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Plats och tid 

Inledning 

Ärenden 

Konferensrummet i Ljungby Arena, Fritidsvägen, Ljungby 
Måndagen den 25 november 2019, klockan 17.30-

Vid förhinder kontakta Eva-Marie Noren Holgersson som kallar ersättare. 
Telefon 03 72-78 91 16, eva-marie.noren-holgersson@ljungby.se 

Ordföranden hälsar välkommen. 
Förslag till justerare: Liselott Åhlander, Saga Sunniva Berg, ersättare: 
Henrik Petersson 
Justeringen hålls måndagen den 2 december 2019 kl. 16.00. 

1. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

2. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

3. Enkla frågor.

4. Inlärnnande av motioner och interpellationer.

5. Inlärnnande av medborgarförslag. 

6. Information från nämnderna.

7. Svar på motion om gratis hemsjukvård för de som fyllt 85 år.

8. Svar på interpellation till tekniska nämndens ordförande om sortering
av matavfall.

9. Svar på interpellation till barn- och utbildningsnärnndens ordförande
om Klövervägens förskola.

10. Svar på interpellation till barn- och utbildningsnärnndens ordförande
om brist på klassrum på Åbyskolan.

11. Svar på interpellation till barn- och utbildningsnärnndens ordförande
med anledning av lärarförbundets årliga skolkommunsranking.

12. Fastställande av skattesats för år 2020.

13. Antagande av policy för uppföljning av privata utförare.

14. Antagande av visionsstyming som ny målstymingsmodell för Ljungby
kommun.

mailto:eva-marie.noren-holgersson@liungbv.se


15. Höjning av taxa gällande arbete med detaljplaner samt tillsyn enligt 
plan- och bygglagen.

16. Höjning av taxa avseende prövning, tillsyn och kontroll enligt 
miljöbalken.

17. Höjning av N-faktom i plan- och bygglovstaxan.

18. Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagsstiftningen.

19. Avveckling av den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen.

20. Bokslut stiftelser 2018.

21. Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S).

22. Val av ny ersättare i miljö- och byggnämnden (S).

23. Meddelanden.

Ordförande
Ann-Charlotte Wiesel (M)
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Ank 2013 -11- 0 5
kommunledninsgförvaltninge;
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation till Magnus Gunnarsson (m) om Fairtrade

I budget för 2020 beslutades att Ljungby kommun inte längre skall vara en diplomerad 

Fairtrade city.

Beslutet tycker jag strider emot globala målen och även mot kommunens fokusområde 

"Unga vuxna"

Det är en liten summa det handlar om för att vara diplomerad och som dessutom 

Ljungby kommun kan bygga vidare sitt eget varumärke på. Nu blir det istället tvärtom- 

kommunens beslutade politik ger en negativ och konservativ bild av Ljungby kommun.

20190312 fattades ett beslut i Kommunstyrelsen om att kommunledningskontoret fick i 

uppdrag att utreda om omfördelning av arbetsuppgifter med Fairtrade.

20190326 fattades beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60:

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera kommunens arbete med och 

nytta av Fairtrade City-certifieringen.

Detta får mig att fundera över på vilket sätt besluten fattats och vilka underlag som 

legat till grund för besluten.

1. Vad hände med den utredningen som kommunstyrelsens arbetsutskott beställt 

ifrån kommunledningsförvaltningen 20190326 och vilka direktiv har getts till 

tjänstemännen därefter?



2. Vad kom utredningen fram till när det gäller framtida engagemang som Fairtrade 

city?

3. Har de styrande gjort en konsekvensanalys utifrån de globala målen och vad det 

betyder för många miljömedvetna invånare i vår kommun?

4. Vilken förväntad och uträknad besparing blir det för kommunens kostavdelning 

totalt av frångå inköp av Fairtrade produkter?

Lagan 20191103

Anne Karlsson

(s)

Det är inte utan att funderaringar på hur det beslutet förhåller sig till kommunens fokusområden "unga vuxna" och till 
de Globala målen.

Jag vet att det beslutades i kommunstyrelsen 20190312 om att utreda om kommunen skall vara en Fairtrade city.
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LJUNGBY KOMMU i
KOMMUNSTYRELSEN

An k

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGF1
Dnr Ki JoiQ/m,u ,fö(

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation till Kommunstyrelsens ordf 

Magnus Gunnarsson (m) om 

dokumentstrukturen

Politiken och kommunens tjänstemän arbetar just nu med att ta fram en 

verksamhetsplan för klimat och energi. Mycket viktigt för att vi ska kunna ha en hållbar 

framtid i vår kommun. Till det ska det kopplas en handlingsplan så verksamhetsplanen 

kommer till användning. Utöver detta har vi 42 verksamhetsplaneringar, 17 

handlingsplaner och 33 politiska riktlinjer. (Policy) Det är mycket att hålla reda på och 

viktigt att dom efterlevs.

Min fråga till Magnus Gunnarsson är:

Hur arbetar kommunledningen och alla nämnder med att alla dessa dokument efterlevs 

och inte blir hyllvärmare?

Angelstad 2019-10-30

Caroline Holmqvist Henrysson ^9 )



< Socialdemokraterna

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

FRAMTIDSPARTIET
Ank 2019 -11- 0 7
KOMMUNLEDf# FÖRVALTNINGEN
Dnr fe M .03M

Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation ställd till ordförande för Personalutskottet, Carina Bengtsson (c), 

om jämställda ingångslöner i Ljungby kommun

Enligt en granskning genomförd av SVT får nyutexaminerade män inom akademiska yrken högre lön 
än kvinnor i samma situation trots att det borde vara hyfsat jämställt eftersom det inte finns någon 
tidigare arbetsinsats som motiverar en högre lön. Detta trots att kvinnor generellt sätt lyckas bättre 
med sina studier och tar examen i högre utsträckning. Detta gör att man undrar om det är så även 
med de nyexaminerad som anställs inom Ljungby kommun.

1. Hur ser statistiken ut för nyutexaminerade som anställts de senaste fem åren som har en 
eftergymnasial utbildning? Ser det hyfsat jämställt ut inom olika yrken eller har något kön 
generellt en högre ingångslön?

2. Med tanke på resultatet av ovanstående fråga, finns behov av åtgärder?

Ljungby 2019-11-06

Emma Johansson Gauffin (S)



LJUNGBY KOMMUN
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Ank 2019 -It- fl 8
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Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation om kommunens integrationsarbete
Till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M)

I den budget som kommunfullmäktige fattat inför 2020 så skall det inte finnas någon befattning som 
integrationssamordnare på kommunledningsförvaltningen. Kommunen arbetar efter Agenda 2030, dvs. de 17 globala 

målen som alla mål tillsammans innehåller tre dimensioner. Arbetet innefattar för social- miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet.

SKLs har tillsammans med Kairos Future gjort en trendspaning inför 2030. Det är 13 trender som presenteras i en 

kortare film på SKLs hemsida. Trenderna tros komma påverka kommuner, regioner, nationellt och globalt. En av 
dessa trender som nämns är att arbeta med större kommunalt fokus på integration. Lyckas inte kommunen med 

denna uppgift så kommer kostnaderna att öka.

Det är därför av största vikt att kommunens politiker kan förstå men också förhålla sig till de trender som kan komma 

att påverka oss. Jag blir betänksam när beslutet i kommunfullmäktige blev att ta bort tjänsten 

integrationssamordnare. Alltfler kommuner anställer just den professionen. Ljungby går mot strömmen. Naturligtvis 
föranleder detta mig att ställa följande frågor:

1. Hur kom de styrande fram till att ta bort just befattningen integrationssamordnare?

2. Vad får beslutet för konsekvenser?

3. Skall kommunen arbeta med integration och social hållbarhet utifrån Globala målen?
4. Är integrationsarbete och social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet prioriterade frågor i Ljungby 

kommun?

Lagan 20191108

Anne Karlsson (S)
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Ank 2019 -11- 1 H
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALININGEN

Till Kommunfullmäktige Ljungby kommun

Interpellation till Ulla Hansson, ordförande i Kultur- och 
Fritidsnämnden om Lokal 16

I den budget som fattades av kommunfullmäktige i juni månad fanns ett belopp på 370.000 till Lokal 
16. Verksamheten har drivits under 3 års tid för en kostnad om 980.000 per år som varit bidrag ifrån 
bl. a allmänna arvsfonden. En avsiktsförklaring skrevs av kommun inför uppstarten av Lokal 16, vars 
ambition var att fortsätta efter de tre åren, såvida verksamheten fallit väl ut, vilket vi 
socialdemokrater anser.

Socialdemokraterna reserverade oss mot alliansens budget till förmån för eget yrkande och lagd 
budget. Med anledning av att vi tycker att Lokal 16 nått de mål med verksamheten som byggts upp 
undrar vi:

1. Vad har nämndens ordförande för uppfattning om Lokal 16 och dess verksamhet?
2. Vad förväntar sig nämndens ordförande att Lokal 16 ska bedriva för verksamhet, med den 

reducerade budgeten?
3. Hur ser ordförande i nämnden på fokusområdet Unga vuxna med anledning av att bevilja 1/3 

del av den ansökta summan?
4. Hur mycket pengar tror du ett kulturhus i likhet med Lokal 16 hade kostat i kommunal regi?
5. Hur skall nämndens ordförande följa upp ert beslut under 2020?

Ljungby 20191107

Matija Rafaj (S)
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

Dnr iil\ . 3/6

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Mitt medborgarförslag:
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E-postadress:

Datum:

 

 att förslaget ska behandlas.

Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med 
"Medborgarförslag ”.

M/r ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du att få en 
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och 
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 25(33)
2019-11-12

KS §187 KS2018/0275 738

Svar på motion om gratis hemsjukvård för de som fyllt 85
oar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet

Tryggve Svensson (V) lämnade den 24 augusti 2018 in en motion om att 
avgiften på 350 kronor per månad som Ljungby kommun tar ut för hemsjukvård 
ska slopas för alla från den dag de fyller 85 år.

Socialförvaltningen har skrivit en tjänsteskrivelse till ärendet. I tjänsteskrivelsen 
förklaras att avgiften kring hemsjukvård är reglerad i lag och kopplad till ett 
högkostnadsskydd där det även tas hänsyn till varje enskild persons 
avgiftsutrymme. Avgiften kan aldrig bli högre än avgiftsutrymmet och om 
avgiftsutrymmet blir ett minusbelopp så tar kommunen inte ut någon avgift. Om 
kommunen skulle ta bort avgiften för personer som är 85 år eller äldre så skulle 
socialförvaltningen få omkring 130 000 kronor mindre i inkomst per år.

Socialnämnden föreslår den 25 september 2019 att kommunfullmäktige avslår 
motionen.

Beslutsunderlag

Socialnämndens förslag till beslut, 2019-09-25 § 77 
Tjänsteskri velse från socialförvaltningen, 2019-10-02 
Motion från Tryggve Svensson, 2018-08-24

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) och Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsordning

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

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

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

Justerandes sign



MOTION
LJUNGBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun: Ank 2018 -08- 2 ^
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr | <-T TOlf) /0275,73&

Gratis hemsjukvård för de som fyllt 85 år!

Vården för de som fyllt 85 år är redan gratis inom regionen, men kommunerna 

omfattas inte av dessa regler. Antingen man kan ta sig till en vårdcentral eller 

man behöver ha hemsjukvård, anser vi att samma regler ska gälla inom 

regionen och kommunen.

Vi yrkar att avgiften på 350:- per månad, vilken gäller i Ljungby kommun, slopas 
för alla från den dag de fyller 85 år!

Ljungby i augusti 2018

Tryggve Svensson Vänsterpartiet
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Sammanträdesprotokoll
2019-09-25

Socialnämnden

SN§77

LJUNGBY KOMMUN
KOM M UNSTYRELS EN

Ank 2019 -10- 0 2

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr

Svar på motion om gratis hemsjukvård för de som fyllt 85 år 

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Motivering
Då avgiften är reglerad i lag och kopplad till ett högkostnadsskydd där det 
även tas hänsyn till varje enskild persons avgiftsutrymme anser nämnden att 
avgift på 350 kr per månad ska tas ut även fortsättningsvis. Om avgiften för 
hemsjukvård tas bort för personer över 85 år innebär det ett inkomstbortfall 
på ca 130 tkr per år för socialförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt inkommen motion yrkar motionären att avgiften på 350 kr per månad 
som Ljungby kommun tar ut för hemsjukvård ska slopas för alla från den dag de 
fyller 85 år.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 september 2019 och 
föreslår att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

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

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 mars 2019, arbetsutskottets 
protokoll den 18 september 2019, § 83.

Justerandes sign
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Socialförvaltningen

Stab

Gabriella Olofsson 

0372-789602

gabriella. olofsson@ljungby.se
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Kommunfullmäktige

ilÄMNSTYREtiJNN

Ank 2019 -10” 0 2

KOMMUNLEDMNSGFÖRVALTNINGEN

Svar på motion om gratis hemsjukvård för de som fyllt 85 år 

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen

Sammanfattning av ärendet
Enligt inkommen motion yrkar motionären att avgiften på 350 kr per månad som Ljungby 
kommun tar ut för hemsjukvård ska slopas för alla från den dag de fyller 85 år.

Hemsjukvård erbjuds till dem som inte kan ta sig till någon av regionens vårdcentraler på 
grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. För övrig sjukvård ansvarar Region 
Kronoberg.

Avgift för hemsjukvård ingår i högkostnadsskyddet, vilket innebär att den högsta 
sammanlagda avgiften för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård 
aldrig kan överstiga maxbeloppet på 2 089 kronor per månad. Högkostnadsskyddet regleras i 
Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 5§. Vid avgiftsberäkningen tas även hänsyn till varje 
individs avgiftsutrymme. Avgiften kan aldrig bli högre än avgiftsutrymmet. Blir 
avgiftsutrymmet ett minusbelopp tas ingen avgift ut.

Samtliga kommuner i Kronobergs län har tar ut en hemsjukvårdsavgift. Deras avgifter 
debiteras på olika sätt, vissa tar ut en avgift per besök, andra per timme och ytterligare några 
per månad (ex 100-150 kr/besök, 340-350 kr/tim, 220-372 kr/mån).

I oktober 2018 var det 214 personer över 85 år inskrivna i hemsjukvården i Ljungby 
kommun. Av dessa hade 39 personer endast hemsjukvård som omsorgsinsats från 
kommunen. Förslaget att ta bort avgiften innebär att det enbart är som flest dessa 39 personer 
som kommer att få sänkt avgift, då en del kanske redan idag inte betalar någon avgift på 
grund av for lågt avgiftsutrymme. De som har andra omsorgsinsatser påverkas inte av 
förslaget ekonomiskt då de får högre hemtjänstavgift kopplad till sitt avgiftsutrymme samt 
högkostnadsskyddet.

POSTADRESS
341 83 Ljungby

BESÖKSADRESS TELEFON
Storgatan 6, 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 vx

ORG NR
212000-0670

E-POST
socialnamnden@ljungby. se

WEBBPLATS BANKGIRO
www.ljungby.se 156-0879

mailto:olofsson@ljungby.se
http://www.ljungby.se
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Då avgiften är reglerad i lag och kopplat till ett högkostnadsskydd där det även tas hänsyn 
till varje enskild persons avgiftsutrymme anser förvaltningen att avgift på 350 kr per månad 
ska tas ut även fortsättningsvis.

Finansiering
Om avgiften för hemsjukvård tas bort för personer över 85 år innebär det ett inkomstbortfall 
på ca 130 tkr per år för socialförvaltningen.

Förvaltningschef Magnus Wallinder Ekonomistrateg Gabriella Olofsson



Ank 2019 -09- 3 0
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr /<s 2Q/<)/Ö36 f, </$-<?

Miljöpartiet de Gröna i 
Ljungby kommun

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson angående 
sortering av matavfall.

