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KOMMUN

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Ledamöter deltar digitalt enligt information bifogad kallelsen,
presidiet tjänstgör i Märtasalen, Storgatan 6, Ljungby
måndagen den 24 maj 2021, klockan 17.30Vid förhinder kontakta Sofia Olsson som kallar ersättare. Telefon 0372-78
91 17, sofia.olsson@liungbv.se

Inledning

Ordföranden hälsar välkommen.
Förslag till justerare: Fredrik Svärd och Karl-Gustaf Sundgren,
ersättare: Marcus Walldén.
Justeringen hålls måndagen den 31 maj 2021 kl. 16.00.

Ärenden
1. Kommunstyrelsens ordförande informerar.
2. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.
3. Enkla frågor.
4. Inlämnande av motioner och interpellationer.
5. Svar på interpellation om personalförmån synfelsoperation.

6. Godkännande av Ljungby kommuns årsredovisning år 2020.
7. Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet.
8. Yta och budget för skyddsrum i nya Hjortsbergskolan åk 7-9.
9. Borgensram för de kommunala bolagen.
10. Svar på motion om visselblåsarfimktion.
11. Årsredovisning för Märta Ljungbergs Donationsfond år 2020.
12. Årsredovisning för stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets
främjande i Västbo Härad år 2020.
13. Godkännande av avsägelse - ersättare i kommunfullmäktige (S).
14. Godkännande av avsägelse - ersättare i kommunfullmäktige (L).
15. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.
16. Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M)

�--·····--·-·--·-· ..
I-�-J UN l..7.t.:
�- ,..,,.'( t'\",
,,,,,-....

.-\,·,:.

--····-· ..... .

2021 -05- 1 1

KOMMUNLl:Df�!NSGFÖ:"··.
Dnr\'.3'c20d \

-o�o;z. 001

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om utredning om bildande av ett
samhällsbyggnadskontor
Ljungby kommun har en vision om att bli 35.000 invånare år 2035.
För att komma dit krävs flera strategiska ställningstaganden. Ett av dem kan vara att bilda ett
samhällsbyggnadskontor. Det skulle ge fördelar med en mer sammanhållen organisation vad gäller
styrning och ledning avseende bl.a. fysisk planering för att utveckla Ljungby kommun.
Vi socialdemokrater yrkar att:
-

Frågan om bildandet av ett samhällsbyggnadskontor utreds

Ljungby 2021-05-07

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Anne Karlsson

Caroline Holmqvist Henrysson

(s)

(s)
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation till Carina Bengtsson (c) ordförande i
personalutskottet angående personalförmån
synfelsoperation
Det har funnits en personalförmån "Synfelsoperation". Frågan har kommit från
anställda som tydligen inte blivit informerade om att den tagits bort. Förmånen
gick till på så sätt att arbetsgivaren betalade fakturan och den anställde har
sedan kunnat dela upp kostnaden genom löneavdrag. Det gick att dela upp
avdraget på upp till 24 månader- tidigare 10 månader.
Detta gjorde att det fanns möjlighet för fler av våra anställda att göra en
synfelsoperation. Många har inte råd att betala hela summan på en gång.
Kostnaden kan ligga på ca 50 - 60 000:-.
Jag undrar därför:
1. Varför finns inte förmånen kvar?
2. Hur har personalen informerats?
2. Vem har beslutat att ta bort den?

Ljungby 2021-04-06
Margareta Andersson
(s)

TXX

LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-04-26

12(36)

Kommunfullmäktige

KF §49

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Interpellationen besvaras nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Interpellationer
1. Margareta Andersson (S) har ställt en interpellation till ordförande i
personalutskottet om personalförmån synfelsoperation.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att Margareta Andersson (S)
interpellation får ställas och finner att fullmäktige beslutar så.

Sammanträdet ajourneras kl 18.40-19.00

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsen

KS § 81

KS2021-0090

041

Årsredovisning för Ljungby kommun 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
årsredovisningen för Ljungby kommun 2020.
Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat bokslut och årsredovisning för
Ljungby kommun 2020. Årsredovisningen ger information om det ekonomiska
utfallet för 2020 års verksamhet och redovisar den ekonomiska ställningen per
den 31 december 2020. Årsredovisningen innehåller även en
kommunövergripande förvaltningsberättelse med måluppföljning samt
föf".'altningamas och de kommunala bolagens verksamhetsredovisningar.
Resultatet för kommunkoncernen som helhet slutar på+11 7 miljoner kronor år
2020. Kommunens resultat slutar på+ 99 miljoner kronor år 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 april 2021 att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
årsredovisningen för Ljungby kommun 2020.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-04-27 § 74
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-20
Årsredovisning 2020, 2021-04-20
Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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KS2021-0090.041

Kommunledningsförvaltningen
Magnus Johansson
Ekonomichef
Tel. 0372-78 91 53
magnus.g.johansson@ljungby.se

Kommunfullmäktige

Årsredovisning för Ljungby kommun 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
årsredovisningen för Ljungby kommun 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för 2020.
Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger infonnation om
det ekonomiska utfallet för 2020 års verksamhet och redovisar den ekonomiska
ställningen per 2020-12-31. Årsredovisningen innehåller även en kommunövergripande
förvaltningsberättelse med måluppföljning samt förvaltningarnas och de kommunala
bolagens verksamhetsredovisningar.
Resultatet för kommunkoncemen som helhet slutade på + 117 miljoner kronor.
Kommunens resultat slutade på + 99 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Årsredovisning

Jennie Vidal
Kommundirektör

Magnus Johansson
Ekonomichef
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Revisorerna

2021-04-21

Ljungby kommun

Till
Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Rev isio nsberättelse
Undertecknade revisorer, som är av Ljungby kommunfullmäktige utsedda att granska
kommunens räkenskaper och förvaltning för år 2020, får efter verkställt uppdrag avge
följande revisionsberättelse.
Vi bar granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning och
räkenskaper för 2020. Genom de utsedda lekmannarevisorerna har granskning skett av
Ljungby Holding AB, Ljungby Energi AB med dotterbolag Ljungby Energinät AB,
Ljungbybostäder AB och Ljungby Utveckling AB.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grw1d för bedömning och ansvarsprövning.
KPMG har biträtt kommunrevisionen. Följande fördjupade granskningsprojekt har
genomförts och avsett verksamhetsåret 2020: Granskning av delårsbokslut och årsbokslut,
grundläggande granskning av nämnder och styrelse inklusive riskanalys, granskning av
investeringsprojekt förskola, uppföljning av tidigare granskning av externa utförare inom
hemtjänsten, resursfördelning inom grundskolan.
För samtliga granskningar har upprättats revisionsrapporter som skickats till berörd
nämnd/styrelse för yttrande. Revisionsrapporterna skickas löpande till kommunfullmäktige
och kommunstyrelse för kännedom. Till revisionsberättelsen hör utöver ovan angivna
revisionsrapporter också revisionsberättelser och granskningsrapporter för bolagen samt
bokslutsgranskning avseende 2020.
Revisorerna vill särskilt uppmärksamma följande:
Av kommunens årsredovisning för 2020 framgår att de finansiella målen till hög grad är
uppnådda och vi bedömer att resultatet i huvudsak är förenligt med fullmäktiges mål. Vi
bedömer att verksamhetsmålen får anses uppnådda till låg grad.
Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder (inklusive de mellan Ljungby,
Markaryd och Älmhult gemensamma nämnderna) samt de enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Ljungby kommun I Årsredovisning 2020

Koncernbolag 95

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2020 godkänns.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.

Ljungby den 21 april 2021

Annette Bjers-Gustavsson

Ingemar Karlsson

Ingemar Karlsson godkänner revisionsberättelsen via särskilt mail.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Bokslutsgranskning 2020, KPMG
Granskningsrapporter från lekmannarevisorema
Revisionsberättelser för bolagen

Ljungby kommun I Årsredovisning 2020

Koncernbolag 96

På grund av rådande corona pandemi är undertecknad förhindrad att fysiskt
närvara vid undertecknande av 2020 års revisionsberättelse över Ljungby
kommuns räkenskaper och förvaltning så väljer jag att med denna skrivelse
instämma med övriga revisorer om ansvarsfrihet

Ljungby 2021-04-21
Ingemar Karlsson/ revisor Ljungby kommun
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Kommunstyrelsen

KS § 78

KS2019-0460

210

Yta och budget för skyddsrum i nya Hjortsbergskolan åk
7-9
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
-

bevilja tekniska nämnden utökade investeringsmedel 2022 för
skyddsrum i nya Hjortsbergsskolan med 3 500 000 kronor. Finansiering
görs genom minskat rörelsekapital.

