersättningar, övertid, timlöner som inte är angivna 
ovan, studieledighet och uppdragstagare.

Grunden för ersättningarna är de belopp som förvaltningarna 
har tagit upp i sin personalbudget.

Övrigt

Inför löneöversynsförhandlingar enligt gällande avtal ska 
personalutskottet ha samråd med ekonomichefen, om utrym-
met för löneökningar.

Social avgift
Vid debitering av sociala avgifter mot förvaltningarna ska 
rekommenderade procentsatser från SKR användas.

Semesterlöneskuld
Förändringar i semesterlöneskuld fördelas ut till förvaltningar 
i samband med bokslut. Det som ingår i semesterlöneskulden 
är både innestående semester och okompenserad övertid.

Kostverksamheten
Kostverksamheten finansieras genom externa och interna in-
täkter. Kostavdelningens debitering mot förvaltningar räknas 
upp genom indexuppräkning med PKV. Kostavdelningens 
över- eller underskott delas mellan förvaltningarna, hälften 
var. Vid underskott delas hela underskottet, 2/3 av överskott 
delas lika. Justeringar kan göras vid extraordinära kostnader.

Ekonomiansvar för chef
Med ekonomiansvar innefattas budgetansvar för resultatenhe-
ten, ansvar för uppföljning av ekonomin för resultatenheten, 
inköpsansvar och ansvar för beslutsattest.

Personal med ekonomiskt ansvar har ett budgetansvar.  
Ett budgetansvar innebär att tilldelad budget ska hållas där 
ansvar ges för att bedriva en viss verksamhet inom den tillde-
lade ramen. Budgetansvar bör läggas på en nivå där påverkan 
är möjlig. Budgetansvar kan finnas för såväl driftbudget som 
investeringsbudget. 

Ansvar för uppföljning innebär att genomföra löpande upp-
följningar och utvärderingar av resultat kopplat till verksam-
het och ekonomi. Detta förutsätter att den ekonomiansvarige 
månadsvis gör uppföljning av sin ekonomi i beslutsstöds-
systemet. I samband med uppföljningar är det också den eko-
nomiansvariges roll att göra ekonomiska prognoser för året. 
Ekonomiansvaret innefattar en skyldighet att vidta åtgärder 
när ekonomi- eller verksamhetsutfallet inte följer budget och 
att rapportera förhållandet till närmaste chef. 

Inköpsansvar innebär ett ansvar för att se till att enhetens 
inköp görs från kommunens avtalsleverantörer och avtalade 
tjänster och varor. Finns inget avtal för tjänster och varor 
som enheten har behov av ska man kontakta förvaltningens 
inköpsansvarige.

Ansvaret för beslutsattest innebär att för fakturor kontrollera 
att beställning har skett, att ett beslut har fattats och att vill-
koren stämmer med det som överenskommits samt att medel 
finns disponibla. I beslutsattesten ligger också ansvaret för att 
konteringen är korrekt. 

Som ekonomiansvarig ska du gå interna utbildningar hos den 
egna förvaltningen eller hos ekonomiavdelningen för att klara 
det ekonomiska uppdraget.
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