1. Vad var den budgeterade investeringskostnaden för den optiska 
sopsorteringsanläggningen?

2. Vad blev investeringskostnaden till dags dato?
3. Vad var kostnaden under 2018 i kr/ton för att leverera sopor inkl. matavfall till 

Ljungby Energis sopförbränningsanläggning på Ljungsjö verket?
4. Hur många ton hushållssopor levererades det från Ljungby Kommuns hushåll mm. 

före bortsorteringen av matavfall under 2018 till Ljungby Energis 
sopförbränningsanläggning?

5. Som jag förstått har matavfallet gått först till Halmstad och därefter till Borås. Hur 
många ton matavfall har Ljungby skickat till Halmstad resp. Borås biogasanläggning 
hittills under 2019?

6. Hur många ton matavfall planeras att transporteras till Halmstad resp. Borås under
hela 2019?

7. Vad är kostnaden per ton matavfall inkl. transportkostnad till Halmstad resp. Borås?

För Miljöpartiet i Ljungby Kommun 
2019-09-30

Tommy Göransson



Svar på Interpellation till mig som tekniska nämndensfotdÖNSB*!6KOMMUN 
angående sortering av matavfall. KOMMUNSTYRELSEN

1. Vad var den budgeterade investeringskostnaden för den optiska ^ ^ ^ ^ ^

sopsorteringsanläggningen? KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr /fö /tfs G y, Vfc

Budgeterad summa för optisk sorteringsanläggning var 26 421 000 kr år 2017. Dessutom 
tillkommer 3 mkr avseende ”investering renhållning” under 2017-2019.

2. Vad blev investeringskostnaden till dags dato?

Utfallet till idag, 2019-11-11 är 20 432 000 kr.

3. Vad var kostnaden under 2018 i kr/ton för att leverera sopor inkl. matavfall till 
Ljungby Energis sopförbränningsanläggning på Ljungsjö verket?

Det kostade år 2018 mellan 400-700 kronor per ton att lämna hushållsavfall till förbränning 
hos Ljungby Energi AB.

4. Hur många ton hushållssopor levererades det från Ljungby Kommuns hushåll mm. 
före bortsorteringen av matavfall under 2018 till Ljungby Energis 
sopförbränningsanläggning?

Under år 2018 levererades 6 506 ton hushållsavfall till förbränning hos Ljungby Energi AB.

5. Som jag förstått har matavfallet gått först till Halmstad och därefter till Borås. Hur 
många ton matavfall har Ljungby skickat till Halmstad resp. Borås biogasanläggning 
hittills under 2019?

Från och med 2019-01-01 till och med 2019-09-30 har Ljungby kommun levererat 837 ton 
matavfall till Halmstad och Borås.

6. Hur många ton matavfall planeras att transporteras till Halmstad resp. Borås under 
hela 2019?

Denna siffra kan endast uppskattas, då året inte är slut. Uppskattningsvis kommer Ljungby 
kommun att leverera 1 170 ton matavfall under år 2019.

7. Vad är kostnaden per ton matavfall inkl. transportkostnad till Halmstad resp. Borås? 

Kostnaden per ton levererat matavfall är mellan 600-900 kr/ton.

Lite information som kan vara bra att känna till om insamling av vårt matavfall:

Det är inte valbart att samla in matavfall, detta är ett lagkrav. Detta innebär att senast år 2021 
ska alla kommuner ha infört insamling av matavfall. Hur detta avfall ska samlas in är upp till 
varje kommun att avgöra. I avfallsplanen för Ljungby kommun anges att kommunen ska 
samla in matavfall med början 2018. Planen antogs av kommunfullmäktige i november 2014.



Ljungby kommun arbetar just nu med upphandling av mottagning av matavfall för rötning till 
biogas och biogödsel. Detta innebär att det ännu inte är klart vilken kostnad kommunen 
kommer att få för att lämna ifrån sig det insamlade matavfallet.

Prisuppgifter för att lämna matavfall till förbränning, rötning eller liknande jämförs inte 
mellan kommuner i till exempel Nils Holgersson-rapporten. Inom branschen ses dessa siffror 
som interna affärsuppgörelser.

2019-11-11 

Lars-Ove Johansson 

Tekniska nämndens ordförande



Miljöpartiet de Gröna i 
Ljungby kommun

Interpellation angående Klövervägensförskola

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -09- 3 0
KOMMUNLEDNINSG FÖRVALTNINGEN
Dnr foJO/l/O $ G S, £3/

Till Marcus Walldén 

Barn och Utbildningsnämndens ordförande

Ljungby står inför stora investeringsbehov inom förskola, skola, omsorg mm i nutid och i 
framtiden.
Ljungby Kommun hyr till höga kostnader, moduler för förskolor och andra lokalbehov i 
avvaktan på att nya lokaler blir färdiga.

Vad händer med Klövervägens förskola när den nybyggda förskolan på granntomten är klar? 
Som jag förstått är det tänkt att den ska rivas.

Finns det möjlighet att behålla den dåvarande förskolan med sina relativt nyrenoverade 
lokaler med bra planlösning och yta, stor naturtomt och mycket god tillgänglighet?

Kan man se möjligheter att vid behov använda lokalerna till förskola, skola, fritidshem, 
boende, aktivitetshus för äldre, omsorgen mm?

Allmänhetens behov av parkmark är väl tillgodosedd i området.

För Miljöpartiet i Ljungby

Tommy Göransson



LJUNGBY
KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden 
Marcus Walldén

2019-02-19

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -11- 2 0
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr Asfo/9/03CS. C3/

Kommunfullmäktige

Interpellation angående Klövervägensförskola 

Till Marcus Walldén

Barn och Utbildningsnämndens ordförande

Ljungby står inför stora investeringsbehov inom förskola, skola, omsorg mm i nutid 
och i framtiden. Ljungby Kommun hyr till höga kostnader, moduler för förskolor och 
andra lokalbehov i avvaktan på att nya lokaler blir färdiga.

Vad händer med Klövervägens förskola när den nybyggda förskolan på granntomten 
är klar? Som jag förstått är det tänkt att den ska rivas.

Ja den ska rivas enl. det beslut som finns från B UN.

Finns det möjlighet att behålla den dåvarande förskolan med sina relativt 
nyrenoverade lokaler med bra planlösning och yta, stor naturtomt och mycket god 
tillgänglighet?

Nej, enl. uppgift är den uttjänt som byggnad. När den nya förskolan är klar finns ingen 
dispens för ytterligare användning. Kan inte svara för om TN har några andra avsikter.

Kan man se möjligheter att vid behov använda lokalerna till förskola, skola, 
fritidshem, boende, aktivitetshus för äldre, omsorgen mm?

Nej, enl. uppgift är den uttjänt som byggnad. När den nya förskolan är klar finns ingen 
dispens för ytterligare användning. Kan inte svara för om TN har några andra avsikter.

/Marcus Walldén

Allmänhetens behov av parkmark är väl tillgodosedd i området.

För Miljöpartiet i Ljungby 

Tommy Göransson
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341 83 Ljungby

BESÖKSADRESS TELEFON
Olof sgatan 9. 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 vx

ORG NR
212000-0670

E-POST
barn. och. utbildningsnamnden@ljungby.se

WEBBPLATS BANKGIRO
www.ljungby.se 156-0879

mailto:utbildningsnamnden@ljungby.se
http://www.ljungby.se


0 Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation till Marcus Walldén gällande brist på 
klassrum på Åbyskolan

Vi har länge stått inför en utmaning att elevantalet i Ljungby kommun ökar. Angenämt att en 
kommun växer- men den kommunala planeringen är eftersatt. Vi har bekymret på flera skolor, bl.a 
är Astradskolan trångbodd sedan flera år och någon lösning syns inte de närmaste åren om inte 
nämnden omplanerar.

Nu senast fick jag höra att det är oerhört trångbott i Lagan på låg- och mellanstadiets lokaler och 
klassrum. 30- 34 barn i vissa klasser på låg- och mellanstadiet.

Jag vill höra vad Barn- och utbildningsnämndens ordförande anser om arbetsmiljön samt vilka 
eventuella åtgärder som kommer att vidtagas i en framtid?

1. Hur ser du på trångboddheten på Åbyskolan?
2. Finns en plan för att lösa lokalfrågan för skolan på kort och lång sikt?
3. Hur uppfattar elever och lärare arbetsmiljön på skolan?

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Lagan 2019-10-23
Ank 2019 -10- 2 5
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

Anne Karlsson

(S)



LJUNGBY
KOMMUN 2019-02-19

Barn- och utbildningsnämnden 
Marcus Walldén Kommunfullmäktige

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -11- 2 0
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr As JO/9/o 9/0. 600

Interpellation till Marcus Walldén gällande brist på klassrum på Åbyskolan

Vi har länge stått inför en utmaning att elevantalet i Ljungby kommun ökar. 
Angenämt att en kommun växer- men den kommunala planeringen är eftersatt. Vi har 
bekymret på flera skolor, bl.a är Astradskolan trångbodd sedan flera år och någon 
lösning syns inte de närmaste åren om inte nämnden omplanerar.

Nu senast fick jag höra att det är oerhört trångbott i Lagan på låg- och mellanstadiets 
lokaler och klassrum. 30- 34 barn i vissa klasser på låg- och mellanstadiet.

Jag vill höra vad Barn- och utbildningsnämndens ordförande anser om arbetsmiljön 
samt vilka eventuella åtgärder som kommer att vidtagas i en framtid?

1. Hur ser du på trångboddheten på Åbyskolan?
Renoveringen var klar 2011 och det finns möjlighet att bedriva undervisningen i två 
klassrum, dvs man splittra en klass på hälften. På 80-talet var det ca 50 barn per 
årskull och idag är det ca 28 - 36 barn. Åbyskolan är dimensionerad för fler elever 
och man kan säga att fördelningstalet är mer gynnsamt avseende resurstilldelningen 
ju fler barn det går per årskull. Det finns tillräckligt med klassrum. Utmaningen i 
framtiden är att bibehålla eller helst öka antal elever i Lagan.

2. Finns en plan för att lösa lokalfrågan för skolan på kort och lång sikt?
En positiv befolkningsutveckling med fler elever per årskidl för att få en bättre 
nyttjandegrad på klassrummen.

3. Hur uppfattar elever och lärare arbetsmiljön på skolan?
Har via skolområdeschefen fått information från rektorerna att det fungerar väl.

/Marcus Walldén
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LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Socialdemokraterna Ank 2019 -10- 2 1
FRAMTIDSPARTIET

KOMMUNLEDNIf ÖRVALTNINGEN
Dnr yj&l.bOÖ

Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation med anledning av lärarförbundets årliga skolkommunsranking 

Till Marcus Walldén, ordf. Barn- och utbildningsnämnden

Nyligen kom lärarförbundets ranking av skolkommuner i vilken Ljungby fick plats 223 av 290 
kommuner vilket är ett tråkigt och oroväckande resultat. Bara två kommuner i Kronoberg var sämre. 
Dylika rankingar ska man ta med en viss nypa salt eftersom de inte nödvändigtvis förmedlar hela 
bilden av kvaliteten på en kommuns skolor men någonting kan denna ranking likväl förmedla. 
Tidigare har det funnits kritik mot rankingen att den inte tar hänsyn till socioekonomiska faktorer 
men detta har lärarförbundet till i år rättat till och jämförelse sker nu med ett index framtaget av SCB 
med tanke på socioekonomi. Rankingen utgår alltså från Ljungby kommuns förutsättningar i högre 
utsträckning än tidigare.

Om man tar en titt på de kriterier lärarförbundet utgått från kan man konstatera att det är höga 
sjuktal och dålig löneutveckling som främst drar ner placeringen men även andel godkända elever i 
åk 9 drar ner. På det enskilda kriteriet "andel godkända elever" är Ljungby på plats 232 av 290 
kommuner. Det är förvisso så att det även finns ljusglimtar i rapporten vad gäller exempelvis 
lärartäthet men trots att Ljungby kommun har god lärartäthet, lyckas man alltså inte så bra med att 
få elever godkända i åk 9 eller att hålla lärarna friska. Med anledning av ovanstående undrar jag:

1. Vad anser BUN:s ordförande om rankingen?
2. Kommer det vidtas några åtgärder med anledning av den låga rankingen?
3. Varför lyckas Ljungby kommuns skolor inte bättre i jämförelsen trots att hänsyn har tagits till 

socioekonomi?
4. Hur ska Ljungby stå sig i den hårdnande konkurrensen om lärarna när vi har sämre 

löneutveckling än samtliga omkringliggande kommuner enligt lärarförbundets ranking?

Ljungby 2019-10-21

Emma Johansson Gauffin (S)



LJUNGBY
KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden 
Marcus Walldén

2019-02-19

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -11- 2 1
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr ÄsU/? /&VO/, £oo

Kommunfullmäktige

Interpellation med anledning av lärarförbundets årliga skolkommunsranking 

Till Marcus Walldén, ordf. Barn- och utbildningsnämnden

Nyligen kom lärarförbundets ranking av skolkommuner i vilken Ljungby fick plats 223 
av 290 kommuner vilket är ett tråkigt och oroväckande resultat. Bara två kommuner i 
Kronoberg var sämre. Dylika rankingar ska man ta med en viss nypa salt eftersom de 
inte nödvändigtvis förmedlar hela bilden av kvaliteten på en kommuns skolor men 
någonting kan denna ranking likväl förmedla. Tidigare har det funnits kritik mot 
rankingen att den inte tar hänsyn till socioekonomiska faktorer men detta har 
lärarförbundet till i år rättat till och jämförelse sker nu med ett index framtaget av 
SCB med tanke på socioekonomi. Rankingen utgår alltså från Ljungby kommuns 
förutsättningar i högre utsträckning än tidigare.

Om man tar en titt på de kriterier lärarförbundet utgått från kan man konstatera att 
det är höga sjuktal och dålig löneutveckling som främst drar ner placeringen men även 
andel godkända elever i åk 9 drar ner. På det enskilda kriteriet "andel godkända 
elever" är Ljungby på plats 232 av 290 kommuner. Det är förvisso så att det även finns 
ljusglimtar i rapporten vad gäller exempelvis lärartäthet men trots att Ljungby 
kommun har god lärartäthet, lyckas man alltså inte så bra med att få elever godkända i 
åk 9 eller att hålla lärarna friska. Med anledning av ovanstående undrar jag:

1. Vad anser BUN:s ordförande om rankingen?
Det finns olika mätningar och det är svårt att förhålla sig i detalj då ”rankingen ” 
innehåller några nya parametrar och man kan inte jämföra med tidigare års 
rankingar. Men två områden lyfts särskilt, dels sjukskrivningar men även lönerna.
Tittar man på sjukskrivningarna generellt så ligger barn o utbildningsförvaltningen 
under kommunens sjuktal. Jämför man kommunen med landets övriga kommuner 
ligger Ljungby kommuns sjuktal i mitten. Men då lärarförbundets partsgemensamma 
statistik är enbart för deras medlemmar är det svårt att veta vilket sjuktal man har, 
men antagligen högre än övriga inom förvaltningen. Viktigt att ha frisk personal och 
god arbetsmiljö. Gällande löner se punkt 4.
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2. Kommer det vidtas några åtgärder med anledning av den låga rankingen?
Vi har mycket arbete på gång, bland annat fokus på nyanländas lärande tillsammans 
med skolverket då vi i närtid kommer att ansöka om extra medel för att höja 
skolresultaten för denna målgrupp samt riktade insatser för allas språkutveckling. Vi 
jobbar med likvärdig skola som är en flerårig satsning.
Har träffat delar av de fackliga organisationerna där vi bl. a. diskuterade rankingen. 
Ett bra o viktigt diskussionsforum som jag ställer mig positivt till.

3. Varför lyckas Ljungby kommuns skolor inte bättre i jämförelsen trots att 
hänsyn har tagits till socioekonomi?
Svårt att säga varför och vi i nämnden kommer att följa utvecklingen. Vill lyfta att det 
är svårt att precisera likvärdighet sindexen i rankingen som man hänvisar till då man 
jämför med övriga kommuner, vi har plats 211 av 290 kommuner i rankingen och 
jämför man med det faktiska utfallet på meritvärdet ligger vi ungefär i mitt ca 140- 
150 av samtliga 290 kommuner. Man kan även se att vi har förbättrat oss de senaste 
åren.