-

bevilja en yta om cirka 270 kvm BTA som läggs utanför den redan
beslutade ytan 13 kvm BTA/elev.

Sammanfattning av ärendet
I samband med programfasen gällande den nya Hjortsbergskolan för årskurs 7-9
beslutades att befintlig tegelbyggnad på fastigheten Hjorten 1 skulle rivas. I
tegelbyggnaden finns två skyddsrum. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har beslutat att Ljungby kommun inte far riva skyddsrummen.
Beslutet innebär att skyddsrummen måste ersättas med nya skyddsrum.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 6 april 2021 och föreslår att
kommunfullmäktige beviljar de 3 500 000 kronor som behövs för att bygga ett
skyddsrum i nya Hjortsbergskolan 7-9, samt besluta att bevilja en yta om ca 270
kvm BTA som läggs utanför den redan beslutade ytan 13 kvm BTA/elev.
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den
19 april 2021. Behovet av att bygga skyddsrum gör att befintlig budget för
byggnationen av nya Hjortsbergskolan är otillräcklig. Utgifterna för
skyddsrummet uppkommer i huvudsak under 2022. Därför bör
investeringsmedel för projekt Hjortsbergskolan utökas under 2022 med
beräknad ökad utgift på 3 500 000 kronor. Finansiering föreslås ske genom
minskat rörelsekapital.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 april 2021 att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att:
-

bevilja tekniska nämnden utökade investeringsmedel 2022 för
skyddsrum i nya Hjortsbergsskolan med 3 500 000 kronor. Finansiering
görs genom minskat rörelsekapital.

-

bevilja en yta om cirka 270 kvm BTA som läggs utanför den redan
beslutade ytan 13 kvm BT Afelev.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-04-27 § 73
Tekniska nämndens beslut, 2021-04-27 § 45
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-03-19
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-19

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 45

TIC2020-0288
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Yta och budget för skyddsrum
I nya Hjortsbergskolan åk 7 - 9
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bevilja de 3 500
000 kr som behövs för att bygga ett skyddsrum i nya Hjortsbergskolan 7-9, samt
besluta att bevilja en yta om ca 270kvm BTA som läggs utanför den redan
beslutade ytan 13kvm BTA/elev.
Sammanfattning av ärendet
Sammanfattning av ärendet 1 samband med programfasen av Hjortsbergskolan
7-9 beslutades att befintlig tegelbyggnad på fastigheten Hjorten 1 skulle rivas. I
tegelbyggnaden finns två skyddsrum och Ljungby kommun fick avslag hos
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att riva dessa. De måste
därmed ersättas.
Bam- och utbildning har ett intresse av nära förbindelse niellan befintlig F-6
skola och den nya 7-9-skolan och därför har den nya 7-9-skolan placerats på
mark där delar av den befintliga tegelbyggnaden står idag. Detta medför att
tegelbyggnaden inkl. skyddsrum måste rivas för att kunna bygga ny 7-9-skola
och uppfylla verksamhetens behov.
Utredning kring bevarande av befintliga skyddsrum i tegelbyggnaden har gjorts
och utredningen visade att det inte är lämpligt att bevara skyddsrummen.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslog 2020-12-08 att Tekniska nämnden
skulle föreslå Kommunfullmäktige att besluta om rivning av befintliga
skyddsrum samt tillskjuta ekonomiska medel och yta för det nya skyddsrummet.
Tekniska nämnden beslutade att godkänna utredningen och ärendet skickades
till Kommunstyrelsen för kännedom och eventuell fortsatt utredning. Beslutet
om budget och yta för nytt skyddsrum uteblev ur Tekniska nämndens beslut och
därför blir budget och tillkommande yta nu ett eget beslutsärende. Ytorna och
budgetuppgifter är framtagna efter att skyddsrummet är inarbetat i den nya 7-9skolan och dess förutsättningar.
För att projektet ska hålla tidplan har Tekniska förvaltningen valt att börja
projektera nytt skyddsrum i den nya 7-9-skolans källarplan och begär nu
ekonomiska medel och yta för skyddsrummet för att ha ett politiskt beslut på
uppdraget.

Sammanträdesprotokoll
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Tekniska nämnden

Förvaltningens bedömning och överväganden Utöver sakfrågan är ärendet
viktigt för kommunvisionen att nå 35 000 invånare. Ändamålsenliga lokaler för
skolor kan locka nya invånare och för att kunna bygga ny skola krävs rivning av
befintliga skyddsrum och byggnation av nytt skyddsrum i den nya 7-9-skolan.
Konsekvenserna av beslutet blir en investeringskostnad men även i framtiden en
tillkommande hyreskostnad för skyddsrumsytan. Konsekvensen av att inte
bevilja investeringsmedel och yta för skyddsrummet kan innebära ett
tilläggsäskande efter upphandling då skyddsrum inte ingick i den ursprungliga
budgeten. Beviljas inte den extra ytan för skyddsrummet blir konsekvensen ett
omtag i projekteringen då ytan för skyddsrum måste förläggas i barn- och
utbildnings ordinarie verksamhetslokaler i nya 7-9-skolan. Detta medför
försening av projektering, upphandling, byggstart och färdigställande samt att
det blir merkostnader för projekteringen för omtaget som i slutändan belastar
barn- och utbildnings intemhyra. Att bygga skyddsrummet i bam- och
utbildnings ordinarie verksamhetslokaler bedöms dessutom bli en dyrare
investering än vad det blir genom att bygga det enligt planerat i källarplan.
Förslag till finansiering är att Tekniska nämnden föreslår att
kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden tilläggsanslag för investering i
skyddsrum på Hjortsberg 7-9 med 3 500 000 kr. Finansiering görs genom
kommunens rörelsekapital.

Beslutsunderlag
Beslut om rivning befintlig tegelbyggnad, Kommunfullmäktige 2020-01-27,
KS2019/0460.
Beslut om utredning av skyddsrum, Tekniska nämnden 2021-01-11,
TK2020/0288 Avslag rivningsansökan MS
Tjänsteskrivelse 2021-03-18
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Tekniska förvaltningen
Elina Salo111onsso11
Projektledare
Tel. 0372-78 93 29
elina.salomo11sson@lj"ungby.se

Tekniska nänmden

Konununfullmäktige
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Skyddsrum i nya Hjortsbergskolan 7-9

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja de 3 500 000 kr som behövs
för att bygga ett skyddsrum i nya Hjortsbergskolan 7-9, samt besluta att bevilja en yta
om ca 270kvm BTA som läggs utanför den redan beslutade ytan 13kvm BTNelev.
Sammanfattning av ärendet
I samband med prograrnfasen av Hjortsbergskolan 7-9 beslutades att befintlig
tegelbyggnad på fastigheten Hjorten I skulle rivas. I tegelbyggnaden finns två
skyddsrum och Ljungby kommun fick avslag hos Myndigheten för sarnhällsskydd och
beredskap (MSB) att riva dessa. De måste därmed ersättas.
Barn- och utbildning har ett intresse av nära förbindelse mellan befintlig F-6 skola och
den nya 7-9-skolan och därför har den nya 7-9-skolan placerats på mark där delar av
den befintliga tegelbyggnaden står idag. Detta medför att tegelbyggnaden inkl.
skyddsrum måste rivas för att kunna bygga ny 7-9-skola och uppfylla verksamhetens
behov.
Utredning kring bevarande av befintliga skyddsrum i tegelbyggnaden har gjorts och
utredningen visade att det inte är lämpligt att bevara skyddsrummen. Tekniska
nämndens arbetsutskott föreslog 2020-12-08 att Tekniska nämnden skulle föreslå
Kommunfullmäktige att besluta om rivning av befintliga skyddsrum samt tillskjuta
ekonomiska medel och yta för det nya skyddsrummet. Tekniska nämnden beslutade att
godkänna utredningen och ärendet skickades till Kommunstyrelsen för kännedom och
eventuell fortsatt utredning. Beslutet om budget och yta för nytt skyddsrum uteblev ur
Tekniska nämndens beslut och därför blir budget och tillkommande yta nu ett eget
beslutsärende. Ytorna och budgetuppgifter är framtagna efter att skyddsrummet är
inarbetat i den nya 7-9-skolan och dess förutsättningar.
För att projektet ska hålla tidplan har Tekniska förvaltningen valt att börja projektera
nytt skyddsrum i den nya 7-9-skolans källarplan och begär nu ekonomiska medel och
yta för skyddsmmmet för att ha ett politiskt beslut på uppdraget.
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Utöver sakfrågan är ärendet viktigt för kommunvisionen att nå 35 000 invånare.
Ändamålsenliga lokaler för skolor kan locka nya invånare och för att kunna bygga ny
skola krävs rivning av befintliga skyddsrum och byggnation av nytt skyddsrum i den
nya 7-9-skolan.
Konsekvenserna av beslutet blir en investeringskostnad men även i framtiden en
tillkommande hyreskostnad för skyddsrumsytan. Konsekvensen av att inte bevilja
investeringsmedel och yta för skyddsrummet kan innebära ett tilläggsäskande efter
upphandling då skyddsrum inte ingick i den ursprungliga budgeten. Beviljas inte den
extra ytan för skyddsrummet blir konsekvensen ett omtag i projekteringen då ytan för
skyddsrum måste förläggas i barn- och utbildnings ordinarie verksamhetslokaler i nya
7-9-skolan. Detta medför försening av projektering, upphandling, byggstart och
färdigställande samt att det blir merkostnader för projekteringen för omtaget som i
slutändan belastar barn- och utbildnings intemhyra. Att bygga skyddsrummet i bamoch utbildnings ordinarie verksamhetslokaler bedöms dessutom bli en dyrare
investering än vad det blir genom att bygga det enligt planerat i källarplan.
Förslag till finansiering är att Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige
beviljar tekniska nämnden tilläggsanslag för investering i skyddsrum på Hjortsberg 7-9
med 3 500 000 kr. Finansiering görs genom kommunens rörelsekapital.

Förvaltningens beredning
I ärendet har diskussion förts med sakkunnig inom skyddsrum.
Ärendet är inte lämnat till något av de fyra råden för yttrande.
Beslutsunderlag
Beslut om rivning befintlig tegelbyggnad, Kommunfullmäktige 2020-01-27,
KS2019/0460.
Beslut om utredning av skyddsrum, Tekniska nämnden 2021-01-11, TK2020/0288
Avslag rivningsansökan MSB

Sonja Edén

Elina Salomonsson
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Kommunledningsförvaltningen
Magnus Johansson
Ekonomichef

Kommunfullmäktige

Tel. 0372-78 91 53
magnus.g.johansson@ljungby.se

Tilläggsanslag skyddsrum Hjortsbergskolan
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden utökade
investeringsmedel 2022 för skyddsrum i nya Hjortsbergskolan med 3 500 000 kr.
Finansiering görs genom minskat rörelsekapital.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar en yta om ca 270 kvm BTA
som läggs utanför den redan beslutade ytan 13 kvm BTA/ elev.
Sammanfattning av ärendet
I samband med programfasen av Hjortsbergskolan 7-9 beslutades att befintlig
tegelbyggnad på fastigheten Hjorten 1 skulle rivas. I tegelbyggnaden finns två
skyddsrum och Ljungby kommun fick avslag hos Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap att riva dessa. De måste därmed ersättas.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Behovet av att bygga skyddsrum gör att befintlig budget för Hjortsbergskolan är otillräcklig.
Enligt uppgift från tekniska förvaltningen så kommer utgifterna för skyddsrummet att
uppkomma huvudsakligen under 2022. Därför bör investeringsmedel för projekt
Hjortsbergskolan utökas under 2022 med beräknad ökad utgift på 3,5 rnkr.

Jennie Vidal
Kommundirektör

POSTADRESS

341 83 Ljungby
E-POST

BESÖKSADRESS

0/ofsgatan 9

kommunstyrelsen@ljungby.se

Magnus Johansson
Ekonomichef

PLUSGIRO

TELEFON

ORGNR

2 I 2000-0670

302 50-5

TELEFAX

WEBBPLATS

BANKGIRO

0372-78 90 00 vx

0372-78 9/ 44

www.ljungby.se

/56-0879

., LJUNGBY
� KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-05-11

15(42)
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Sorgensram för de kommunala bolagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen
skuld ingå borgen för Ljungby Holding AB:s låneförp liktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen
skuld ingå borgen för Ljungby Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 200 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen
skuld ingå borgen för Ljungbybostäder AB:s låneförp liktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 900 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen
skuld ingå borgen för Ljungby Utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 50 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare
beslut om kommunal borgen KF § 10/2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beviljat en generell borgensram för de
kommunala bolagen. Detta innebär att de kommunala bolagen inte behöver ett
fullmäktigebeslut inför varje upplåning. Borgensramen beslutades senast den 27
januari 2020 av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att borgensramen för Ljungbybostäder
höjs från 600 mkr till 900 mkr. Anledningen är byggnation av särskilt boende,
trygghetsboende och förskola i Harabergsområdet men även andra större
projekt. Ljungbybostäder har idag en upplåning på 402 mkr.
Den 27 april 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunfullmäktige beslutar att:
- såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Holding AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader,
- såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader,
Justerandes sign

tXl LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-05-11

16(42)

Kommunstyrelsen

-

-

-

såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungbybostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader,
såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Utveckling AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader och att,
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om kommunal
borgen Kf § 10/2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-04-27 § 77
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-19
Styrelsebeslut från Ljungbybostäder, 2021-04-09 § 12
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-01-27 § 10

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Kommunledningsförvaltningen
Magnus Johansson
Ekonomichef
Tel. 0372-78 91 53
magn ns. g.johansson@ljungby. se

Kommunfullmäktige

Borgen för kommunala bolag
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för Ljungby Holding AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
300 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för Ljungby Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
200 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för Ljungbybostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
900 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för Ljungby Utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
50 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om kommunal borgen Kf
§10/2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beviljat en generell borgensram för de kommunala
bolagen. Detta innebär att de kommunala bolagen inte behöver ett fullmäktigebeslut
inför varje upplåning. Borgensramen beslutades senast 2020-01-27 av
kommunfullmäktige. Den behöver nu uppdateras med nya belopp.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att borgensramen för Ljungbybostäder höjs från
600 mkr till 900 mkr. Anledningen är byggnation av särskilt boende, trygghetsboende
och förskola i Harabergsområdet men även andra större projekt. Ljungbybostäder har
idag en upplåning på 402 mkr.
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Förvaltningens beredning
Dialog har förts med ekonomiansvariga för de kommunala bolagen.

Jennie Vidal
Kommundirektör

Magnus Johansson
Ekonomichef
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Styrelsen för Ljungbybostäder AB sammanträde nr 2
§9
Val av iusterare
Styrelsen beslutar

att utse Ulf Carlsson till justerare.

§10
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§11
Föregående mötes protokoll
Efter genomgång av föregående mötes protokoll beslutar styrelsen

att lägga protokollet till handlingarna.

§12
Genomgång och beslut angående Harabergsprojektet
Läget för Harabergsprojektet föredrogs av VD Joakim Karlsson.

Styrelsen beslutar
att begära kommunfullmäktiges godkännande av Harabergsprojektet gällande nybyggnation
av trygghetsboende, särskilt boende och förskola. Kommunfullmäktiges godkännande gäller
en total produktionskostnad om ca 343 mkr. Beslutet fattas vid KF:s sammanträde den 26/4

2021.
att begära att kommunfullmäktige utökar Ljungby bostäders borgensram så att
Harabergsprojektet inryms.
att ge VD i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut till en entreprenör med förbehåll att KF
godkänner projektet. Tilldelningsbeslutet kan därmed ges både före och efter KF:s beslut.

813
Övriga ärenden
•

VD informerade status i servitutstvisten.