4. Hur ska Ljungby stå sig i den hårdnande konkurrensen om lärarna när vi har 
sämre löneutveckling än samtliga omkringliggande kommuner enligt 
lärarförbundets ranking?
Kan/får inte se de aktuella medlemmarnas lönenivå i jämförelse med övriga 
kommuner. 1 den övergripande lönekartläggningen ligger vi på vissa yrkesgrupper 
väl till medan andra lite efter i jämförelsen. Löneprocessen jobbar förvaltningen 
tillsammans med HR vidare med.

/Marcus Walldén
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KOMMUN

Kommunstyrelsen

KS § 185 KS2019/03 57 040

Fastställande av skattesats för år 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 
år 2020 ska vara 21.07 procent per skattekrona.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast innan oktober månads 
utgång föreslå skattesats för nästkommande år. Skattesatsen ska sedan fastställas 
av kommunfullmäktige innan november månads utgång.

I kommunfullmäktiges beslut om kommunens budget för 2020 finns inget beslut 
om att ändra den tidigare skattesatsen. I en tjänsteskrivelse från den 29 
september 2019 föreslår därför kommunledningsförvaltningen att skattesatsen 
kvarstår på 21.07 per skattekrona. Ett sådant beslut skulle innebära att 
skattesatsen blir den samma som för år 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 oktober 2019 att skattesatsen 
för år 2020 ska vara 21.07 procent per skattekrona.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-10-29 § 147 
Tjänsteskri velse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-26

Beslutsordning

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

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

Justerandes sign



LJUNGBY
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HI TJANSTESKRIVELSE 
2019-09-26

Ks2019/0357.040
Kommunledningsförvaltningen 
Magnus Johansson Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Tel. 0372-78 91 53
magn us. g.johansson@/j ungby. se

Skattesats för 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 21:07 
kronor.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen senast under oktober lämna förslag om 
skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige skall sedan senast under november 
månad fastställa skattesatsen.

Förvaltningens bedömning och överväganden
I budgeten för 2020 har man inte beslutat om någon förändring av skattesatsen.

Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 13(33)
2019-11-12

KS §180 KS2019/0368 050

Antagande av Policy för uppföljning av privata utförare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Policy för 
uppföljning av privata utförare.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program för 
kommunala angelägenheter som utfört av privata aktörer.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Policy för 
uppföljning av privata utförare. I förslaget poängteras det ansvar som 
nämnderna och kommunstyrelsen har över genomförandet av kommunal 
verksamhet och att detta ansvar även gäller om verksamheten bedrivs genom 
privata utförare. I förslaget poängteras att kommunen ska kontrollera och följa 
upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtal 
tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. Dessa 
grundkrav vilar på antagandet om att kommunen även är ansvarig för 
verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 oktober 2019 att det framlagda 
förslaget till policy för uppföljning av privata utförare antas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-10-29 § 152 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-08-29 
Förslag till Policy för uppföljning av privata utförare

Beslutsordning

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

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

Justerandes sign
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2019-08-29

KS2019/0368.050

1

Ko mm un ledningsförva Itningen 
Utvecklingsavdelning Kommunfullmäktige
Fredrik Ottosson
fr edrik. ottosson@ljungby. se

Program för uppföljning av privata utförare

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Program för uppföljning 
av privata utförare.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att anta ett särskilt program för uppföljning av privata utförare.

Kommunen ska kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till 
privata utförare och i avtalen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn. Dessa grundkrav vilar på förhållandet att kommunen är ansvarig även för 
verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare. Omfattningen och inriktningen 
på kontrollen och uppföljningen ser olika ut beroende på verksamhetens art och hur 
angelägen den är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende medborgarna är av verksamheten 
desto större krav på uppföljning och kontroll och insyn. Kommunfullmäktige ska vaije 
mandatperiod enligt kommunallagen anta ett program för uppföljning av privata utförare.

Förvaltningens beredning
Förslag till program har tagits fram i samråd med upphandlingsenlreten.

Kommunstrateg

Beslutsunderlag
Förslag till Program för uppföljning av privata utförare
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Bakgrund
Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod, enligt 5 kap. 3 § kommunallagen (KL), anta ett 
program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 
Kommunfullmäktige uppdrar i och med detta program till varje nämnd att säkerställa 
uppföljning av och kontroll över verksamhet som utförs av privata utförare.

Kommuner far enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare men är 
fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter. Därmed omfattar 
programmet alla verksamhetsområden men ska framförallt inriktas på de verksamheter som 
tydligt riktar sig till och rör medborgarna. Det kan handla om hela verksamheter som t ex 
särskilda boenden eller medicinsk vård eller delar av verksamhet med stor betydelse för 
medborgaren t ex måltidsverksamhet, städning i skolan eller telefonitjänster. Programmet 
omfattar inte köp av varor.

Med privat utförare, enligt 10 kap. 7 § KL, avses en juridisk person eller en enskild individ 
som har hand om en kommunal angelägenhet. En privat utförare är en helt privat aktör utan 
kommunalt ägande. Det kan exempelvis vara företagsformer som aktiebolag, stiftelser, 
ekonomiska eller ideella föreningar, enskilda firmor men också idébuma organisationer och 
kooperativa föreningar. Däremot avses inte hel- eller delägda kommunala bolag eller 
kommunala stiftelser. En privat aktör blir en privat utförare av en kommunal angelägenhet 
genom att vinna en offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen 
om upphandling inom försöijningssektorema (LUF) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). 
Andra upplåtelseformer kan förekomma t ex föreningsdrift av idrottsanläggningar eller 
partnerskap med civilsamhället.

Fristående förskolor och skolor är inte privata utförare utan är sina egna huvudmän och 
omfattas inte av 10 kap. 7 § KL.

Ansvar
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde 
ansvar för att se till att verksamheterna drivs enligt lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer, att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten drivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. Detta gäller oavsett om verksamheten utförs i egen regi eller utförs av en privat utförare.
I ansvaret ingår att följa upp och kontrollera verksamheten.

Dessa mål och riktlinjer ska framgå i de förfrågningsunderlag som utgör underlag för 
upphandlingen samt i de avtal som tecknas med den privata utföraren. Övergripande krav som 
alltid ska ställas vid upphandling framgår av kommunens policy- och verksamhetsplan för 
upphandling.

Uppföljning
När en kommunal angelägenhet överlämnas till en privat utförare ska kommunen följa upp 
och kontrollera verksamheten (10 kap 8 § KL). Det är varje nämnd som ansvarar för 
uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde. Uppföljningen har två övergripande syften,
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dels att kontrollera att verksamheten utförs enligt förfrågningsunderlag, anbud och avtal dels 
att utgöra underlag i kommunens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet 
och tjänster till medborgarna.

Vaije nämnd ansvarar för att uppföljningen regleras i de avtal som tecknas med vaije utförare. 
Detta innebär att förfrågningsunderlag och avtal ska innehålla krav på att utföraren medverkar 
vid uppföljning och utvärdering av verksamheten genom att exempelvis lämna statistik och 
verksamhetsmått till nämnden samt delta vid genomförande av brukarenkäter som nämnden 
bestämmer. Krav ska också finnas om att utföraren rapporterar nödvändiga uppgifter till 
nämnden, nationella register eller andra myndigheter samt kring synpunktshantering, där 
nämnden vid begäran ska få ta del av inkomna synpunkter.

Uppföljning av privat utförd verksamhet kan ha olika utgångspunkter och uppföljningen 
behöver anpassas till den verksamhet som bedrivs. Omfattningen och inriktningen på 
kontrollen och uppföljningen ser olika ut beroende på verksamhetens art och hur angelägen 
den är ur ett allmänintresse. Detta innebär att nämnden måste ta ställning till vilken/vilka 
typer av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning. I de fall där 
uppföljning och frekvens är reglerat i lag, styr detta vilka typer av uppföljning som är möjlig.

Allmänhetens insyn
Varje nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör det möjligt 
att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare (10 kap. 9 § 
KL). Utförarens skyldigheter att lämna information och uppgifter begränsas till att omfatta 
sådant som inte strider mot lag eller annan författning eller inte anses utgöra 
företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

I avtalen ska det säkras att utföraren lämnar nödvändig information till kommunen. 
Informationen ska ha koppling till den upphandlade verksamheten och inte ställa högre krav 
än vad som är rimligt. Det kan handla om verksamhetens kvalitet, organisation och 
ägarförhållanden, personal/kompetens, resultat och avvikelser, ekonomi samt miljö-, 
integrations- och jämställdhetsarbete om sådana krav har ställts i upphandlingen.

Varje nämnd ansvarar för att redovisa och tillgängliggöra informationen till allmänheten. 
Omfattningen av informationsspridningen ser olika ut beroende på verksamhetens art och hur 
angelägen den är ur ett allmänintresse. Detta innebär att nämnden måste ta ställning till vad 
och på vilket sätt detta ska ske.
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Kommunstyrelsen

KS §181 KS2019/0090 012

Antagande av visionsstyrning som ny målstyrningsmodell 
för Ljungby

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:

1. antar den reviderade modellen för målstyrning från och med 1 januari 
2020.

2. antar de tre visionsmålen; ”bästa kommun att växa i”, livslångt lärande 
för alla” samt ”vi skapar ett rikt liv”.

3. ger kommunstyrelsen i uppdrag att under året arbeta fram en rutin för det 
löpande arbetet inom hela kommunkoncemen för att underlätta 
implementering av modellen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till ny 
målstyrningsmodell. Kommunledningsförvaltningens förslag skiljer på 
visionsstyrning och verksamhetsstyming. Visionsstymingen utgår från visionen 
som tolkas genom tre visionsmål. Dessa beskrivs av de Globala målen som i sin 
tur definieras genom nyckeltal. Verksamhetsstyming sköts av respektive nämnd 
och förvaltning där expertisen inom varje sakområde finns.

Den 27 augusti 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka 
kommunledningsförvaltningens förslag för yttrande till samtliga av kommunens 
nämnder och helägda bolag. Kommunens nämnder och helägda bolag har nu 
yttrat sig i ärendet. I tjänsteskrivelsen från den 29 oktober 2019 skriver 
kommunledningsförvaltningen att inkomna yttranden tagits i hänseende och att 
förvaltningen utifrån yttrandena utfört vissa korrigeringar i förslaget till ny 
målstyrningsmodell. Förslag till ny målstyrningsmodell lämnar nu för antagande 
av kommunfullmäktige.

Den 29 oktober 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att den reviderade 
modellen för målstyrning antas från och med den första januari 2020 och att de 
tre visionsmålen; ”bästa kommun att växa i”, ”livslångt lärande för alla” samt 
”vi skapar ett rikt liv” antas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår även att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att under året arbeta fram en rutin för det 
löpande arbetet inom hela kommunkoncemen för att på så sätt underlätta 
implementeringen av målstymingsmodellen.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-10-29 § 151
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-29
Bilaga 1 Visionsstyming - Beskrivning av målstymingsmodellen
Bilaga 2 Strukturbild - Visionsstyming
Yttrande från socialnämnden, 2019-10-02
Yttrande från tekniska nämnden, 2019-10-09
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden, 2019-10-03
Yttrande från miljö- och byggnämnden, 2019-10-07
Yttrande från bam- och utbildningsnämnden, 2019-10-02

Yrkanden

Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsordning

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

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

Utvecklingsavdelningen Kommunfullmäktige

Beatrice Schmidt

0372-789090

beatrice.schmidt@ljungby.se

Visionsstyrning - Ljungby kommuns nya målstyrningsmodell

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Anta den reviderade modellen för målstyrning från och med 1 januari 2020.
2. Anta de tre visionsmålen; ”bästa kommun att växa i”, livslångt lärande för alla” samt 

”vi skapar ett rikt liv”.
3. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under året arbeta fram en rutin för 

det löpande arbetet inom hela kommunkoncemen för att underlätta implementering 
av modellen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i februari 2019 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera modellen för kommunens målstyrning.

Den nya modellen skiljer på visionsstyrning och verksamhetsstyming. Visionsstymingen 
utgör fyra steg: den utgår från visionen som tolkas genom tre visionsmål, dessa beskrivs av 
de Globala målen som i sin tur definieras genom nyckeltal. Verksamhetsstyming sköts av 
respektive nämnd och förvaltning där expertisen finns.

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade modellen för visionsstyrning på remiss till hela 
kommunkoncemen i augusti 2019 varpå kommunledningsförvaltningen mottagit yttranden. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit i hänseenden de synpunkter som har inkommit och 
viss revidering av den beskrivande texten har skett.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kommunledningsförvaltningen ämnar besvara alla inkomna yttranden enskilt. Vissa 
förtydliganden har gjorts i den beskrivande texten i enlighet med yttrandena, bilaga 1. Texten 
som beskriver verksamheternas arbete med modellen har tagits bort i bilaga 1 för att 
förtydliga hur visionsstymingen skiljer från det arbete verksamheterna utarbetar och 
genomför. Det innebär att bilaga 1 inte längre omfattar ett exempel eller en förklarande text
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om ansvarsfördelning, processen och analyser då detta kommer att arbetas fram gemensamt i 
verksamheterna.

Kommuniedningsförvaltningen ställer sig positiv till den nya modellen och avser 
inledningsvis genomföra visionsstymingen i form av en pilot för att anpassa modellen efter 
de behov som kan komma att uppstå.

Finansiering
Den nya målstymingsmodellen förväntas inte innebära en ökad kostnad.

Förvaltningens beredning
Utvecklingsavdelningen har i samverkan med ekonomiavdelningen fått i uppdrag att föreslå 
en ny målstymingsmodell. Modell har arbetats fram i samtal med representanter från 
samtliga förvaltningar och bolag inom kommunkoncemen. Modellen har delgetts politiker så 
väl som tjänstepersoner i olika forum: i möte med kommunalråden, på bokslutsdagen, i 
kommunens ledningsgrupp vid flera tillfållen, i utskick till samtliga förvaltnings- och 
bolagschefer för synpunkter samt som remiss till hela kommunkoncemen.

De yttranden som har kommit in efter remissen har inneburit vissa förtydliganden i 
skillnaden mellan visionsstymingens modell och dess utförande i verksamhetsstymingen. En 
övergripande strukturbild har tillkommit för att förenklat visa på kopplingen på de fyra 
nivåerna i visionsstymingen.

Beatrice Schmidt 

Utvecklingschef

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen 2019-10-29 
Bilaga 1 Visionsstyming - Beskrivning av målstymingsmodellen 
Bilaga 2 Strukturbild - Visionsstyming 
Yttrande från socialnämnden, 2019-10-02 
Yttrande från tekniska nämnden, 2019-10-09 
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden, 2019-10-03 
Yttrande från miljö- och byggnämnden, 2019-10-07 
Yttrande från bam- och utbildningsnämnden, 2019-10-02
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Socialnämnden

SN § 78

Remiss, visionsstyrning

' LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -10- o 2
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN 
Dnr ia (&mo. & I'L

Beslut
Socialnämnden tillstyrker kommunledningsförvaltningens förslag att ersätta 
nuvarande målstyrning med visionsstyrning som ny målstymingsmodell med 
följande ändring: Socialnämnden föreslår att bilaga 1 ”Ljungbykommun 2035” 
ska tas bort.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 februari 2019, § 50, att ge 
kommuniedningsförvaltningen i uppdrag att revidera kommunens 
målstymingsmodell.

Kommunledningsförvaltningens förslag skiljer på visionsstyrning och 
verksamhetsstyming. Visionsstymingen utgör fyra steg: den utgår från visionen 
som tolkas genom tre visionsmål, dessa beskrivs av de Globala målen som i sin 
tur definieras genom nyckeltal. Verksamhetsstyming sköts av respektive nämnd 
och förvaltning där expertisen finns.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att förslag på visionsstyrning 
skickas på remiss för yttrande till samtliga av kommunens nämnder och 
kommunala bolag. Remissen besvaras senast den 4 oktober 2019.