•

Genomgång av ersättningsblankett. De som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst
mej lar det till Annika.
Justcrandes sian

(
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Styrelsen för Ljungbybostäder AB sammanträde nr 2
Tid och plats

Kl 08.00-09.00, Ljungbybostäder AB, Eskilsgatan 11, Megawatten + Teams

Beslutande

Anders Jannesson, ordförande (på plats)
Ulf Carlsson (teams)
Maria Berglund (teams)
Christer Ivarsson (teams)
Dick Andersson (teams)

Övriga
deltagande

Joakim Karlsson, VD (på plats)
Annika Borling, sekreterare (teams)
Vinco Stifanic, suppleant (teams)
Gun Lindell, suppleant (teams)
Thommy Rosberg, suppleant (teams)
Daniel Svensson, suppleant (teams)

Paragrafer

§§9-13

Sekreterare

/ /O (o C-i-1 (£\
Annika Borling
'//(/'

)

Ordförande

_________
Anders Janneåson
l

Justerare

Ulf Carlsson
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Beviljande av borgen för de kommunala bolagen
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Ljungby Holding AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Ljungby Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 200 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Ljungbybostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 600 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Ljungby Utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 50 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
5. Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut från år 2013
§44.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beviljat en generell borgensram för de
kommunala bolagen. Detta innebär att de kommunala bolagen inte behöver ett
fullmäktige beslut inför varje upplåning. Borgensramen beslutades senast 2013
av kommunfullmäktige. Borgensramen behöver nu uppdateras med nya belopp.
Den 17 december 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
borgensramen för Ljungby Energi höjs från 100 miljoner kronor till 200
miljoner kronor. Borgensramen för Ljungby Utveckling AB föreslås sänkas från
160 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Borgensramen för Ljungby Holding
AB föreslås sänkas från 323 miljoner kronor till 300 miljoner kronor. För
Ljungbybostäder föreslås att borgensramen höjs från 500 miljoner kronor till
600 miljoner kronor.
Justerandes sign
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1. Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige
beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Holding AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige
beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
3. Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige
beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby bostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4. Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige
beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Utveckling
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 000 000
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
5. Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige
upphäver kommunfullmäktiges beslut från år 2013 §44.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-01-14
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-04
Kommunfullmäktiges beslut, 2013-04-23 § 44

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Svar på motion om visselblåsarfunktion
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Finansiering sker genom nämndernas driftbudgetar. Kostnader fördelas utifrån
hur :frekvent visselblåsarfunktionen används och utifrån vilken nämnd ärendet
berör.
Sammanfattning av ärendet

I en motion från den 21 april 2021 föreslår Doris Nickel (SD) att
kommunfullmäktige beslutar att anlita en utomstående part som kan ta emot
anmälningar. Efter att funktionen inrättats ska samtliga medarbetare få
information om att funktionen finns.
Den 1 december 2020 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens personalutskott för att utreda om och hur kommunen kan
samarbeta med Region Kronoberg som tagit beslut om att anlita en extern resurs
för visselblåsare.
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den
29 januari 2021. Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med Region
Kronoberg som meddelat att deras externa visselblåsarfunktion inte ännu är på
plats. Kommunledningsförvaltningen har även varit i kontakt med Växjö
kommun om hur deras modell för extern visselblåsarfunktion är upplagd. Växjö
kommun har meddelat att deras tjänst är upphandlad men inte ännu
implementerad. Den 9 februari 2021 behandlade kommunstyrelsens
personalutskott återremissen. Personalutskottet svarar på återremissen genom att
föreslå att kommunledningsförvaltningen ska få i uppdrag att fortsätta undersöka
möjligheten att samarbeta i Region Kronoberg och bland länets kommuner för
att få en gemensam extern lösning på en visselblåsarfunktion.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 27 april 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla motionen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-04-27 § 71
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut, 2021-02-09 § 6
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-29
Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-01
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Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-23
Motion om visselblåsarfimktion, 2020-04-21

Yrkanden
Jan Lorentzson (SD), Kerstin Wiréhn (V) och Krister Salomonsson (SD) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut med tillägg om att finansiering sker genom nämndernas
driftbudgetar. Kostnader fördelas utifrån hur frekvent visselblåsarfimktionen
används och utifrån vilken nämnd ärendet berör.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan
Lorentzsons med fleras yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Jan
Lorentzsons med fleras yrkande.
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Kommunledningsförvaltning
Kommunstyrelsen

Återremiss - motion om "visselblåsarfunktioo".
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna Ljungby har genom Doris Nickel lämnat en motion daterad 20 april 2020
om att inrätta en "visselblåsarfunktion" och yrkar att fullmäktige beslutar att:
1. Anlita en utomstående part som kan ta emot anmälningar, granska och vidarebefordra dem till
kommunen.
2. Alla kommunanställda får information om att denna möjlighet finns.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet senast den 4 december 2020 och beslutat att

återremittera ärendet till kommunstyrelsens personalutskott för att utreda om och hur kommunen
kan samarbeta med Region Kronoberg som tagit beslut om att anlita en extern resurs för
visselblåsare.
Förvaltningens beredning
Förvaltningen har i samband med Konununstyrelsens beslut om åte1Tenuss yttrat sig i frågan.
Vad gäller återremissen har förfrågan ställts till behöriga tjänstemän inom Region Kronoberg
vilka meddelat att man "inte har detta på plats ännu men att man planerar att utgå från
den modell som Växjö kommun avser att tillämpa". Med anledning av detta har förfrågan
även skett till företrädare för Växjö kommun angående hur deras modell är upplagd.
Meddelande har därvid erhållits att tjänsten är "upphandlad men ännu inte implementerad".
Kommunledningsförvaltningen genom HR-avdelningen

Lise-Lotte Bergström
HR-chef
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Motion om visselblåsarfunktion

Trots lagen från 2017 om stärkt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm vid
oegentligheter vågar få göra anmälan.
Syftet är att helt anonymt kunna anmäla en arbetskollega, chefer, tjänstemän samt
förtroendevalda politiker vid behov.
Vi lever i en tystnadskultur med rädsla av att bli utfrusna eller rent av förlora vårt arbete om
vi säger ifrån. Därför är det viktigt att anmälan kan göras till någon utomstående part som
ska hålla anmälaren anonym.
Mot bakgrund av detta yrkar vi att fullmäktige beslutar att:
1. Anlita en utomstående part som kan ta emot anmälningar, granska och
vidarebefordra dem till kommunen.
2. Alla kommunanställda får information om att denna möjlighet finns.

För Sverigedemokraterna Ljungby
Doris Nickel 2020-04-20
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Svar på motion om visselblåsarfunktion
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens personalutskott
för att utreda om och hur kommunen kan samarbeta med Region Kronoberg som
tagit beslut om att anlita en extern resurs för visselblåsare.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 21 april 2020 föreslår Doris Nickel (SD) att
kommunfullmäktige beslutar att anlita en utomstående part som kan ta emot
anmälningar, granska och vidarebefordra dem till kommunen. Efter
genomförandet ska samtliga kommunanställda få information om att denna
möjlighet finns.
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den
23 september 2020. Frågan om "Visselblåsarfunktion" har behandlats vid
tidigare tillfallen. En rutin för larm om allvarliga missförhållanden har antagits
med verkan från och med den 1 februari 2018. Sammanfattningsvis så utreds
lämnade anmälningar av kommunens interna utredningsgrupp bestående av
personalchef, kommunjurist och säkerhetssamordnare. Anmälningarna ska följas
upp och redovisas till kommunstyrelsen årligen.
Regler för "Visselblåsarfunktion framgår av lag om särskilt skydd mot
repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.
Europaparlamentet har under 2019 antagit nya regler för att skydda
"visselblåsare”. Därutöver finns regleringar i övrig lagstiftning som ger
möjlighet för offentliganställda att ta upp eventuella missförhållanden på
arbetsplatsen, sprida dem vidare med mera och samtidigt erhålla skydd som
anonymitet, eftersöksförbud etcetera samt möjlighet till insyn och kontroll
kommunens verksamhet.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 3 november 2020 att motionen
ska avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-11-03 § 52
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-09-23
Motion om visselblåsarfunktion, 2020-04-21

Sammanträdesprotokoll
2020-12-01
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Kommunstyrelsen

Yrkanden
Rut Björkström (KD) och Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Jan Lorentzson (SD), Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kerstin Wiréhn (V), Anne Karlsson (S) och Jan Lorentzson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens
personalutskott för att utreda om och hur kommunen kan samarbeta med Region
Kronoberg som tagit beslut om att anlita en extern resurs för visselblåsare.

Beslutsordning
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin
Wiréhns med fleras yrkande.

Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att JA för att besluta i ärendet
idag och om att rösta NEJ för att återremittera ärendet i enlighet med Kerstin
Wiréhns yrkande.
Gunnarsson Magnus, Ordförande M

x

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M

x

Soiling Lars, Tjänstgörande ersättare L

x

Walldén Marcus, Ledamot M

X

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C

X

Petersson Matilda, Ledamot C

X

Björkström Rut, Ledamot KD

X

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S

X

Kowalski Paul, Ledamots

X

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S

X

Bengtsson Håkan, Ledamots

X

Wiréhn Kerstin, Ledamot V

X

Lorentzson Jan, Ledamot SD

x

Salomonsson Krister, Ledamot SD

X

Johansson Roland, Ledamot ALT

X

Omröstningen har utfallit med sju JA-röster och åta NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med Kerstin Wiréhns
yrkande.