Förvaltningen har redovisat förslag till remissvar i skrivelse daterad den 17 
september 2019 och föreslår att socialnämnden beslutar att tillstyrka 
kommunledningsförvaltningens förslag att ersätta nuvarande målstyrning med 
visionsstyrning som ny målstymingsmodell.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 september 2019 och 
då beslutat att översända ärendet till socialnämnden utan förslag till beslut från 
arbetsutskottet.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Gerd Lansler (KD), med instämmande av Martina Ericsson (SD), Doris Nickel 
(SD), Lars Nordqvist (M), Daniel Svensson (M) och Jennie Uleskog (C) yrkar

Justerandes sign



Sammanträdesprotokoll
2019-09-25

7(21)
LJUNGBY
KOMMUN

Socialnämnden

att socialnämnden i sitt remissvar ska föreslå att bilaga 1 på sidan 12 ”Ljungby 
kommun 2035” tas bort.

Beslutsordning 1
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med hans eget 
yrkande och finner genom acklamation att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutsordning 2
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Gerd Lanslers 
(KD) m.fl. yrkande och finner genom acklamation att nämnden beslutat i 
enlighet med Gerd Lanslers (KD) m.fl. yrkande

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september 2019, arbetsutskottets 
protokoll den 18 september 2019, § 89.

Justerandes sign
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Ny målstyrningsmodell i Ljungby kommun
Yttrande

Beslut
Tekniska nämnden antar yttrandet, daterat 2019-09-18, och överlämnar det till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare arbete med målstymingsmodellen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 augusti 2019 att förslag på vis- 
ionsstyming ska skickas på remiss till samtliga kommunens förvaltningsnämn
der och kommunala bolag för yttrande.

Tekniska förvaltningen redogör den 18 september 2019 för ett antal olika 
aspekter som kan innebära en förbättrad målstyrningsmodell utifrån förvaltning
ens perspektiv. Förvaltningen hänvisar bland annat till det arbete regeringens 
tillitsdelegation har genomfört. Tillitsbaserad ledning och styrning kan komma 
att spela en stor roll inom offentlig verksamhet framöver. Det kan därför vara 
viktigt att i samband med arbetet med förändring av målstymingsmodellen ta 
tillfallet i akt att planera för ett införande av en mer tillitsbaserad styrform.

Vidare skriver tekniska förvaltningen att kopplingen till de globala målen och 
nyckeltalen i Kolada innebär en klar förbättring i jämförelse med dagens mål
styrning. Förvaltningen vill arbeta med redan vedertagna målsättningar som glo
bala mål, gäma i ett större sammanhang och på internationell nivå, och möjlig
göra jämförelser mellan kommuner. Visionsstymingsmodellen tar världen när
mare Ljungby och de fyra nivåerna är tydliga hela vägen från vision till nyckel
tal. Det är också bra att arbetet med ny målstyrningsmodell inleds som ett pilot
projekt och att eventuella anpassningar av modellen sker under resans gång. Det 
vore lämpligt att Forum för analys hanterar de eventuella anpassningar som be
höver göras.

Tekniska förvaltningen redogör också för ett antal detaljerade synpunkter 
avseende konkretisering och stöd, politik och ekonomi i tjänsteskrivelsen.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 23 september 2019 att tekniska 
nämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsens arbetsutskott 
för vidare arbete med målstymingsmodellen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-18

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Visionsstyrning som ny målstyrningsmodell - svar 
på remiss 
Förslag till beslut
Tekniska nämnden antar yttrande daterat 2019-09-18 som svar till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Inledning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 augusti 2019, § 109 att förslag på visionsstyr
ning ska skickas på remiss till samtliga kommunens förvaltningsnämnder och kommunala 
bolag för yttrande. Under sommaren 2019 skickades också en förremiss ut till samtliga för
valtningar och tekniska förvaltningen lämnade synpunkter på den nya målstymingsmodellen 
till kommunledningsförvaltningen i juli.

Synpunkter
Tekniska förvaltningen vill inledningsvis nämna att flera av de under sommaren inlämnande 
synpunkterna har lämnats okommenterade. Förvaltningen anser emellertid att dessa syn
punkter är så pass relevanta inför det kommande visionsstymingsarbetet att en upprepning är 
nödvändig. En hel del i detta yttrande känns därför igen. En viss modifiering har dock skett 
och en del nya kommentarer har tillkommit.

Synpunkter kopplade till forskning inom området

Regeringens tillitsdelegation har genomfört och presenterat gedigen forskning inom styr- 
ningsområdet i bland annat betänkandet: ”Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad 
styrning och ledning av välfardssektom” (2018). Tillitsbaserad styrning och ledning kan 
kortfattat förklaras som en modell för ökad tilltro till medarbetarnas förmåga till att jobba 
med rätt saker som ska leda till minskad detaljstyrning och större handlingsutrymme för de 
anställda. Tillitsbaserad styrning och ledning kan delvis ses som ett svar på kritiken mot nu
varande målstymingsmodeller (detta gäller inte bara i Ljungby kommun utan generellt) som 
tenderar att fokusera på det som är mätbart och inte alltid det viktigaste. Tillitsbaserad styr
ning och ledning kan också ses som ett försök att komma tillrätta med blandningen av olika 
styrformer i nuvarande stymingsmodeller.
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Med detta menas att dagens kommunala tjänstepersoner ofta är styrda på olika sätt på samma 
gång och att detta medför en större risk för förvirring inom organisationen. Medarbetarna får 
helt enkelt svårt att veta vilken av styrmodellema de ska förhålla sig till och vad som är vik
tigast att fokusera på. Med anledning av forskningsläget och SKL:s tillstyrkande till stora de
lar av ovan nämnda betänkande finns det skäl att tro att tillitsbaserad styrning kommer att 
spela en stor roll inom offentlig verksamhet framöver. Det kan därför vara viktigt att i sam
band med arbetet med förändring av målstymingsmodellen ta tillfället i akt att planera för ett 
införande av en mer tillitsbaserad styrform.

Allmänna synpunkter

Tekniska förvaltningen anser att det är glädjande att en formell remiss har skickats ut till 
samtliga förvaltningar. Det är viktigt att förvaltningars synpunkter tas tillvara i detta ange
lägna arbete. Förvaltningen ser också ett tydligt behov av att förändra målstymingsarbetet i 
Ljungby kommun. Det som ses mest relevant att förändra är att målarbetet behöver konkreti
seras och göras praktiskt tillämpbart för att passa vår förvaltning. I förslaget till den nya mo
dellen ser vi att kopplingen till de globala målen och nyckeltalen i Kolada innebär en klar 
förbättring i jämförelse med dagens målstyrning. Förvaltningen vill arbeta med redan veder
tagna målsättningar som globala mål, gärna i ett större sammanhang och på internationell 
nivå, och möjliggöra jämförelser mellan kommuner. Visionsstymingsmodellen tar världen 
närmare Ljungby och de fyra nivåerna är tydliga hela vägen från vision till nyckeltal. Det är 
också bra att arbetet med ny målstymingsmodell inleds som ett pilotprojekt och att eventu
ella anpassningar av modellen sker under resans gång. Det vore lämpligt att Forum för ana
lys hanterar de eventuella anpassningar som behöver göras.

Detaljerade synpunkter

Konkretisering och stöd från kommunledningsförvaltningen

1. Tekniska förvaltningen anser att dokumentet skulle tjäna på att konkretiseras, till ex
empel genom skrivningar som ”så här är det tänkt att arbetet under nivån Nyckeltal 
ska skötas”. Tekniska förvaltningen önskar också handgripligt stöd i arbetet med vis- 
ionsstyming. Detta skulle kvalitetssäkra och bli ett tydligt kämuppdrag för utveckl
ingsavdelningen. Exempelvis skulle förvaltningen se positivt på att en kommunstra
teg eller liknande funktion dediceras till att vara stöd för respektive förvaltning. Ett 
sådant förfarande skulle också kunna säkerställa att samtliga förvaltningar, utifrån 
sina förutsättningar, arbetar på ett likartat sätt för att förverkliga visionen. Med ett ut
pekat och tydligt stöd kommer detta arbete att förenklas.

Politik och ekonomi

2. När det gäller budgetdagen i april har tekniska förvaltningen en tanke för att fa till ett 
ökat helhetsperspektiv i kommunorganisationen: Istället för att fokusera på detaljer
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vid detta tillfälle kan kommunstyrelsen på ett tydligt sätt använda sitt mandat för led
ning och samordning av kommunens långsiktiga arbete. Detta genom att det under 
budgetdagen läggs mindre fokus på nyckeltal för diverse aktiviteter och andra detal
jer. Nyckeltalen bör givetvis presenteras även i detta forum men diskussionen kan 
med fördel istället inriktas på att nämndema/förvaltningama svarar på övergripande 
frågor liknande de som nämns nedan i detta stycke. Budgetdagen kommer om detta 
införs förmodligen att kräva mer tid men det kan finnas ett värde i det då det ger möj
lighet till de förtroendevalda att agera på en strategisk nivå. En mindre detaljerad dis
kussion om vad som är gjort för att nå 35 000 invånare år 2035 ger möjlighet att lyfta 
blicken.

- Vad har ni gjort för att nå kommunens vision om 35 000 invånare år 2035 och 
hur har ni tänkt att följa upp aktiviteterna?

- Vad har ni gjort för åtgärder när det gäller att uppnå visionsmålen? Vad ska åt
gärderna leda till mer konkret och hur följer ni upp dessa? (Och även om så 
önskas: vad har ni gjort för åtgärder inom fokusområdena unga vuxna, berättar- 
traditionen samt relevanta vattenfrågor)?

- Vad finns det för utmaningar inför framtiden för de olika nämnderna?
3. I arbetet med ny översiktsplan tas sex olika teman upp med olika understrategier 

kopplade till dessa. I översiktsplanearbetet finns också kopplingar beskrivna till de 
globala målen och till kommunens nuvarande målstymingsmodell (det vill säga den 
modell som ska bytas ut). Men när det gäller det omvända: Hur är tanken att den nya 
visionsstymingen ska kopplas ihop med översiktsplanens olika strategier och teman? 
Denna fundering kan vidare också gälla övriga kommunövergripande planer och pro
cesser. Hur kopplas dessa till visionsstymingen? Ska en del av dessa kopplas till 
verksamhetsstyming och en del till visionsstyming? Hur klargörs detta i så fall?

4. Vad ska den nya visionsstymingen uppnå? Vad far arbetet enligt den nya modellen 
kosta, i tid och pengar? Ett förtydligande kring dessa frågor vore önskvärt och är av
görande för hur kraftfullt kommunen kan arbeta med modellen. När svaren på dessa 
frågor är klarlagda skulle eventuella anpassningar av ambitionsnivå kunna ske i Fo
rum för analys (FFA).

5. Gällande FFA är det viktigt att påpeka att det kommer att kosta administrativa resur
ser att växa till 35 000 kommuninvånare. Det bör enligt tekniska förvaltningen också 
fa lov att göra det. En tydligare beskrivning av Forum för analys och forumets upp
drag hade därför varit bra för att klargöra vilka resurser som är tänkt att finnas för 
detta arbete.

6. Årshjulet behöver synkroniseras med ekonomiarbetet ytterligare och/eller kopplas 
tydligare till budgetprocessen. Sker inte denna synkronisering finns det risk att pro
cesserna inte hamnar i fas. I det årshjul som presenteras i förslaget föreslås att nyck
eltalen ska följas upp och analyseras två gånger om året i samband med årsbokslut 
och delårsbokslut. Det är värt att notera att inrapportering till Kolada görs löpande 
under året och att alla uppgifter inte rapporteras varje år. Viss eftersläpning förekom-
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mer dessutom regelmässigt i inrapporteringen. Det innebär att nyckeltalen som analy
seras till bokslutet inte alltid avser det år som bokslutet avser. Vid uppföljningen till 
delårsbokslutet är det visserligen mestadels aktuella nyckeltal men om analysen visar 
att visionsmålen har svårt att uppnås så har den enskilda nämnden svårt att ompriori- 
tera i budgeten. Med detta i åtanke kan det vara värt att fundera på dels när allt ana
lysarbete ska hinnas med och dels att det, eftersom det är långsiktiga visionsmål, 
kanske vore bättre att analys och presentation istället görs till budgetdagen i april. I 
april är fler nyckeltal registrerade i Kolada än till bokslutet och analysen kan göras på 
mer aktuella tal. Dessutom far FFA ytterligare tid på sig att göra analysen. Visar det 
sig att visionsmålen kommer bli svåra att uppnå har kommunfullmäktige dessutom 
möjlighet att ta ställning till detta i beslutet om budget inför nästa år.

Övriga synpunkter

Tekniska förvaltningen har identifierat ytterligare några frågor som behöver hanteras inför 
införande av ny målstymingsmodell:

- Var bestäms vilka nyckeltal som ska ingå i Ljungby-modellen? Vad är ett bra nyckel
tal och vad är ett bra värde? Hur avgörs detta? Vem ska utarbeta dessa bra tal och 
värden samt hur ska utarbetandet gå till? Är det möjligtvis en uppgift för Forum för
analys?

- Hur ska mål arbetet fungera i de fall visionsstyming och verksamhetsstyming inte
drar åt samma håll? Detta är extra viktigt när det gäller den politiska styrningen som 
utgår från nämndernas suveränitet. Hur hanteras en sådan eventuell suboptimering?

Lisw,
Administrativ chefTeknisk chef
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Remiss - Visionsstyrning Ljungby kommuns nya 
målstyrning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag på visionsstyrning som ny målstymingsmodell.

Kultur- och fritidsnämnden anser dock att en korrekturläsning av dokumentet 
bör göras samt ifrågasätter sista sidan i dokumentet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-26 att ge kommunlednings- 
förvaltningen i uppdrag att revidera kommunens målstymingsmodell. Kommun- 
ledningsförvaltningens förslag skiljer på visionsstyrning och verksamhets- 
styrning. Visionsstyrning utgör fyra steg: den utgår från visionen som tolkas 
genom tre visionsmål, dessa beskrivs av de ”Globala målen” som i sin tur 
definieras genom nyckeltal. Verksamhetsstyrning sköts av respektive nämnd och 
förvaltning där expertisen finns.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom kommunstyrelsens arbets
utskotts förslag på visionsstyrning som ny målstymingsmodell.
Komplettering till rubriken ”Budget och årsplan” bör göras med att det är 
nämnderna som beslutar om budget och verksamhetsplan för nästkommande år. 
Likaså kan komplettering göras under rubriken ”Politiken” med att 
verksamhetsstyming även är kopplat till kommunfullmäktiges beslutade 
reglemente för respektive nämnd.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06.
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-11, § 36.

Skickas till
Kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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Visionsstyrning som ny målstyrningsmodeSi, remiss från 
kommunstyrelsen

Beslut

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden ger generellt sitt stöd till kommunlednings förvaltningens förslag till 
ny visionsstyrning men ser att följande synpunkter bör tas med i det vidare 
arbetet:

® Det bör förtydligas att exempel på analys av nyckeltal och visionsmål i 
förslaget är fiktivt och inte redan definierade nyckeltal.

® För analys av måluppfyllelse beskrivs en process som börjar vid
befolkningsväxt och sedan neråt i strukturen för att hitta avvikande nyckeltal. 
Det bör även framhävas att analys av nyckeltal i sig, oberoende av 
visionsmålen, är viktigt för att följa utvecklingen relaterat till olika delar av 
den kommunala verksamheten.

® Då förslaget innebär att man skiljer på den övergripande visionsstymingen 
och förvaltningarnas verksamhetsstyming bör det även beskrivas vilka 
övergripande planer och processer som direkt kopplas till visionsstymingen. 
Exempelvis gäller detta den löpande översiktliga planeringen i form av årlig 
uppföljning av översiktsplanens aktualitet och den löpande uppföljningen av- 
kommunens arbete med en hållbar utveckling. Forum för analys är ett viktigt 
förvaltningsövergripande organ som även bör kunna användas för att göra 
analyser i sådana övergripande planer och processer.