Justerandes sign

TJANSTESKRIVELSE
2020-09-23
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Ks2020/0171.020
Kommunledningsförvaltning
Kommunstyrelsen

Yttrande - Motion om ”visselblåsarfunktion”.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna Ljungby har genom Doris Nickel lämnat en motion daterad 20 april 2020
om att inrätta en ”visselblåsarfunktion och yrkar att fullmäktige beslutar att:
1. Anlita en utomstående part som kan ta emot anmälningar, granska och vidarebefordra dem till
kommunen.
2. Alla kommunanställda far information om att denna möjlighet finns.
Förvaltningens beredning
Frågan om ”Visselblåsarfunktion” har behandlats vid tidigare tillfälle - diarienummer
ks2016/0313.10. En rutin för larm om allvarliga missförhållanden har antagits med verkan från
och med den 1 februari 2018. Sammanfattningsvis så utreds lämnade anmälningar av
kommunens interna utredningsgrupp bestående av personalchef, kommunjurist och
säkerhetssainordnare. Anmälningarna ska följas upp och redovisas i kommunstyrelsen årligen.
Information om rutinen har lämnats. Regler för ”Visselblåsarfunktion framgår av ”Lag om
särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
(2016:749)”. Europaparlamentet har antagit nya regler för att skydda ”visselblåsare” under
2019, betänkande lämnats till regeringen, ej klart. Därutöver finns regleringar i övrig
lagstiftning som ger möjlighet för offentliganställda att ta upp eventuella missförhållanden på
arbetsplatsen, sprida dem vidare med mera och samtidigt erhålla skydd som anonymitet,
eftersöksförbud etcetera samt möjlighet till insyn och kontroll kommunens verksamhet.
Kommunledningsförvaltningens uppfattning.
Motionen är förenad med tillkommande kostnader i form av upphandling av extern part och
administrativa resursbehov. Förvaltningen hänvisar till det föregående beslut i frågan, pågående
nationell beredning samt att det finns en etablerad rutin i kommunen för att hantera dessa frågor
att motionen avslås.
Kommunledningsförvaltningen genom HR-avdelningen
Lise-Lotte Bergström
HR-chef

Karl-Gustav Karlsson
HR-strateg
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Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

I enlighet med bestämmelser i reglemente rörande förvaltning av Märta Ljungbergs
Donationsfond överlämnas årsredovisning och revisionsberättelse avseende 2020 års
förvaltning för beslut om ansvarsfrihet

Ljungby 2021-04-21

Märta Ljungbergs Donationsfond

Staffan Jarlsmark (verksamhetsansvarig) på uppdrag av Bodil Ramshammar sekreterare
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829000-1695

Förvaltningsberättelse
Direktionen för Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond, 829000-1695, med säte i Ljungby Kommun
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Installerat i en solcellsanläggning på ett av bostadshusens tak.
Stiftelsen fortsätter med att kontinuerligt underhålla och renovera lägenhetsbeståndet så att det håller
en bra standard.

Flerårsöversikt
2020
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet, %
Lägenhetsyta i kvm

8 644
928
763
23 686

177
557
255
510
40
8 340

2019

2018

Belopp i kr
2017

8 544 909
959 568
886 382
24 430 991
38
8 340

8 349 867
1 927 833
1 574 194
25 806 700
36
8 340

7 872 625
358 874
533 304
23 783 065
36
8 340

Lämnad utdelning för stiftelsens ändamål
För 2020 har en utdelning om 420 tkr (650 tkr) utbetalats under räkenskapsåret. Utdelning har lämnats
i enlighet med stiftelsens ändamål. Kostnader i samband med annonsering, sammanträden etc har
uppgått till ca 35 tkr (f.å.35 tkr).

Förändringar i eget kapital
Vid årets början
Disposition enl direktionsbeslut
Utbetald utdelning
Årets resultat

8 015 635

Vid årets slut

8 101 430

-420 000
505 795

Förslag till disposition av årets överskott
Direktionen föreslår att årets överskott, kronor 505 795, överförs till stiftelsens ingående kapital.
Det samlade egna kapitalet i stiftelsen uppgår per 2020-12-31 till kronor 8 101.430.
Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond
829000-1695

Resultaträkning
2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

8 644 177
928 557
9 572 734

8 544 909
959 568
9 504 477

-5 756 099
-1 689 206

-5 621 027
-1 754 254

-762 318
-400 522
-8 608 145

-762 321
-352 748
-8 490 350

964 589

1 014 127

37 884
-239 218
-201 334

95 363
-223 108
-127 745

763 255

886 382

Summa bokslutsdispositioner

-50 000
-50 000

-40 000
-40 000

Resultat före skatt

713 255

846 382

-207 460

-240 685

505 795

605 697

Belopp i kr

Not

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

2

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

3

4

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

5

Förändring av periodiseringsfonder

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

6

Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond
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Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

7,8
9

17 923 301
52 364

18 685 619

17 975 665

18 685 619

273 823

261 823

273 823

261 823

18 249 488

18 947 442

1 100
357 573
86 446
445 119

302 480
154 102
456 582

Kassa och bank
Summa kassa och bank

4 991 903
4 991 903

5 026 967
5 026 967

Summa omsättningstillgångar

5 437 022

5 483 549

23 686 510

24 430 991

Belopp i kr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

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

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

10

Omsättningstillgångar

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

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

L \Ä. fl

P/>
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Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond
829000-1695

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Eget Kapital
Ingående kapital
Årets resultat

7 595 635
505 795

7 409 937
605 697

Summa fritt eget kapital

8 101 430

8 015 634

Summa eget kapital

8 101 430

8 015 634

11

1 595 000
1 595 000

1 545 000
1 545 000

12,13

11 800 000

12 150 000
12 150 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

11 800 000

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12,13

14

350
377
194
1 268

000
001
865
214

350
826
168
1 375

000
204
289
864

2 190 080

2 720 357

23 686 510

24 430 991

4 U (j‘(l
m.

Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond
829000-1695

Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar_________________
Immateriella anläggningstillgångar:
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader
-Markanläggningar
-Inventarier, verktyg och installationer

_______________

__________ ________ År

25-50
20
5

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

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Skogsförvaltning
Arrende, övrigt
Jaktarrende
Försäkringsersättning
Övriga intäkter
Summa

2020-01-012020-12-31
556 674
224 074
33 176
71 068
43 565

2019-01-012019-12-31
692 891
217 534
32 651

928 557

959 568

2020-01-012020-12-31
2

2019-01-012019-12-31
2

2

2

2020-01-012020-12-31
140 180
1 073 290

2019-01-012019-12-31
164 064
1 062 822

1 213 470
224 219
23 830

1 226 886
289 329
23 330

16 492

Not 3 Anställda och personalkostnader
Personal

Medelantalet anställda
Summa

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Direktion, utdelningsnämnd och fastighetsnämnd
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

]
£—
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Not 4 Övriga rörelsekostnader
Periodiserad kostnad skogsförvaltning

2020-01-012020-12-31
400 522

2019-01-012019-12-31
352 748

400 522

352 748

2020-01-012020-12-31
-50 000

2019-01-012019-12-31
-40 000

-50 000

-40 000

2020-12-31
-152 636
-57 392
2 568

2019-12-31
-181 125
-61 054
1 494

-207 460

-240 685

2020-12-31

2019-12-31

30 153 188

30 059 366
93 822

30 153 188

30 153 188

-15 653 276
-762 318

-14 890 955
-762 321

-16 415 594

-15 653 276

13 737 594
1 899 371

14 499 912
1 899 371

41
10
5
3
5
66

41 345
10 455
5 592
3 235
5 380
66 007

Summa

Not 5 Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfond
Summa

Not 6 Skatt på årets resultat
Aktuellt skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Skatt på ej avdragsgilla kostnader
Skatt på ej skattepliktiga intäkter
Total redovisad skattekostnad

Not 7 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut
varav mark
Taxeringsvärde hyresfastigheter och småhus
Basen 7
Lärlingen 1 och 8
Skomakaren 5
Bagaren 15
Vallmon 7

345 000
455 000
592 000
235 000
380 000
007 000

000
000
000
000
000
000

Not 8 Skogsfastighet
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Rörelseförvärv
-Avyttringar och utrangeringar
Redovisat värde vid årets slut
Taxeringsvärde på skogsfastigheter

2020-12-31

2019-12-31

4 185 707

5 518 325
17 382
-1 350 000

4 185 707

4 185 707

19 036 000

17 494 000

m
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

2 637 967
52 364

2 637 967

Vid årets slut

2 690 331

2 637 967

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början

-2 637 967

-2 637 967

Vid årets slut

-2 637 967

-2 637 967

52 364

-

Redovisat värde vid årets slut

Not 10 Andra långfristiga fordringar
2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande fordringar

261 823
12 000

189 823
72 000

Redovisat värde vid årets slut

273 823

261 823

2020-12-31

2019-12-31
270 000
250 000
75 000
250 000
350 000
350 000

Not 11 Periodiseringsfonder
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,

avsatt vid
avsatt vid
avsatt vid
avsatt vid
avsatt vid
avsatt vid
avsatt vid

beskattningsår 2014
beskattningsår 2015
beskattningsår 2016
beskattningsår 2017
beskattningsår 2018
beskattningsår 2019
beskattningsår 2020

250
75
250
350
350
320

000
000
000
000
000
000

1 595 000

1 545 000

2020-12-31
350 000
1 400 000
10 400 000

2019-12-31
350 000
1 400 000
10 750 000

12 150 000

12 500 000

Not 12 Övriga skulder till kreditinstitut
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen
Förfailotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
2020-12-31

2019-12-31

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

16 679 900

16 679 900

Summa ställda säkerheter

16 679 900

16 679 900

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

A \å fy
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Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förutbetalda hyresinkomster
Löne- och semesterlöneskuld
Upplupna sociala avgifter
Upplupna markberednings- och planteringskostnader
Övriga interima skulder

2020-12-31
632 966
101 648
23 600
400 000
110 000

2019-12-31
600 165
104 809
24 724
400 000
246 166

1 268 214

1 375 864

Underskrifter
Ljungby 2021-04-^2

s

Ann-Charlotte Wiesel

Inga-Lill Svensson

Clas-Gö n Carlsson
Länsstyre sens representat

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-04-^2

^ Aagé Persson

Vinko Stifanic

Revisionsberättelse
Till Ljungby kommunfullmäktige och direktionen för Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond,
org.nr 829000-1695

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond för år
2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Direktionens ansvar
Det är direktionen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Direktionen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar direktionen för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om direktionen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
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dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
•

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

•

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

•

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

•

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av direktionens förvaltning för
Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond för år 2020.
Enligt vår uppfattning har ledamöterna i direktionen inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Direktionens ansvar
Det är direktionen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

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

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

•

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.

Ljungby 2021 -04- <3£

Lars Göransson
Auktoriserad revisor
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Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad
Org.nr 828500-0314

Styrelsen för Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten
Historik
23 maj 1852 föddes Johan Petter Davidsson i Stäppebo, Kalvs socken i Västergötland.
Fattigdom präglade uppväxten och i hopp om bättre villkor emigrerade han som 17-åring till Amerika.
Endast 3 år senare återvände han till Sverige för att under de kommande 10 åren arbeta som expedit i
Torup. 1884 övertog han gården i Prippebo i Södra Hestra socken, beläget i nuvarande Gislaveds
Kommun.
Där kom han att stanna till sin död i januari 1930. Gården i Prippebo skötte han på ett mönstergillt sätt,
det nyodlades, dränerades och stenröjdes. Som den entreprenör han var så drev han även handelsbod på
gården. Genom hårt arbete, sparsamhet och goda placeringar, började en liten förmögenhet så sakteliga
att växa fram.
När brodern, grosshandlare Josef Davidsson i Reftele, hastigt avled 1924, ärvde Johan Petter en ansenlig
förmögenhet. Något år före sin död skrev Johan Petter sitt testamente. Hans trogna hushållerska,
Karolina Benediktusson, fick gården Prippebo inklusive inventarier.
Övriga tillgångar testamenterades att bilda en fond med namnet ”Davidsonska Donationen för
jordbrukets främjande i Västbo härad”. Avkastningen skall enligt testamentet användas till
”understödjande av jordbruksförbättringar, såsom betesförbättringar, odling och stenröjning eller dylikt
samt utdikning av försumpade marker”.
Organisation och verksamhet
Stiftelsen leds av en styrelse som består av tre personer som ansvarar för stiftelsens verksamhet.
Styrelsens huvuduppgifter är att ansvara för stiftelsens kapitalförvaltning och tillse att avkastningen
används så som donatom avsåg.
Tillgångarna är till stor del placerade i svenska aktier. Avkastningen i form av utdelningar och räntor,
med avdrag för stiftelsens omkostnader, delas årligen ut till jordförbättringar.
En styrelseledamot utses av Västbo Häradsgille som hör till Jönköpings läns Hushållningssällskap.
Övriga styrelseledamöter utses av Gislaveds Kommun.
Stiftelsens verksamhet granskas av en auktoriserad revisor samt två lekmannarevisorer. Gislaveds
kommun utser auktoriserad revisor och en lekmannarevisor. Västbo häradsgille utser en
lekmannarevisor. Länsstyrelsen i Östergötland har tillsynsansvaret.
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Stiftelsens ändamål
Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad, bildades efter att Högsta
domstolen den 27/1 1934 godkänt det testamente som J P Davidsson upprättat före sin död 1930 och där
han beslutat att bilda ”Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad” och att
kapitalets avkastning varje år skall utdelas till jordbrukare i Västbo härad. Donationens kapital hade då
ett värde på 1 mkr.
De enligt testamentet angivna jordbmksförbättringama, ”såsom betesförbättringar, odling och
stenröjning eller dylikt samt utdikning av försumpade marker”, har med den nu 80-åriga utvecklingen av
svenskt jordbruk inneburit att även kalkning, markkartering, inhägnader, inägovägar, gårdsplaner och
gödselvårdsanläggningar tillhör de åtgärder som innefattas i ändamålet för jordbrukets främjande i
Västbo härad.
Stiftelsen betalar statlig inkomstskatt med 21,4% för 2019-2020 (tidigare år 22,0%) och de till respektive
jordbrukare utbetalade beloppen är inte skattepliktiga för mottagaren, enligt dom i regeringsrätten år
1994.
Under åren 1934-2020 har stiftelsens utdelningar till jordbruksförbättringar i Västbo härad uppgått till
totalt 182,2 mkr, samtidigt har staten erhållit 99,9 mkr i skatter från Donationen.

Större händelser under tidigare år
2014 genomfördes permutation som innebär att det från och med 2015 skall det utdelningsbara beloppet
fördelas över samtliga socknar inom Västbo Härad.
Under 2015 ansökte styrelsen hos tillsynsmyndigheten att endast en representant från varje socken skall
fungera som funktionär när det gäller beredningsarbetet av inkomna ansökningar. Kommunerna skall
som tidigare utse funktionärerna.
En gedigen utbildning genomfördes under hösten 2015 till nya och gamla funktionärer eftersom den
mandatperioden medförde många nya funktionärer samt att ett gemensamt regelverk skall gälla för
samtliga socknar inom Västbo Härad.
Sedan hösten 2019 samverkar funktionärerna under beredningsarbetet i grupper om tre för att säkerställa
jämnare kvalité och öka genomslaget av ett gemensamt regelverk samt att undvika jävsproblematiken.