Nämnden tillägger att remissen bör gå ut till de politiska partigrupperna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 augusti 2019, KS AU § 109, 
att skicka förslag till ny visionsstyrning på remiss för yttrande till kommunens 
nämnder och kommunala bolag.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att förvaltningens förslag till 
yttrande lämnas till kommunstyrelsen med tillägget att remissen också ska gå ut 
till de politiska partigrupperna.

Jusicrandcs sinn
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Visionsstyrning som ny målstyrningsmodell

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna in synpunkter enligt 
förvaltningschefens sammanställning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 februari 2019, § 50, att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera kommunens 
målstyrningsmodell.

Kommunledningsförvaltningens förslag skiljer på visionsstyrning och 
verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen utgör fyra steg: den utgår från visionen 
som tolkas genom tre visionsmål, dessa beskrivs av de Globala målen som i sin 
tur definieras genom nyckeltal. Verksamhetsstyrning sköts av respektive nämnd 
och förvaltning där expertisen finns.

Eftersom kommunens målstyrningsmodell berör hela kommunkoncernen så 
föreslår kommunledningsförvaltningen att förslag på ny målstyrningsmodell 
skickas på remiss till samtliga nämnder och kommunala bolagsstyrelser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag på visionsstyrning skickas 
på remiss för yttrande till samtliga av kommunens förvaltningsnämnder och 
kommunala bolag. Remissen besvaras senast den 4 oktober 2019.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Ett utvecklande av visionsarbetet ses som nödvändigt för att komma vidare i 
processen och arbetet mot 35 000 invånare. I den nya modellen finns goda 
förutsättningar för ett tydligare arbete både vad gäller verksamhetsstyrning och 
visionsstyrning.

Förvaltningens beredning
Förvaltningsrepresentant har deltagit i förarbete kring visionsstyrning.
Förslaget har varit ute på remissrunda bland cheferna.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-02.
• Arbetsutskottets protokoll 2019-09-11, § 91

Skickas till
Kommunstyrelsen

Just era ndes sign
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Nils-Göran Jonasson 
Tel: 0372-78 94 01 
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Ljungby _________________ _________
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Visionsstyrning som målstyrningsmodell

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna in synpunkter enligt 
förvaltningschefens sammanställning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 februari 2019, § 50, att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera kommunens målstyrningsmodell.

Kommunledningsförvaltningens förslag skiljer på visionsstyrning och 
verksamhetsstyming. Visionsstymingen utgör fyra steg: den utgår från visionen som 
tolkas genom tre visionsmål, dessa beskrivs av de Globala målen som i sin tur definieras 
genom nyckeltal. Verksamhetsstyming sköts av respektive nämnd och förvaltning där 
expertisen finns.

Eftersom kommunens målstyrningsmodell berör hela kommunkoncemen så föreslår 
kommunledningsförvaltningen att förslag på ny målstyrningsmodell skickas på remiss 
till samtliga nämnder och kommunala bolagsstyrelser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag på visionsstyrning skickas på 
remiss för yttrande till samtliga av kommunens förvaltningsnämnder och kommunala 
bolag. Remissen besvaras senast den 4 oktober 2019.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Ett utvecklande av visionsarbetet ses som nödvändigt för att komma vidare i processen 
och arbetet mot 35 000 invånare. I den nya modellen finns goda förutsättningar för ett 
tydligare arbete både vad gäller verksamhetsstyming och visionsstyrning.

Förvaltningens beredning
Förvaltningsrepresentant har deltagit i förarbete kring visionsstyrning.
Förslaget har varit ute på remissrunda bland cheferna.
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Beslutsunderlag

1. Visionsstyrning som ny målstymingsmodell KS2019/0090
2. Visionsstyrning - Ljungby kommuns nya målstyrning

Nils-Göran Jonasson 
Barn- och utbildningschef
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Styrmodell

Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyrning och verksamhetsstyrning.

Visionsstyrning

Visionsstyrning är politikens verktyg för att styra Ljungby kommun verksamheter. Visionsstyrning handlar om 
att styra organisationen så att den politiska viljan får genomslag. I processen sätter politiken inriktning och mål, 
fastställer budget samt följer upp resultat och ekonomi.

Verksamhetsstyrning

Chefen har ägandeskapet i verksamhetsstyrningen och ansvarar för att planera, prioritera, parera, genomföra 
och följa upp verksamheten tillsammans med medarbetarna. Verksamhetsstyrning handlar om att styra 
verksamheten så att vi lyckas inom uppdraget.

Verksamhetsplanering

Den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen är ett styrverktyg för förvaltningsnämnden och -ledningen 
med syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Verksamhetsplanen kopplar ihop den kortsiktiga 
verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionsstyrningen.



Inledning
Denna skrivelse är en beskrivning av Ljungby kommuns nya styrmodell: 
visionsstyrning. Metoden utgår från Ljungby kommuns vision / Ljungby kommun 
formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035 varpå tre visionsmål har 
utformats. Dessa mål har i sin tur kopplats samman med de 17 globala målen som 
har ett antal nyckeltal knutna till sig, vilka beskriver deras utveckling. Nyckeltalen 
analyseras av utvalda tjänstepersoner i ett forum för analys för att underlätta politiska 
viljeinriktningar och beslut. Forum för analys följer budgetprocessen med en 
gemensam årsplan.
Visionsstyrningen gör en tydlig skillnad på den viljeinriktning som beslutats genom 
antagandet av visionen och de viljeinriktningar som respektive kommunal verksamhet 
driver i deras verksamhetsstyrning. Det är viktigt att påtala att visionsstyrningen 
inleds som en pilot där modellen förbereds och anpassas efter de behov som 
uppkommer.

Bakgrund
Ljungby kommun har sedan 2014 haft en styrmodell som består av en vision, 
strategiska områden och mål. Visionen beslutades 2014: / Ljungby kommun formar vi 
framtiden tillsammans varpå ett tillägg beslutades 2018 för att visa på beslutet att 
växa som kommun: 35 000 invånare år 2035. Under dessa finns tre strategiska 
områden: tillväxt, kunskap, och livskvalitet som sedan följs av övergripande mål och 
nämndsmål. I dagsläget räknas det till 168 mål i kommunen, vissa strategiska, vissa 
förvaltningsövergripande och vissa avdelningsspecifika. Vidare har Ljungby kommun 
beslutat att arbeta med Agenda 2030 och att utgå från de Globala målen i arbetet 
med hållbar utveckling.
2017 gjordes en omvärldsanalys som visade Ljungby kommuns framtida arbete för 
att nå visionen och pekade på tio möjliga utvecklingsmöjligheter, tre områden valdes 
ut som särskilt prioriterade. En översiktsplan för ett framtida Ljungby kommun håller 
på att arbetas fram vilket innebär särskilda utvecklingsstrategier. Andra åtaganden 
där Ljungby kommun understryker riktningen för kommunens utveckling, är 
exempelvis Borgmästaravtalet (2030) och den regionala utvecklingsstrategin (2025). 
Ljungby kommuns styrmodell tillsammans med samtliga områden, mål, avtal, planer 
och strategier har upplevts som svårarbetad och otydlig av många i organisationen. 
Enligt aktuella forskningsrapporter beskrivs målstyrning inte längre i form av mätbara 
mål, istället betraktas målstyrning som en vision eller viljeriktning. 
Utvecklingsavdelningen har fått i uppdrag att se över målstyrningsarbetet och 
presenterar härmed en visionsstyrning som ska ta hänsyn till samtliga 
påverkansfaktorer.



Visionsmål
De tre strategiska områdena och de 168 mål från målstyrningen sammanfattas till tre 
visionsmål i visionsstyrningen: Bästa kommunen att växa i, Livslångt lärande för alla, 
och Vi skapar ett rikt liv. Visionsmålen har en tydlig koppling till den mätbara visionen 
och beskriver ett framtida Ljungby kommun.

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



De Globala målen
Ljungby kommuns policy för hållbar utveckling fastslår att vårt arbete med hållbar 
utveckling utgår från de Globala målen, även kallad Agenda 2030. Det är 17 
utvecklingsmål, beslutade av alla FN:s medlemsländer, som utgår från ekonomisk, 
social och miljömässig hållbar utveckling. De globala målen är den mest ambitiösa 
agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för 
att uppnå fyra saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa 
klimatkrisen.

Globala mål och visionsmål
Samtliga 17 globala mål har blivit lokala genom att definiera dem som 
utvecklingsmöjligheter utifrån de tre visionsmålen.

Visionsmålet Bästa kommunen att växa i beskrivs genom följande sex globala mål: 
mål 2 Ingen hunger, mål 7 Hållbar energi för alla, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomiskt tillväxt, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 
Hållbara städer och samhällen och mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Mål 2 har fokus på livsmedelsförsörjning, tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat 
samt främja ett hållbart jordbruk. Ingen hunger betyder hållbar tillväxt.
Mål 7 ämnar säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att skada vår 
planet. Det innebär hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen. Hållbar 
energi för alla innebär grön tillväxt.
Mål 8 innebär att skapa nya jobb som är hållbara för människan och miljön samt 
skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap. Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt är ett Ljungby kommun med ekonomisk tillväxt 
som inkluderar hela samhället.
Mål 9 innebär att industrier och infrastrukturer görs mer inkluderande och hållbara 
och investerar i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation. 
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur betyder innovativ tillväxt.



Mål 11 beskriver ett hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, 
infrastruktur, offentliga platser, transporter och återvinning. Det åren inkluderande 
och innovativ stadsplanering. Hållbara städer och samhällen är inkluderande 
hållbar tillväxt.
Mål 12 är en omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor vilket är 
nödvändigt för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors 
hälsa. Hållbar konsumtion och produktion beskriver en ansvarsfull tillväxt.

4 GOD UTBILDNING ■ C JÄMSTÄLLDHET ■ MINSKAD 
FÖR ALLA ■ U ■IU OJÄMLIKHET

Hi I f I •=■
iO FREDLIGA OCH ■ il GENOMFÖRANDE
ID INKLUDERANDE ■ 1/ OCH GLOBALT

SAMHÄLLEN ■ PARTNERSKAP

Visionsmålet Livslångt lärande för alla beskrivs genom följande fem globala mål: mål 
4 God utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 16 
Fredliga och inkluderande samhällen och mål 17 Genomförande och globalt 
partnerskap.

Mål 4 innefattar förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning och beskriver 
alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- 
och samhällsliv. God utbildning för alla är ett lärande genom utbildning.
Mål 5 betyder rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser och att utrota alla 
former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor som 
drabbar individen såväl som samhället i stort. Jämställdhet betyder lärande 
genom ökade resurser till och för alla som lever och verkar i kommunen.
Mål 10 beskriver allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, 
religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Klyftorna i samhället ökar både 
inom och mellan länder. Minskad ojämlikhet drivs av lärande genom inkluderande 
samhällsutveckling.
Mål 16 beskriver att inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden 
för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Fredliga och 
inkluderande samhällen utvecklas av lärande genom inflytande.
Mål 17 beskriver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av 
ekonomiska resurser för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, 
tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Genomförande och globalt 
partnerskap innebär lärande av varandra.



Visionsmålet Vi skapar ett rikt liv beskrivs genom följande sex globala mål: mål 1 
Ingen fattigdom, mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 6 Rent vatten och sanitet, mål 
13 Bekämpa klimatförändringarna, mål 14 Hav och marina resurser och mål 15 
Ekosystem och biologisk mångfald.

Mål 1 beskriver hur fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska, att 
fattigdom även innebär en brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. 
Ingen fattigdom beskriver ett rikt liv som ett värdigt och tryggt liv.
Mål 3 satsar på investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och 
effektiv vård för alla eftersom det gynnar samhällets utveckling. Hälsa och 
välbefinnande fokuserar på ett rikt liv fullt av välbefinnande.
Mål 6 beskriver grundförutsättningarna för allt levande på jorden, en förutsättning för 
människors hälsa och en hållbar utveckling: vatten. Dessutom är det en förutsättning 
för livsmedels- och energiproduktion. Rent vatten och sanitet bidrar till ett rikt liv när 
det finns som tillgång för alla.
Mål 13 beskriver att global uppvärmning som överstiger två grader skulle få allvarliga 
konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, 
vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Att vidta åtgärder för att 
bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser är nödvändigt för ett rikt,
nutida och framtida liv.
Mål 14 varnar för överfiske, försurning, gifter och föroreningar och beskriver åtta 
miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Hav och marina resurser är ett rikt liv med
artrikt vatten.
Mål 15 understryker hur markförstöring, avskogning och överutnyttjande av biologiska 
resurser leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters 
överlevnad, de ekosystemtjänster som vi är beroende av. Välmående ekosystem och 
biologisk mångfald krävs för ett rikt liv med en artrik miljö.



Nyckeltal och kvalitativ analys
En nationell delegation arbetar med en nulägesanalys och en handlingsplan för 
Agenda 2030 och som en del i det nationella arbetet har SKL och Rådet för 
främjande av kommunala analyser (RKA) presenterat nyckeltal för de globala målen. 
Nyckeltalen ska bidra till att illustrera hur arbetet går inom de respektive målen och 
ses som ett stöd för kommuner och regioners genomförande av Agenda 2030. Det är 
framförallt nyckeltal som vi redan använder oss av i Kommun- och 
landstingsdatabasen (Kolada) samt sådana vi redan idag rapporterar in till andra 
myndigheter. Genom att analysera nyckeltalen och dess resultat kan vi presentera 
hur vi lyckas nå våra visionsmål. Nyckeltalen hanteras som indikatorer på de globala 
målen och de globala målen som indikatorer på våra tre visionsmål. Visionsmålen 
signalerar uppföljning på vår vision: blir vi fler?
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Resultatet från nyckeltalen analyseras och trendkurvor skapas för att ge underlag till 
verksamheterna och nämnderna att ta beslut som ligger i linje med den egna 
verksamhetensstyrningen och kommunens visionsmål. Genom att använda nyckeltal 
som rapporterats in nationellt kan vi jämföra övertid, med oss själva och med andra.

Budget och årsplan
Visionsstyrningen ska kopplas till budgetprocessen genom en årsplan. Modellen 
förändrar inte det ekonomiska årshjulet utan integreras i den ordinarie processen.



Vision
— politisk viljeriktning

VISION LJUNGBY KOMMUN
"/ Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035"

Visionsmål
— kopplat till visionen

Globala mål
— kopplat till visionsmål

Nyckeltal & Analys
— kopplat till globala mål
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VERKSAMHETSSTYRNING - konkretiserar viljeriktningen
Används för att beskriva viktiga områden för varje förvaltning tex verksamhetsplan, 
kvalitetssystem, lagkrav, förvaltningsspecifika mål, nyckeltal osv — Kopplas mot visionsmålen
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Kommunstyrelsen

KS § 176 KS2019/0379 406

Höjning av avgift i taxa gällande arbete med detaljplaner 
samt tillsyn enligt plan och bygglagen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:

1. Fastställer timavgiften till 1 048 kronor för handläggningskostnad för 
arbete med detaljplaner samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. 
Timavgiften ska gälla från och med den 1 januari 2020.

2. Beslutar att miljö- och byggnämnden för vaije kalenderår får 
indexuppräkna fasta avgifter och timavgifter som framgår i taxa för 
planavtal samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. Indexuppräkning sker 
utifrån den procentsats för innevarande år som föreskrivs enligt 
Prisindex för kommunal verksamhet. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober månad under kommunfullmäktiges 
beslutsår.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden föreslår den 2 oktober 2019 att kommunfullmäktige 
höjer timavgiften för handläggningskostnad för arbete med detaljplaner samt 
tillsyn enligt plan- och bygglagen. Den gällande timavgiften är 700 kronor och 
det nya förslaget är att timavgiften ska vara 1 048 kronor.

För att finansiera plan- och byggavdelningens myndighetsutövande 
arbetsuppgifter har kommunfullmäktige tidigare antagit taxa för 
handläggningskostnad för arbete med detaljplaner samt tillsyn enligt plan- och 
bygglagen. Timavgiften för handläggningskostnad för arbete med detaljplaner 
samt tillsyn enligt plan- och bygglagen beräknas genom verktyg från SKL och 
baseras på aktuella personalkostnader och faktisk handläggningstid. Miljö- och 
byggförvaltningen har genomfört en kontrollräkning som visar att gällande taxa 
inte stämmer överens med kostnaderna kopplade till administration, ledning och 
politik. Med detta i bakgrund så föreslår miljö- och byggnämnden att 
timavgiften för handläggning av arbete med detaljplaner samt tillsyn enligt plan- 
och bygglagen höjs till 1 048 kronor från tidigare 700 kronor. Miljö- och 
byggnämnden föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att taxan indexeras 
och att miljö- och byggnämnden där genom får i uppdrag att genomföra 
återkommande revideringar i enlighet med Prisindex för kommunal verksamhet.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2019-10-02 § 142 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-09

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- och 
byggnämndens förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnämndens förslag till beslut.

Justerandes sign
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MBN § 142 2019/1918

Höjning av timavgift för arbete med detaljplaner samt 
tillsyn enligt plan-och bygglagen

Beslut

Miljö-och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 
ko m m u n fu 11 mäktige:

1. Fastställer timavgiften 1 048 kronor for handiäggningskostnad för arbete med 
detaljplaner samt tillsyn enligt plan- och bygglagen.
Timavgiften ska gälla från och med den 1 januari 2020.

2. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och limavgifterna med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt tor indexuppräkning är oktober månad 2019 
(kommunfi.ilImäktiges bes 1 utsår).

Sammanfattning av ärendet

För att finansiera plan- och byggavdelningens myndighetsutövande 
arbetsuppgifter har kommunfullmäktige antagit taxa för handiäggningskostnad 
for arbete med detaljplaner samt tillsyn enligt plan- och bygglagen.

I kommunfullmäktiges beslut om miljö- och byggtorvaltningens budget 2020 
ligger besparingar i jämförelse med föregående år motsvarande I 609 tkr.

Miljö-och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige fastställer timavgiften 
l 048 kronor lör handiäggningskostnad tor arbete med detaljplaner samt tillsyn 
enligt Plan- och bygglagen. Timavgiften ska gälla från och med den 1 januari 
2020. Samt att nämnden ska ta besluta om indexhöjning enligt PKV.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Timavgiften beräknas genom verktyg från SKL och baseras på aktuella 
personalkostnader, ”overheadkostnader och taktisk handläggningstid som del av- 
arbetad tid. Kontrollräkning av timavgift v isar att gällande taxa inte “tar höjd” 
för kostnader kopplat till administration, ledning oeh politik. Även övriga 
kostnader som ligger till grund för timavgift är kontrollerad.

JusiL'ninitcs si-ni
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Miljö- och byggnämnden

Handläggningstid som del av arbetad tid i beräkningen till 60%, vilket 
motsvarar schablonvärde från SKL.
Ändrad timtaxa medför främst en ökning i intäkter kopplat till planavtal och 
beräknas för 2020 utgöra en intäkt på cirka 50 tkr.

En höjning av timavgiften till 1 048 kronor föreslås som en del av åtgärder for 
att kompensera aktuella besparingar, och att ändringen träder i kraft från och 
med den l januari 2020 enligt tjänsteskrivelse med bilaga daterad den 10 
september 2019.

Förvaltningen anser att nämnden för varje kalenderår ska få indexreglera 
fastställd timtaxa (timavgift) enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Skickas till

Kommunstyrelsen

Jtisicr.iiuics -iiijn
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Förvaltningschef 

Tr ond St rangs tads tuen 

03 72-789274

trond.strangstadstuen(a),/jungbv.se

T J A N S T E S K 
2019-07-16 

2019/

Kommunfullmäktige

LJUNGBY KOMMUN
R IKCMMtlSSTYRELSEtN

Ank 20)9 -10- 0 9
KOMMUNLEDNINSGEORVAETNINGE

Ändrad handläggningskostnad per timme enligt plan och 
bygglagen

Förvaltningens förslag till beslut
Ny handläggningskostnad per timme sätts till 1048 kr. Ändring träder i kraft 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
1 beslut 14/6-2011 antog Kf taxa för handläggning av ärenden enligt PBL. 
Handläggningskostnad per timme sattes då till 700kr.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Timavgift enligt PBL ligger till grund för beräkning av handläggningskostnad för arbete med 
detaljplaner, samt för tillsyn.

Timavgift beräknas genom verktyg från SKL och baseras på aktuella personalkostnader, 
”over head” kostnader och faktisk handläggningstid som del av arbetad tid. Kontrollräkning 
av timavgift visar att gällande taxa inte tar höjd för kostnader kopplat till administration, 
ledning och politik. Även övriga kostnader som ligger till grund för timavgift är kontrollerad. 
Handläggningstid som del av arbetad tid i beräkningen satt till 60%, vilket motsvarar 
schablonvärde från SKL.

Andrad timtaxa medföra främst en ökning i intäkter kopplat till planavtal, och beräknas för 
2020 utgöra ca 50tkr.

Finansiering
I kommunfullmäktiges beslut om miljö och byggförvaltningens budget 2020 ligger 
besparingar i jämförelse med föregående år motsvarande 1 600 tkr. Ändring av timavgift 
föreslås som en del av åtgärder för att kompensera aktuella besparing.

Förvaltningens beredning

POST VDKESS
34183 Ljungby

BESÖKSADRESS I F.I.EKON
Olojsgnian '/ 341 43 Ljungby f)3~2-m,8 l>0 Ull \ \
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E-POST
miljö byggiumunlen n liungby.se
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www ljunghy se !56-0fi7fJ
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Av miljö och byggförvaltningens ledningsgrupp med stöd från ekonomiavdelningen och 
handläggare på plan och byggavdelningen.

Trond Strangstadstuen

Förvaltningschef miljö och bygg

Beslutsunderlag

Handläggningskostnad per timme PBL, 2019-09-10
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Höjning av avgift i taxa för prövning, tillsyn och kontroll 
enligt miljöbalken

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:

1. fastställer timavgiften 1 159 kronor vid tillämpning inom miljö- och 
byggnämndens verksamhetsområden för prövning, tillsyn och kontroll av 
miljöbalken, strålskyddslagen, foder- och animaliska biprodukter, 
tobakslagen, receptfria läkemedel, alkohollagen (folköl) samt 
sprängämnesprekusorer. Timavgiften gäller från och med den 1 januari 2020.

2. beslutar att miljö- och byggnämnden för varje kalenderår får indexuppräkna 
fasta avgifter och timavgifter som framgår i taxa för prövning, tillsyn och 
kontroll enligt miljöbalken. Indexuppräkning sker utifrån den procentsats för 
innevarande år som föreskrivs enligt Prisindex för kommunal verksamhet. 
Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad under 
kommunfullmäktiges beslutsår.

Sammanfattning av ärendet

För att finansiera miljöavdelningens myndighetsutövande arbetsuppgifter har 
kommunfullmäktige tidigare antagit taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
miljöbalken. Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 att 
timavgiften skulle vara 822 kronor vid tillämpning inom miljö- och 
byggnämndens verksamhetsområden för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
miljöbalken. Nu föreslår miljö- och byggnämnden att denna timavgift höjs.

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört en kontrollräkning som visar att 
timavgiften avseende prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken inte tar 
hänsyn till kostnader kopplat till administration, ledning och politik. För att 
korrigera detta så föreslår miljö- och byggnämnden att kommunfullmäktige 
fastställer timavgiften till 1159 kronor vilket skulle innebära en höjning med 337 
kronor. Miljö- och byggnämnden föreslår även att miljö -och byggnämnden får i 
uppdrag att för varje år höja de i taxan angivna avgifterna i enlighet med 
Prisindex för kommunal verksamhet.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2019-10-02 § 141 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-09
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Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- och 
byggnämndens förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnämndens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden

MBN § 141 2019/1896

Höjning av timavgift avseende prövning, tillsyn och 
kontroll enligt miljöbalken

Beslut

Miljö-och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 
kommunfullmäktige:

1. Fastställer timavgiften 1 159 kronor vid tillämpning inom miljö- och 
byggnämndens verksamhetsområden tor prövning, tillsyn och kontroll av 
miljöbalken, strålskyddslagen, foder- och animaliska biprodukter, 
tobakslagen, receptfria läkemedel, alkohollagen (folköl) samt 
sprängämnesprekusorer.
Timavgiften ska gälla från och med den l januari 2020.

2. Beslutar revidera i taxor inom miljö- och byggnämndens 
verksamhetsområden for prövning, tillsyn och kontroll att nämnden får
för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta 
avgifterna och timavgifterna med den procentsats för del innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkning är oktober månad 2019 (kommunfullmäktiges beslutsår).

Sammanfattning av ärendet
För att finansiera miljöavdelningens myndighetsutövande arbetsuppgifter har 
kommunfullmäktige antagit taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
Miljöbalken.

En höjning av handläggningskostnad enligt miljöbalken ligger till grund for 
kommun fill Imäktiges beslut om miljö- och byggförvaltningens budget 2020.
Ny taxa beräknas ge ökade intäkter kopplat till tillsyn motsvarande l 350 tkr.

Miljö- och byggförvaltningens arbetsutskott föreslår nämnden att löreslå 
kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige fastställer timavgiften 
I 159 kronor vid tillämpning inom miljö- och byggnämndens 
verksamhetsområden för prövning och tillsyn av miljöbalken. strålskyddslagen, 
foder- och animaliska biprodukter, tobakslagen, receptfria läkemedel, 
alkohollagen (folköl) samt sprängämnesprekusorer.
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Timavgiften ska gälla från och med den l januari 2020. Samt att nämnden ska få 
besluta om indexhöjning enligt prisindex lör kommunal verksamhet (PKV) mot 
nuvarande konsumentprisindex (KPI).

Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltningens bedömning är att timtaxan sätts till l 159 kronor och att 
ändringen träder i kraft från och med den 1 januari 2020 enligt tjänsteskrivelse 
med bilaga daterad den 10 september 2019.

1 nuvarande taxa får nämnden för varje kalenderår indexreglera fastställda 
timtaxa (timavgift) enligt konsumentprisindex (KPI). Förvaltningen anser att det 
ska ändras till prisindex tor kommunal verksamhet (PKV).

Skickas till

Kommunstyrelsen
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Ändrad handläggningskostnad per timme avseende Miljöbalken

Förvaltningens förslag till beslut

Ny handläggningskostnad per timme sätts till 1 159kr. Ändring träder i kraft 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet

I beslut 29/9-2014 antog Kf taxa tor handläggning av ärenden enligt Miljöbalken. 
Handläggningskostnad per timme sattes då till 775kr. Senaste indexhöjning av 
handläggningskostnad gjordes 1/1-2019 efter beslut i Kf 17/12-2018. Timavgift sattes då till 
822kr."

Förvaltningens bedömning och överväganden

Enligt miljöbalken skall handläggning av ärenden generellt finansieras via avgift, antingen 
genom timavgift, eller via årlig avgift som räknas fram av antal tillsynstimmar och gällande 
timavgift.

Kontrollräkning av timavgift visar att gällande taxa inte tar höjd tor kostnader kopplat till 
administration, ledning och politik. Även övriga kostnader som ligger till grund tor timavgift 
är kontrollerad. Vidare är handläggningstid som del av arbetad tid i gällande taxa satt till 
60%, medan faktiskt utfall är ca 40%. Relevant mål tor kommande år bedöms till 50% av 
arbetad tid, vilket skulle ge tillnärmat full täckning av relevanta kostnader via avgifter.

Finansiering

l kommunfullmäktiges beslut om miljö och byggförvaltningens budget 2020 ligger en 
korrigering av handläggningskostnad enligt miljöbalken till grund. Ny taxa beräknas ge 
ökade intäkter kopplat till tillsyn motsvarande ca 1 350 tkr.

Förvaltningens beredning

Av miljö och byggförvaltningens ledningsgrupp med stöd från ekonomiavdelningen och 
handläggare på miljöavdelningen.
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T rond Strangstadstuen

Förvaltningschef miljö och bygg

Anna E. Andersson

Avdelningschef miljö

Beslutsunderlag
Handläggningskostnad per timme MB, 2019-09-10
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Höjning av N-faktorn i plan- och bygglovstaxan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar 0,5 som N-faktor i 
plan- och bygglovstaxan från och med den 1 januari 2020 för planärenden.

Sammanfattning av ärendet

N-faktom i plan- och bygglovstaxan ändrades senast den 14 december 2018. Då 
beslutade kommunfullmäktige att ändra N-faktom från 0.2 till 0.3. Nu föreslår 
miljö- och byggnämnden att N-faktom i plan- och bygglovstaxan höjs till 0.5.

Den föreslagna höjningen av N-faktom är en del av de höjningar som går att 
göra i förhållande till planavdelningens intäkter. I miljö- och byggnämndens 
beslut beskrivs hur höjningens betydelse för intäkterna inte går att förutse 
eftersom intäkterna från N-faktom också beror på antalet bygglov som hanteras 
under ett år. Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram exempel på vilka 
konsekvenser en ökning av N-faktom kan ge för bygglovsansökande. En 
höjning av N-faktom till 0,5 medför att kostnaden för bygglov och planavgift 
vid byggnation av en ny villa på 200 kvadratmeter ökar från 43 548 kronor till 
54 708 kronor. För en ny industribyggnad på 10 000 kvadratmeter skulle denna 
kostnad öka från 607 647 kronor till 916 293 kronor.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2019-10-02 § 143 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen,2019-09-10

Yrkanden

Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
avslår miljö- och byggnämndens förslag till beslut.

Conny Simonsson (S), Anne Karlsson (S) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag till 
beslut.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- och 
byggnämndens förslag till beslut.

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnämndens förslag till beslut.

Votering begärs.

Ordföranden finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
miljö- och byggnämndens förslag till beslut.

Omröstningsresultat

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med miljö- och byggnämndens förslag till beslut och att rösta NEJ för beslut i 
enlighet med Jan Lorentzsons yrkande.

I LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR I
Magnus Gunnarsson M X

Ann-Charlotte Wiesel M X

Jan Sahlin M X

Marcus Walldén M X

Lars-Ove Johansson C X

Anneli AhlqvistC X

Rut Björkström KD X

Anne Karlsson S X

Paul Kowalski S X

Emma Johansson Gauffin S X

Conny Simonsson S X

Kerstin Wiréhn V X

Jan Lorentzson SD X

Krister Salomonsson SD X

Roland Johansson ALT X

Voteringen har utfallit med 12 JA-röster och tre NEJ-röster. Kommunstyrelsen 
har efter votering beslutat i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag till 
beslut.

Justerandes sign
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Höjning av N-faktorn i plan- och bygglovstaxan

Beslut

Miljö- och byggnämndcn föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 
kommunfullmäktige antar 0,5 som N-fak tor i plan- och bygglovstaxan från och 
med den l januari 2020 för planärenden.

Reservation

Henrik Pettersson (SD) och Pär Augustsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Efter kommunledningens förslag om att bland annat höja N-faktom för 
planärenden till 0,5 beslutade kommunfullmäktiges om besparing i tilldelade 
medel för miljö- och byggförvaltningens budget 2020 motsvarande 1 609 tkr.

Senaste ändring av N-täktor från 0,2 till 0,3 beslutades av kommunfullmäktige 
den 14 december 2018 och började gälla från och med den I januari 2019.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att höja N-faktorn tor 
planärenden till 0,5.

Förvaltningens bedömning och överväganden

En höjning av N-faktorn till 0,5 medför att kostnaden för bygglov och planavgift 
för att bygga en ny villa på 200 kvadratmeter skulle öka från totalt 43 548 
kronor till 54 70 kronor. För en ny industribyggnad på 10 000 
kvadratmeterskulle kostnaden öka från totalt 607 647 kronor till 916 293 kronor.