Information om årets verksamhet
Under år 2020 har stiftelsens kapital till största delen varit placerad i svenska aktier bland de större
börsbolagen och aktieplaceringarna har 2020 ökat i marknadsvärde till 562,8 mkr (föregående år 544,6
mkr). Stiftelsens bankmedel uppgick till 19,6 mkr (föregående år 8,8 mkr).
Det totala marknadsvärdet av stiftelsens tillgångar har under de senaste åren varierat beroende på börsens
utveckling.
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Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad
Org.nr 828500-0314

År
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1934

Marknadsvärden
621,4 mkr
553,4 mkr
402,0 mkr
449,0 mkr
410,8 mkr
386,2 mkr
364,5 mkr
320 mkr
265 mkr
237 mkr
286 mkr
245 mkr
188 mkr
290 mkr
311 mkr
258 mkr
220 mkr
101 mkr
71 mkr
34 mkr
11 mkr
5 mkr
3 mkr
1 mkr

Utdelningsbara medel
8595 tkr
11026 tkr
10729 tkr
8818 tkr
10082 tkr
8182 tkr
7703 tkr
7010 tkr
6190 tkr
7553 tkr
5314 tkr
7964 tkr
10827 tkr
8465 tkr
7040 tkr
5301 tkr
3986 tkr
2827 tkr
2138 tkr
1063 tkr
190 tkr
112 tkr
94 tkr
20 tkr

Under år 2020 har Stiftelsen Davidsonska Donationen godkänt 281 bidragsansökningar och totalt delat ut
8 973 tkr till jordbruksfrämjande åtgärder i Västbo härad, bidragen är skattefria för mottagarna.
Ett stort tack till alla funktionärer och övriga medarbetare för årets arbetsinsats.
Förväntad framtida utveckling
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid- 19 utbrottet påverkar och kommer att påverka stiftelsens
framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt.
Vi kan i dagsläget inte bedöma effekterna kring eventuellt minskade eller uteblivna utdelningar från de
bolag vi arbetar med.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
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2020
11 781
36 528
92,0

2019
14 892
30 622
93,2

2018
14 450
20 197
95,3

2017
12 272
10 698
95,4
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Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad
Org.nr 828500-0314

Resultat och ställning
Disponibel utdelning av årets avkastning
Förvaltningsresultat enligt resultaträkningen
Avgår beräknad skatt

10 934 552
-2 339 994

Disponibel utdelning av 2020 års resultat

8 594 558

Outdelade medel 2020

3 429 275

Utdelningsbara medel 2021

12 023 833

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
ti 1 läggsupp lysningar.
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Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets
främjande i Västbo Härad
Org.nr 828500-0314

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

11 780 842

14 891 782

-347 031
-499 259
-846 290

-317 155
-547 203
-864 358

10 934 552

14 027 424

25 593 242
36 527 794

16 594 664
30 622 088

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-3 950 000
32 577 794

-3 725 300
26 896 788

Skatt
Årets resultat

-7 050 857
25 526 937

-5 820 395
21 076 392

Resultaträkning

Not

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

1
2

F örvaltningsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper
Resultat efter finansiella poster
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Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets
främjande i Västbo Härad
Or g. nr 828500-0314

2020-12-31

2019-12-31

161 228 173
802 805
162 030 978
162 030 978

189 918 592
0
189 918 592
189 918 592

861 052

640 513

Kortfristiga placeringar

39 000 000

0

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

19 583 549
59 444 601

8 865 269
9 505 782

221 475 579

199 424 374

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2020-12-31

2019-12-31

150 064 778

140 013 941

25 526 937
175 591 715

21 076 392
161 090 333

35 350 000

31 400 000

3 429 275

1 625 980

115
6 693
179
116
7 104

4 909
183
215
5 308

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundna reserver

6

Fritt eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

7

Avsättningar
Övriga avsättningar

8

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Stiftelsen Davidsonska Donationen for jordbrukets främjande i Västbo Härad
Org.nr 828500-0314

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp vanned de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde
(marknadsvärde), dvs enligt lägsta värdets princip.
Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital
(ursprungligt donationskapital samt ackumulerat realisationsresultat). Fritt eget kapital utgörs av årets
resultat justerat för omföringar till bundet eget kapital.

Noter
Not 1 Övriga externa kostnader
Depåavgifter
Övriga omkostnader

2020
92 700
254 331
347 031

2019
84 866
232 289
317 155

2020

2019

3
3

3
3

Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda i styrelsen
Män
Löner och andra ersättningar
Styrelsen, arvode
Lekmanna revisorer, arvode
Resekostnader
Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
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16 500
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389 397

381
25
11
419

625
950
552
127

109 862
109 862

128 076
128 076

499 259

547 203
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Not 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2019
2020
Realisationsvinster, aktier
Realisationsförluster, aktier

42 190 059
-16 596 817
25 593 242

17 643 008
-1 048 344
16 594 664

2020-12-31

2019-12-31

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

189 918
54 779
-83 470
161 228

592
718
137
173

176 768 696
87 023 739
-73 873 843
189 918 592

Utgående redovisat värde

161 228 173

189 918 592

2020-12-31

2019-12-31

Tillkommande fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

802 805
802 805

0
0

Utgående redovisat värde

802 805

0

2020-12-31

2019-12-31

Marknadsvärdet uppgår till 562 772 349 kr (544 595 096 kr)

Not 5 Andra långfristiga fordringar

Not 6 Eget kapital

Totalt stiftelsekapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Årets beslutade utdelning enligt ändamål
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-11
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090
526
025
591

333
937
555
715

150 743 011
21 076 392
-10 729 070
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Not 7 Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 2014-12-31
Periodiseringsfond 2015-12-31
Periodiseringsfond 2016-12-31
Periodiseringsfond 2017-12-31
Periodiseringsfond 2018-12-31
Periodiseringsfond 2019-12-31
Periodiseringsfond 2020-12-31

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond

2020-12-31

2019-12-31

0
3 885 000
3 300 000
2 700 000
5 600 000
9 065 000
10 800 000
35 350 000

6 850 000
3 885 000
3 300 000
2 700 000
5 600 000
9 065 000
0
31 400 000

33 598

Not 8 Avsättningar

Övriga avsättningar
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året utdelade medel
Ersättning för granskning av utdelade medel
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2020-12-31

2019-12-31

1 625
11 025
-8 972
-249
3 429

713 107
10 729 070
-9 568 609
-247 588
1 625 980

980
555
691
569
275
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Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad
Org.nr 828500-0314

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid- 19 utbrottet påverkar och kommer att påverka stiftelsens
framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt.
Vi kan i dagsläget inte bedöma effekterna kring eventuellt minskade eller uteblivna utdelningar från de
bolag vi arbetar med.

Reftele, den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Göran Johansson
Ordförande

Björn Martinsson

Ingebert Magnusson

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Anna Eriksson
Revisor

Patrick Thur
Revisor

Magnus Nilsson
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB

556029-6740

Sverige

Signerat med Svenskt BanklD

2021-04-14 14:08:02 UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD: MAGNUS NILSSON

Datum

Magnus Nilsson
Senior Manager
Leveranskanal: E-post

STIFTELSEN DAVIDSONSKA DONATIONEN FÖR JORDBRUKETS FRÄMJANDE I VÄSTBO HÄRAD Sverige

Signerat med Svenskt BanklD

2021-04-13 17:49:58 UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD: INGEBERT MAGNUSSON

Datum

Ingebert Magnusson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BanklD

2021-04-13 19:09:03 UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Björn Dan Ebbe Martinsson

Datum

Björn Martinsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BanklD

2021-04-13 20:22:59 UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD: GÖRAN JOHANSSON

Datum

Göran Johansson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BanklD

2021-04-14 06:43:04 UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Ulf Patrick Thur

Datum

Patrick Thur
Revisor
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BanklD

2021-04-14 14:04:17 UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD: ANNA ERIKSSON

Datum

Anna Eriksson
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Davidsonska Donationen för Jordbrukets främjande i Västbo Härad, org.nr
828500-0314

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets
främjande i Västbo Härad för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis Vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som denna bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad, 828500-0314

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

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

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

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

•

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

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

De övrigt valda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättas i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning.Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
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Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad, 828500-0314

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens (förvaltarens)
förvaltning för Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad för år
2020.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende:
•

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

•

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.
Jönköping den dag som framgår av min elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Nilsson
Auktoriserad revisor
Reftele den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Anna Eriksson

Patrick Thur
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB

556029-6740

Sverige

Signerat med Svenskt BanklD

2021-04-14 14:08:30 UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD: MAGNUS NILSSON

Datum

Magnus Nilsson
Senior Manager
Leveranskanal: E-post

STIFTELSEN DAVIDSONSKA DONATIONEN FÖR JORDBRUKETS FRÄMJANDE I VÄSTBO HÄRAD Sverige

Signerat med Svenskt BanklD

2021-04-14 07:59:43 UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Ulf Patrick Thur

Datum

Patrick Thur
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BanklD

2021-04-14 14:07:24 UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD: ANNA ERIKSSON

Datum

Anna Eriksson
Leveranskanal: E-post
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Olsson Sofia
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Joacim Holmqvist <hockla.holmqvist@gmail.com>
den 23 april 2021 18:25
Olsson Sofia
Avsägelse

Hej! Jag avsäger mig mitt uppdrag med omedelbar verkan, som ersättare i Ljungby kommunfullmäktige.
Med vänlig hälsning!
Joacim Holmqvist 19750115-2735
Solbackavägen 32
34194 Ljungby.