Att höja N-faktorn är en del av de höjningar som går att göra i förhållande till 
planavdelningens intäkter. Att höja intäkterna på ärenden i samband med 
bygglovsgivning är svårt att avgöra vad det kommer att mer klart generera 
eftersom det är beroende på hur många ärenden om bygglov som behandlas 
under kommande är. Fur varje är görs det Her planer som kommer att 
möjliggöra byggnation där det finns möjlighet att ta ut en planavgift och 
ökningen kan därför göra att det för kommande år ger större effekt.

Yrkanden

Kent Danielsson (C) yrkar art N-faktorn höjs till 0.5.
Henrik Pettersson (SD) yrkar alt N-faktom behålls till nuvarande 0,3.
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Miljö- och byggnämnden

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslag mot varandra och resultatet blev enligt yrkande från 
Kent Danielsson (C).

Skickas till

Kommunstyrelsen
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Trond Strangstadstuen 

1)372-789274

trond.strangsfadsluen@ljiingby.se
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

Kommun fullmäktige

DnrOJPlVöW

Höjning av N-faktor, taxa plan och bygglagen (PBL)

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar 0,5 som N-faktor i plan- och 
bygglovstaxan från och med 1 januari 2020 för planärenden.

Sammanfattning av ärendet

Efter kommunledningens förslag om att bland annat höja N-faktor för planärenden till 0,5 
beslutade kommunfullmäktige om besparing i tilldelade medel för miljö och byggnämnden 
2020 motsvarande l 609tkr.

Senaste ändring av N-faktor från 0,2 till 0,3 beslutades av kommunfullmäktige 14/12-2018.

Förvaltningens bedömning och överväganden

En höjning av N-faktom till 0.5 skulle medföra att kostnaden för bygglov och planavgift för 
att bygga en ny villa på 200 kvm skulle öka från totalt 43 548 kr till 54 708 kr, och för en ny 
industribyggnad på 10 000 kvm skulle kostnaden öka från totalt 607 647 kr till 916 293 kr.

Att höja N-faktom är en del av de höjningar som går att göra i förhållande till 
planavdelningens intäkter. Att höja intäkterna på ärenden i samband med bygglovgivning är 
svårt att avgöra vad det kommer att mer precist generera eftersom det är beroende på hur 
många ärenden om bygglov som behandlas under kommande år. För varje år görs det fler 
planer som kommer att möjliggöra byggnation där det finns möjlighet att ta ut en planavgift 
och ökningen kan därför göra att det för kommande år ger större effekt.

Finansiering

En höjning av N-faktom från 0,3 till 0,5 uppskattas ge en ökning i intäkter på ca 600 tkr för 
2020.

Förvaltningens beredning

Av miljö och byggförvaltningens ledningsgrupp.
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Trond Strangstadstuen

Förvaltningschef miljö och bygg

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2020.
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Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till taxa för 
offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 om höjning av 
handläggningsavgiften i taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen. Timavgift sattes då till 1 050 kronor för handläggning per 
timme och 874 kronor för extra offentlig kontroll per timme. Miljö- och 
byggnämnden föreslår nu att kommunfullmäktige antar en ny taxa där 
handläggningsavgiften höjs.

Från och med den 14 december 2019 ska EU:s nya kontrollförordning bölja 
tillämpas. Den nya kontrollförordningen reglerar den europeiska 
livsmedelskontrollen och hur kontrollen ska finansieras. Den nya 
kontrollförordningen ändrar därför hur medlemsstaterna får ta ut avgifter av 
livsmedelsföretagare för att finansiera kontrollen. Sverige kommer behöva 
anpassa sin lagstiftning efter de nya bestämmelserna, däribland förordning om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, vilken 
utgör grunden för kommunens taxa för kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftning.

Enligt livsmedelslagstiftningen ska handläggning av ärenden generellt 
finansieras via avgift, antingen genom timavgift, eller via årlig avgift som 
räknas fram av antal tillsynstimmar och gällande timavgift. Miljö- och 
byggförvaltningen har genomfört en kontrollräkning som visar att gällande taxa 
för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen inte tar hänsyn 
till kostnader kopplade till administration, ledning och politik. Miljö- och 
byggnämnden har därför tagit fram ett nytt förslag till taxa som 
kommunfullmäktige föreslås anta. I det nya förslaget till taxa så är 
handläggningskostnaden 1 270 kronor per timme vilket är en föreslagen ökning 
på 220 kronor. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
det nya förslaget till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen.

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
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Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2019-10-30 § 165
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-31
Förslag till taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen, 2019-10-31

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- och 
byggnämndens förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnämndens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden

MBN § 165 2019/1875

Ny taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 
kommunfullmäktige fastställer nytt förslag till taxa daterat den 10 oktober 2019.

Sammanfattning av ärendet

Från och med den 14 december 2019 ska EU:s nya kontroll förordning,
2017/625/EU, börja tillämpas. För nämndens taxa sker därför justeringar för att 
anpassa taxan till den nya kontrollförordningen. I den svenska lagstiftningen till 
EU:s nya kontrollförordning lämnas dessutom förslaget att övergå från ett 
system med fasta avgifter som betalas i förskott, till ett system med 
efterhandsdebitering. Denna övergång förväntas ske först under år 2020.

Den nya kontroll förordningen reglerar den europeiska livsmedelskontrollen och 
hur kontrollen ska finansieras. Den nya kontrollförordningen ändrar därför hur 
medlemsstaterna får ta ut avgifter av livsmedelsföretagare för att finansiera 
kontrollen. Sverige kommer behöva anpassa sin lagstiftning efter de nya 
bestämmelserna, däribland förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, vilken utgör grunden för 
nämndens taxa.

Enligt livsmedelslagstiftningen ska handläggning av ärenden generellt 
finansieras via avgift, antingen genom timavgift, eller via årlig avgift som 
räknas fram av antal tillsynstimmar och gällande timavgift.

Nuvarande taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen antogs den 
29 september 2014 av Kommunfullmäktige. Handläggningskostnad per timme 
sattes då till 900 kronor och extra offentlig kontroll till 750 kronor.

Senaste indexhöjning av handläggningskostnad antogs efter beslut i 
Kommunfullmäktige den 17 december 2018 och började gälla den 1 januari 
2019. Timavgift sattes då till 1 050 kronor för handläggning per timme och 874 
kronor för extra offentlig kontroll per timme.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige fastställer nytt förslag till 
taxa daterat den 10 oktober 2019.
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Kontrollräkning av timavgift visar att gällande taxa inte tar höjd tor kostnader 
kopplat till administration, ledning och politik. Även övriga kostnader som 
ligger till grund för timavgift är kontrollerad. Handläggningstid i förhållande till 
arbetat tid är enligt beräkning ca 50%, vilket motsvarar schablonvärde från SKL.

Förvaltningen anser att timavgiften för livsmedelskontrollen för år 2020 föreslås 
öka från 1 050 kronor till 1 270 kronor för årlig offentlig kontroll och från 874 
kronor till 1 142 kronor för uppföljande kontroll som inte är planerad (tidigare 
extra offentlig kontroll).

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 9 oktober 2019.
® Förslag till taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll enligt livsmedels- 

och foderlagstiftningen daterad den 10 oktober 2019.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Jiislerandes sign
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Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen

Förvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxa 
för nämndens verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med den 14 
december 2019. Timavgiften justeras till 1270 kr per timme för årlig offentlig avgift samt 

1 142 kr per timme för uppföljande kontroll som inte var planerad och föreslås börja gälla 
från och med 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Från och med den 14 december 2019 ska EU:s nya kontrollförordning (2017/625/EU) börja 
tillämpas. För nämndens taxa sker därför justeringar för att anpassa taxan till den nya 
kontrollförordningen. I den svenska lagstiftningen till EU:s nya kontroll förordning lämnas 
dessutom förslaget att övergå från ett system med fasta avgifter som betalas i förskott, till ett 
system med efterhandsdeb i tering. Denna övergång förväntas ske först under år 2020.

Timavgiften för livsmedelskontrollen för år 2020 föreslås öka från 1050 kr till 1270 kr för 
årlig offentlig kontroll och från 874 till 1142 kronor för uppföljande kontroll som inte är 
planerad (tidigare extra offentlig kontroll). I beslut 29/9-2014 antog Kf taxa för offentlig 
kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Handläggningskostnad per timme sattes då till 900 
kr och extra offentlig kontroll sattes till 750kr. Senaste indexhöjning av 
handläggningskostnad gjordes 1/1-2019 efter beslut i Kf 17/12-2018. Timavgift sattes då till 
1050kr för handläggning per timme och 874 för extra offentlig kontroll per timme.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Den nya kontroll förordningen reglerar den europeiska livsmedelskontrollen och hur 
kontrollen ska finansieras. Den nya kontrollförordningen ändrar därför hur medlemsstaterna 
får ta ut avgifter av livsmedelsföretagare för att finansiera kontrollen. Sverige kommer 
behöva anpassa sin lagstiftning efter de nya bestämmelserna, däribland förordning
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(2006:1166) om avgifter tor offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
vilken utgör grunden för nämndens taxa.

Enligt livsmedelslagstiftningen skall handläggning av ärenden generellt finansieras via 
avgift, antingen genom timavgift, eller via årlig avgift som räknas fram av antal 
tillsynstimmar och gällande timavgift.

Kontrollräkning av timavgift visar att gällande taxa inte tar höjd för kostnader kopplat till 
administration, ledning och politik. Även övriga kostnader som ligger till grund tor timavgift 
är kontrollerad. Handläggningstid i förhållande till arbetat tid är enligt beräkning ca 50%, 
vilket motsvarar schablonvärde från SKL.

Finansiering

I kommunfullmäktiges beslut om miljö och byggförvaltningens budget 2020 ligger en 
korrigering av handläggningskostnad enligt livsmedelslagstiftningen till grund. Ny taxa 
beräknas ge ökade intäkter kopplat till tillsyn motsvarande ca 200 tkr.

Förvaltningens beredning

Av miljö- och byggförvaltningens ledningsgrupp med stöd från ekonomiavdelningen och 
handläggare på miljöavdelningen.

Trond Strangstadstuen

Förvaltningschef miljö och bygg

Anna E. Andersson

Avdelningschef miljö

Beslutsunderlag

Handläggningskostnad per timme Livsmedel, 2019-09-10
Förslag till taxa från och med den 14 december 2019 för Ljungby kommuns
livsmedelskontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen.
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Förslag till taxa för Ljungby kommuns 
offentliga kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen

10 oktober 2019

Gäller från: 2019-12-14
Fastställd av: Kommunfullmäktige XXXXXXX, § XX
Dokumentansvarig förvaltning Miljö- och byggförvaltningen



Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedels- och foderlagstiftningen

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Ljungby kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning 
och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804), 
lagen om foder och animal iska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive 
förordning (2006:1166) om avgifter for offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning. Enligt 3 § livsmedelslagen 
jämställs med livsmedel

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas 
ur kran till konsument1, och

2. snus och tuggtobak.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll och
7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 § Miljö- och byggnämnden får for varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret 
i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SlCL:s hemsida i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. Övriga ändringar i taxan 
beslutas av kommunfullmäktige.

5 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och byggnämnden 
efter handläggning som vanligen medför avgiftsskyldighet.

Timavgift

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1270 kronor per timme kontrolltid för 
offentlig kontroll. Vid uppföljande kontroll som inte var planerad, registrering samt kontroll och 
utfärdande av import- och exportintyg är timavgiften 1142 kronor per timme kontrolltid.

1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003
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Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges 
i taxan.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid myndigheten har använt 
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning, övriga kontroller samt beredning i övrigt i ärendet, 
föredragning och beslut.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För 
inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering

7 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för 
att tillverka snus och tuggtobak eller för dricks vattenförsörjning ska betala avgift för en timmes 
kontrolltid för registrering enligt 6 §.

Årlig kontrollavgift

8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den årliga kontrolltid som miljö- och byggnämnden tilldelat eller 
beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med 
ti mavgiften.

9 § För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden beslutar för 
anläggningen och bestäms genom en riskbedömning, vilken görs med hänsyn till typ av 
verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt med hänsyn till nämndens 
erfarenheter av verksamheten. Vid fastställandet av risk- och erfarenhetsklasser samt 
kontrolltiden för dessa ska den nationella vägledningen från Jordbruksverket användas.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med 
timtaxan.

10 § Om en tillämpning av 8 och 9 §§ skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, 
ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av 
anläggningens kontrollbehov.

11 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i torskott. Den årliga avgiften ska 
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas enligt 9 § förordningen om
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avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (2006:1166). Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den 
årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall 
enligt 17 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den 
nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten 
visat nämnden att verksamheten har upphört.

12 § Enligt 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (2006:1166) ska den 
årliga kontrollavgiften betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen 
(livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

13 § Livsmedels företagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och 
som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig 
kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid (inklusive restid) enligt § 6 och för de faktiska kostnaderna för 
provtagning och analys av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande 
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Avgift för exportkontroll

14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 § betala avgift till 
miljö- och byggnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt
6§.

Avgift för importkontroll

15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 §, betala 
avgift till miljö- och byggnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av 
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land 
och de EU-bestänunelser som förordningen kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 
6 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover.
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Avgift för övrig offentlig kontroll

16 § För sådan offentlig kontroll i övrigt som följer av den lagstiftning som anges i 1 §, tas avgift 
ut förden faktiska kontrolltid som miljö- och byggnämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 6 
§, och nämndens övriga faktiska kostnader i ärendet.

Höjning eller nedsättning av avgift

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, kontrollbehov 
eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnämnden enligt 10 § förordningen om avgift för 
offentlig kontroll av livsmedel (2006:1166), i ett enskilt ärende ändra eller efterskänka avgiften 
enligt denna taxa.

Avgiftens erläggande och verkställighet

18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ljungby kommun genom dess miljö- och 
byggnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Överklaganden

Nämndens beslut om avgift överklagas till Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.

Bestämmelsen om timavgiften i 6 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med den 1 
januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 6 § ska debiteras tillämpas istället till och med den 
31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (1050 kr respektive 874 kronor). Detsamma 
gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under denna period.
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Bilaga 1: Riskmodu!
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell for riskklassning enligt föreskrifter om 
avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid 
beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av 
informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som 
följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).

Tabell 1. Riskmodulen

Riskklass Kontrolltid
(timmar)

1 26

2 20

3 14

4 10

5 6

6 4

7 T

8 1
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Tabell 2. Informationsmodulen

Orsak till kontroll
behov s id anläggningen

Verksamhetens
storlek

Kontrolltid
(timmar)

Utformar märkning men 
märker förpackar inte 
livsmedel

Oberoende 24

Utformar märkning samt 
märker töipackar 
livsmedel

a - mycket stor 
b - stoi

c - mellan 
d - liten

5

6

e - mycket liten (I) 
f - mycket liten (II i 
g - ytterst liten

Utformar inte märkning 
men märker förpackar 
livsmedel

a - mycket stor 
b - stor

4

c - mellan 
d - liten

3

e - mycket liten (I) 
t - mycket liten (II)
2 - ytterst liten

i

Utformar presentation 
men märker förpackar 
inre livsmedel Oberoende i

Utformar inte presen
tation och märker 
förpackar inte livsmedel

Oberoende 0

Tabell 3. Er/areiilietsniodiilen

Erfareuhetsklass A B c

Tidsfaktor 1 1.5
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Sammanträdesprotokoll 28(33)
JJJ LJUNGBY 

KOMMUN
2019-11-12

Kommunstyrelsen

KS § 190 KS2019/0370 140

Avveckling av den ekonomiska föreningen 
Entreprenörsregionen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget 
om att avveckla den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2003 om medlemskap i den 
ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen. Sedan kommunen blev medlem i 
föreningen så har teman, mötesformer och engagemanget i föreningen varierat. 
Samarbetet har präglats av entreprenörskap och har varit inriktat på 
utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyten.

Vid Entreprenörsregionens föreningsstämma i maj 2019 beslutades om nya 
samarbetsformer och ett nytt samverkansavtal. Entreprenörsregionen kommer i 
fortsättningen att vara ett nätverk för inspiration, kunskap- och erfarenhetsutbyte 
som främjar medlemmarnas arbete för en god utveckling av näringslivet i 
regionen. Förslaget som föreningsstämman enades om var att den ekonomiska 
föreningen skulle avvecklas i förmån för denna nya nätverksform.

Den 29 oktober 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget om att avveckla den ekonomiska 
föreningen Entreprenörsregionen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-10-29 § 153 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-23

Beslutsordning

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

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

Justerandes sign



1(1)TXT LJUNGBY 
KOMMUN

TJANSTESKRIVELSE

2019-10-23

KS2019/0370.140

Kommnnledningsförvaltningen

Jonas Jönsson

Jonas.jonsson@lj ungby. se

Avveckling av den ekonomiska föreningen 
Entreprenörsregionen

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget att 
avveckla den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2003, § 99, att bli medlem i den ekonomiska 
föreningen Entreprenörsregionen.

Teman, mötesformer och engagemang har under tiden sedan bildandet varierat. Vid 
Entreprenörsregionens föreningsstämma i maj 2019 beslutades om nya samarbetsformer och 
ett nytt samverkansavtal. Entreprenörsregionen kommer i fortsättningen att vara ett nätverk 
för inspiration, kunskap- och erfarenhetsutbyte som främjar medlemmarnas arbete för en god 
utveckling av näringslivet i regionen.

Medlemskommunema turas om att ansvara för kallelser, program och minnesanteckningar 
enligt ett rullande schema.

Gnosjö kommun hanterar kvarstående ekonomiska medel inom ramen för 
samverkansavtalet.

Kostnader för nätverksträffar bekostas genom i anspråktagande av nätverkets befintliga 
medel.

Med ovanstående konstruktion kan den ekonomiska föreningen därmed avvecklas.

Kommundirektör

POSTADRESS
341 83 Ljungby

E-POST
kommunstyrelsen@Ijungby.se

BESÖKSADRESS
Olofs gatan 9, 341 43 Ljungby

WEBBPLATS
www.ljungby.se

0372-78 90 00 va-
telefon ORG NR

212000-0670

BANKGIRO
156-0879

mailto:kommunstyrelsen@Ijungby.se
http://www.ljungby.se


LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2019-11-12

16(33)

Kommunstyrelsen

KS § 182 KS2019/03 56 046

Bokslut stiftelser 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att:

1. kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga 
samförvaltade stiftelser år 2018.

2. kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet till kommunstyrelsen för 
verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning av ärendet

Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade 
stiftelser, har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2018. De stiftelser 
som ingår i ärendet är stiftelsen Social samfond för äldreomsorgen, stiftelsen 
Social samfond för allmänna hjälpändamål, stiftelsen Social samfond för 
allmänna hjälpändamål, stiftelsen C E Dahlins biblioteks- och kulturfond och 
stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond. Under år 2018 tillkom även 
stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond. Denna stiftelse har förlängt 
räkenskapsår till 31 december 2019 och redovisas därför först nästa år. 
Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerad i den 
samförvaltade depån för Ljungby kommuns samförvaltning.

I tjänsteskrivelsen från den 11 oktober 2019 skriver 
kommunledningsförvaltningen att förvaltningen av fondema bedöms som 
förenlig med god redovisningssed. Med vetskap om detta så föreslår 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2019 att kommunstyrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 och att årsredovisningarna 
godkänns.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-10-29 § 149 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-11 
2018 Sammandrag för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser 
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond 
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond 
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel 
Sammanställning av räkenskaperna 2018 Stiftelsen Social samfond för 
äldreomsorg

Justerandes sign
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2019-11-12
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XIX LJUNGBY 

KOMMUN

Kommunstyrelsen

Beslutsordning

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

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

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-10-11

KS2019/0356.046

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavd Kommunfullmäktige
Lisbeth Wikström Svensson

0372-789150

lisbeth.wikstromsvensson@ljungby.se

Bokslut för stiftelser/donationsfonder 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att:

1) Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga samförvaltade 
stiftelser för 2018

2) Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018.

Sammanfattning av ärendet

Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser, 
har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2018.

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:
Stiftelsen Social samfond för äldreomsorgen 
Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpändamål 
Stiftelsen C E Dahlins biblioteks- och kulturfond 
Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond

Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerad i den samförvaltade 
depån för Ljungby kommun samförvaltning. Den totala förmögenheten för stiftelserna 
uppgår vid räkenskapsårets slut till 38 709 tkr (föreg år 40 990 tkr), varav 37 560 tkr 
(föreg år 39 791 tkr) avsåg Dahlins biblioteks- och kulturfond. Förmögenheten 
minskade under 2018 med 2 281 tkr (den ökade 2017 med 2 009 tkr). Resultatet för 
stiftelserna låg på 2 173 tkr (föreg år 1 542 tkr), vilket består av utdelningar på aktier, 
ränteintäkter och realisationsvinster. Det egna kapitalet uppgick till 37 731 tkr, varav 
1 539 tkr är fritt eget kapital, vilket innebär att det är kapital som är möjligt att dela ut.

Ytterligare en stiftelse har tillkommit under 2018, men stiftelsen har förlängt räkenskapsår 
till 31 december 2019, så den redovisas inte förrän nästa år. Den heter Stiftelsen Lennart 
Svenssons Minnesfond.

POSTADRESS
341 83 Ljungby

BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
Olof sgatan 9. 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 vx 212000-0670

E-POST
kommunstyrelsen@ljungby.se

WEBBPLATS BANKGIRO
www.ljungby.se 156-0879
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Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltning sker av Danske Banks Stiftelsetjänst. Förvaltningen sker med god 
redovisningssed. Årsredovisningarna är granskade och påskrivna av vald revisor från 
KPMG. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang föreslår kommunlednings- 
förvaltningen att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga 
samförvaltade stiftelser för 2018 och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Årsredovisningar:
2018 Sammandrag för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser 
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond 829000-2990 
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond 829001-5091 
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel 829000-7866 
Sammanställning av räkenskaperna 2018 Stiftelsen Social samfond för äldreomsorg 829000- 
7890



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2019-10-28

32(38)

Kommunfullmäktige

KF §150 Ks2019/0367 102

Valärende - R Alasaad (S)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Länsstyrelsen ombeds att utse ny ersättare i kommunfullmäktige.

Ny ersättare i kultur- och fritidsförvaltningen utses nästkommande 
sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Rashad Alasaad (S) avsäger sig den 1 oktober 2019 samtliga uppdrag i Ljungby 
kommun.

Uppdragen är:

1. Ersättare i kommunfullmäktige
2. Ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag

R Alasaads avsägelse daterad 2019-10-01

Beslutsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och finner 
att de gör så.

Skickas till

Länsstyrelsen

Justerandes sign/7/1-9?
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KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
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33(38)

Kommunfullmäktige

KF § 151 Ks2019/0369 102

Valärende - Piroska Ruzsa Pal (S)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Ny ersättare i miljö- och byggnämnden utses nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Piroska Ruzsa Pal (S) avsäger sig den 3 oktober 2019 uppdraget som ersättare i 
miljö- och byggnämnden.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och finner 
att de gör så.

Beslutsunderlag

Ruzsa Pals (S) avsägelse 2019-10-03

Justerandes sign



tXJ LJUNGBY 
KOMMUN

MEDDELANDE
2019-11-15

Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen Kommunfullmäktige

Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-11-25

1. Förvaltningsrätten i Växjö har i dom meddelad den 30 oktober 2019 
avslagit överklagande av kommunfullmäktiges samtliga beslut den 30 
april 2018. Den överklagande anförde att besluten skulle ses som 
ogiltiga då dörren till fullmäktigesalen hade gått i lås under del av 
sammanträdet.

2. Socialnämnden redovisar att det finns beslut enligt SoL och LSS som 
inte har verkställts inom tre månader under tredje kvartalet 2019.

3. Länsstyrelsen har utsett Anita Wanderoy (S) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Rashad Alasaad (S).

4. Förvaltningsrätten i Växjö meddelar i dom daterad 2019-11 -20 att de 
avslår överklagandet av fullmäktiges beslut om budget i juni 2019.

POSTADRESS BESÖKSADRESS

341 83 LJUNGBY Olofsgatan 9, Ljungby
E-POST

kommunstyrelsen ta)liunsbv.se

TELEFON

0372-78 90 00 vx
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Meddelad i Växjö

KLAGANDE
Lars Andersson, 600629-2418

MOTPART
Ljungby kommun

Mål nr 
2218-18

LJUNGBYKOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -10- 3 1

KOMMUNLEDNINgöFÖRVALTNINGEN

ÖVERKLAGAT BESLUT
Kommunfullmäktige i Ljungby kommuns beslut den 23 april 2018, § 29-51

SAKEN
Laglighetsprövning

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Lars Andersson överklagar kommunfullmäktiges beslut från sammanträdet 

den 23 april 2018 och anför följande. Dörrarna var låsta för allmänheten un

der delar av mötet. Beslut av fullmäktige som fattas med låsta dörrar är inte 

lagliga. Detta är ett allvarligt hot mot demokratin.

Ljungby kommun motsätter sig bifall till överklagandet och anför följande. 

Det är beklagligt att dörren till sammanträdeslokalen gick i lås under tid 

sammanträdet pågick och förhindrade att en person ur allmänheten kunde 

vara med som åhörare. Det fanns dock personer ur allmänheten som deltog 

vid sammanträdet. Vidare gick det att följa sammanträdet via webb-TV och 

utsändning i lokalradio varför sammanträdet var offentligt. Den omständig

heten att lokalen gått i lås och att därmed inte alla som ville ha tillträde till 

lokalen fick det medför dock inte att besluten strider mot lag, att besluten

Dok.Id 196614
Postadress
Box 42 
351 03 Växjö

Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Kungsgatan 8 0470-56 02 00 0470-255 02 måndag-fredag

E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 08:00-16:00 
www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

mailto:forvaltningsrattenivaxjo@dom.se
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annars tillkommit i felaktig ordning eller att någon annan grund som kan ut

göra skäl för att upphäva besluten föreligger. Samtliga beslut har fattats en

ligt gällande regler i kommunallagen.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Rättslig reglering

Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av 

kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga beslutet 

till förvaltningsrätten (jfr 13 kap. 1 § kommunallagen [2017:725]).

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de 

omständigheter som överklagandet grundas på. Vid prövningen av överkla

gandet får förvaltningsrätten inte beakta andra omständigheter än sådana 

som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång (jfr- 13 kap.

4 och 7 §§ kommunallagen).

Ett överklagat beslut upphävas, om

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller 

landstinget,

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning (jfr 13 kap. 8 § 

kommunallagen).

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Fullmäktige får dock be

sluta att överläggningen i ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar. Er

sättarna får närvara vid en sådan överläggning, även när de inte tjänstgör (jfr

5 kap. 42 § kommunallagen).
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Förvaltningsrättens bedömning

Lars Andersson har gjort gällande att dörrarna vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 23 april 2018 var låsta för allmänheten under delar av mö

tet och att fullmäktiges beslut därför inte är lagliga. Det saknas närmare 

uppgifter om vid vilken tidpunkt dörrarna gick i lås och hur länge de var 

låsta samt vilka beslut som kan antas ha avhandlats när dörrarna var låsta.

Enbart det förhållandet att dörrarna var låsta under delar av mötet medför 

inte att samtliga beslut som fullmäktige har fattat vid det aktuella samman

trädet inte har kommit till på lagligt sätt eller strider mot lag eller annan för

fattning. Lars Andersson har inte visat att omständigheterna har varit sådana 

att det finns grund för att upphäva något av fullmäktiges beslut den 23 april 

2018. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03)

Mattias Håkansson

tf. rådman

Föredragande: Helene Larsson



Sida 1 (3)
FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr
I VÄXJÖ 2019-11-20 3296-19

Meddelad i Växjö

KLAGANDE 
Paul Kowalski

MOTPART
Ljungby kommun

ÖVERKLAGAT BESLUT
Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2019 (KF § 101)

SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Kommunfullmäktige i Ljungby kommun beslutade vid sammanträde den 

17 juni 2019 att anta kommunstyrelsens förslag till budget år 2020 och plan 

för åren 2021-2024.

Paul Kowalski yrkar att det överklagade beslutet upphävs och anför bl.a. 

följande. Vid sammanträdet lade en ledamot fram ett antal yrkanden, varav 

samtliga återfanns i Socialdemokraternas budgetdokument. Av protokollet 

framgår att ordföranden endast ställde proposition på säryrkanden som inte 

föll under beslutsordning 1 A och B (säryrkanden som ingått i och varit des

amma som Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag till bud

get). Ordföranden valde härigenom att helt bortse från bland annat ledamo

tens formella yrkanden i ärendet och ställde därför inte yrkandena under 

proposition. Till saken hör också att ledamotens yrkanden innebär en bespa

ring på 1,379 miljarder kr medan Socialdemokraternas rambudgetförslag 

omfattar drygt 1,6 miljarder kr.

Dok. Id 214331
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 42 Kungsgatan 8 0470-56 02 00 - måndag-fredag
351 03 Växjö E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 08:00-16:00

www. forval tn ingsratteni vaxjo.domstol .se
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Förvaltningsrätten har att pröva överklagandet i den ordning som anges i 

13 kap. kommunallagen. Detta innebär dels att endast det överklagade be

slutets laglighet och inte dess lämplighet kan prövas, dels att prövningen 

endast omfattar om beslutet ska upphävas eller inte.

Enligt 13 kap. 8 § första stycket kommunallagen ska överklagat beslut upp

hävas, om

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller lands

tinget,

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. Vid fullmäktiges samman

träde föreslogs kommunstyrelsens förslag till budget som huvudförslag me

dan Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag ställdes mot 

varandra för att ta fram ett motförslag. Vid omröstningen vann Socialdemo

kraternas förslag bifall (beslutsordning 1 A). Därefter ställdes kommunsty

relsens förslag mot Socialdemokraternas förslag, varvid kommunstyrelsens 

förslag vann bifall (beslutsordning 1 B). Efter detta ställdes proposition på 

säryrkanden som inte föll under beslutsordning 1 A och B, det vill säga 

säryrkanden som ingått i och varit desamma som Socialdemokraternas och 

Sverigedemokraternas förslag till budget.

Paul Kowalski har gjort gällande att ordföranden vid fullmäktiges samman

träde agerat i strid med kommunallagen, genom att endast ställa proposition 

på vissa säryrkanden. Enligt Paul Kowalskis mening har ordföranden bort

sett från bland annat en ledamots formella yrkanden i ärendet. Av samman-



trädesprotokollet framgår emellertid inte att den aktuella ledamoten eller nå

gon annan ledamot framställde några formella yrkanden, det vill säga bord

läggning eller återremiss, som borde ha behandlats vid sammanträdet. Vad 

gäller de materiella yrkanden som ledamoten framställde kan konstateras att 

det ställdes proposition på ett av dessa säryrkanden (beslutsordning 10). Be

träffande övriga säryrkanden har det, såvitt framkommit, ställts proposition 

på dessa genom beslutsordningarna 1 A och B. Ordförandens hantering av 

ärendet kan i dessa delar därför inte anses lagstridig. Vad Paul Kowalski har 

anfört om de beloppsmässiga skillnaderna mellan ledamotens yrkanden och 

Socialdemokraternas budgetförslag innebär inte att beslutet är olagligt.

Förvaltningsrätten anser sammanfattningsvis att Paul Kowalski inte har vi

sat att kommunfullmäktiges beslut är olagligt enligt någon av prövnings- 

grunderna i 13 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03)
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Maria Örnerheim 

rådman

Föredragande: David Hedendahl



Sveriges Domstolar

Hur man överklagar FR-03

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor
Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet.

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.

Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag.

Så här gör du
1. Skriv förvaltningsrättens namn och 

målnummer.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet.

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet.

Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt.
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Prövningstillstånd i kammarrätten
När överklagandet kommer in till kammar
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall.

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings
rätten dömt rätt.

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet.

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts
tillämpningen.

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning.

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.
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