1

#3 202/ - 0/ 99. /Z) Q

Norén Holgersson Eva-Marie
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Dzonlic Sabina
den 5 maj 2021 18:04
Norén Holgersson Eva-Marie
Avsägelse

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Slutfört

Hej Eva-Marie
Jag vet inte om det är dig jag ska vända mig till men jag vill avsäga mig uppdraget som 2:a ersättare i
kommunfullmäktige för Liberaler.
Med vänliga hälsningar
Sabina Dzonlic

1

KS

Ljungby
kommun

J_Dl\- OD\ \ . \0�

Lämna medborgarinitiativ
Ärendenummer
Inskickat

210505-GIT-XW06
2021-05-05 23:01

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ
Mitt medborgarinitiativ
Min motivering

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

Gör om gräsremsan längs fotbollsplanen på Axel
Angbagaregatan till parkeringsfickor för alla bilar som kör
till idrotts området, typ sneda parkeringsfickor
Alltid en massa parkerade bilar på vägen, barn hoppar in
och ut, trångt ibland. Farligt situation och gräset gör ingen
nytta där.

Sida I av I
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Ljungby
kommun

Lämna medborgarinitiativ
Ärendenummer

210504-GIT-UT38

Inskickat

2021-05-04 19:58

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ

Promenadvänligt Ljungby. Gör om de centrala gatorna till
gågator (undantag taxi,gods & flytt). Se sträckningar i mail
jag skickat till Ljungby tidigare. Ljungby är en vacker stad
att upptäcka till fots, centrum är ganska kompakt och lätt
att ta sig runt i, tillsammans med ån och dess stråk blir
helheten mer påtaglig om man ställer bilen.

Min motivering

Ska Ljungby centrum någon gång bli livligt så måste vi
och alla besökare lämna bilen, promenera runt i stan
mellan butiker, restauranger & caféer. Ljungbyborna är
bortskämda och väldigt bilburna, med detta förslag vill jag
ändra på detta.

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

Lämna medborgarinitiativ
Ärendenummer

210416-GIT-VB83

Inskickat

2021-04-16 13:54

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ
Mitt medborgarinitiativ

Förslag: Att kommunen inrättar en "klimatruta" på
kommunens sida "Vecko-Nytt" i Smålänningen förslagsvis en gång i månaden.
Enligt Smålänningen 2020-02-27 samlar kommunen
information om vad privatpersoner, företagare, föreningar
och fastighetsägare kan göra för att förebygga och
minska skador på klimatet. Det är bra.

Min motivering

Jag föreslår att kommunen presenterar hur långt man har
kommit i detta klimatarbete i Smålänningen, Veckobladet
eller på annat sätt som når kommuninvånarna.
Jag föreslår också att enkla klimatsmarta förslag på vad
privatpersoner kan göra redan nu publiceras i
Smålänningen i en "klimatruta" på kommunens sida
"Veckonytt". Personal på värmeverket, Bredemad,
reningsverket, stadsträdgårdsmästaren, med flera kan ge
tips.
Därefter är det är viktigt att ge feedback på alla förslag
och tips som lagts fram: Minskade energiförbrukningen
och med hur många procent? Blev det en jämnare
energiförbrukning över dygnets timmar? Ökade
återvinningen? Blev det mindre förorenat vatten att ta
hand om för reningsverket? Vilka klimatfördelar har
uppnåtts? Har det även inneburit besparingar?
Klimatrutan bör vara snyggt designad och lätt igenkännlig.
Med vänliga hälsningar,

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

»

Lämna medborgarinitiativ
Ärendenummer

210416-GIT-ET14

Inskickat

2021-04-16 09:29

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ

Hej
Det är mycket hård trafik utmed Ågårdsvägen och många
använder även vägen som en Formel 1 bana med väldigt
hög hastighet fram till 30 skyltarna framme vid
Hjortsbergsskolan. Vägen har ju med violrondellen och
med efteföljande långa raksträcka blivit attraktiv för
buskörning. Det är inte kul att bo utmed denna racingbana
med så mycket olovlig körning och inte särskillt bra ned
tanke på alla barn som tar sig utmed Ågårdsvägen.
Mitt förslag är att farten borde sänkas utmed hela
Ågårdsvägen och ev sätta mer gupp för att minska dess
attraktivitet att dra på som galningar.
Ps Om ni kunde uppmuntra polisen till mer
fartövervakelse och koll av bilister utmed denna sträcka
när ni har kontakt med dem. De skulle verkligen behöva
visa sig här.

Min motivering

Ågårdsvägen bör bli säkrare och mindre attraktiv för bus
o hastighetsöverträdande körning.

Postadress: Ljungby kommun 34183 Ljungby
Telefon: 0372-78 90 00
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MEDDELANDE
2021-05-17

LJUNGBY
KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen

Kommunfullmäktige

Meddelanden till kommunfullmäktige 2021-05-24
1.

Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut inom 3 månader enligt SoL
och LSS rapporteringsperiod 1 april - 30 april.

2.

Länsstyrelsen har den 12 maj 2021 utsett Judit Svensson (C) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Arne Johansson (C)

3.

Kommunrevisionen har inlämnat en granskning av miljö- och
byggnadsnämnden daterad 2021-04-21

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

PLUSGIRO

341 83 LJUNGBY

Olofsgatan 9, Ljungby

0372-78 90 00 vx

212000-0670

302 50-5

e-post

FAX

VVEBBPLATS

BANKGIRO

kommunstvrelsenOliunebv.se

0372-78 91 44

www.liunebv.se

156-0879

1(3)

LJUNGBY
KOMMUN

2021-04-29

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Socialförvaltningen
Stab

Ank

2021 ”04“ 2 9

Ljiljana Bublik

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

0372-789625

Dnr

lOZl/QOh3. T-QD

ljiljana. bublik@Ijungby.se

[Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, rapporteringsperiod 1 april - 30 april 2021
Socialnämnden Ljungby kommun

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
Verksamhetsområde/Typ av insats

Antal Verkställda/ avslutade =

eller bistånd

beslut utan

Huvudsakligt skäl till
dröjsmålet

verkställighet/nya
beslut
SoLÄO, äldreomsorg (4:1

6

5 ej verkställda beslut

SoL)/Särskilt boende för äldre

5 - Den enskilde har
tackat nej till
erbjudandet.

1 verkställt beslut

SoL OF, omsorger om personer med

2

2 ej verkställda beslut

funktionsnedsättning (4:1 SoL)

2 - Resursbrist, saknar
ledig bostad.

/Bostad med särskild service
SoL OF (4:1 SoL) /Kontaktperson

12

5 ej verkställda beslut

5 - Resursbrist, saknar
lämplig personal
/uppdragstagare.

7 avslutade beslut
SoL OF (4:lSoL) /Boendestöd

1

1 ej verkställt beslut

1 - Annat skäl, relaterat
till personliga
omständigheter hos den
enskilde.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

341 83 Ljungby

Södra Torggatan I, 341 43
Ljungby

0372-78 90 00 vx

212000-0670

E-POST

WEBBPLATS

BANKGIRO

socialnamnden@ljungby.se

www.Ijungby.se

156-0879

2(3)

Beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Verksamhetsområde/Typ Antal

Verkställda/ avslutade = beslut

Huvudsakligt skäl till

av insats eller bistånd

utan verkställighet/nya beslut

dröjsmålet

1 ej verkställt beslut

1 - Annat skäl, den enskilde

LSS OF, Omsorger om

1

personer med

väntar på bostad där

funktionsnedsättning

assistans kan verkställas,

/Personlig assistans

vistas i dagsläget på

LSS 9 § 2

korttidsplats.

LSS OF, Ledsagarservice

4

1 ej verkställt beslut

1 - Resursbrist, saknar
lämplig personal

LSS 9 § 3

/uppdragstagare.
2 avslutade beslut utan
verkställighet

1 - Annat skäl, den enskilde
har återtagit sin ansökan.
1 - Annat skäl, beslutet har
upphört, den enskilde har
inte ansökt om insatsen på
nytt.

1 verkställt beslut

LSS OF, Kontaktperson

15

9 ej verkställda beslut

8- Resursbrist, saknar
lämplig personal

LSS 9 §4

/uppdragstagare.
1 - Annat skäl, personen ej
kunnat nås.

3 avslutade beslut utan
verkställighet

2 - Annat skäl, den enskilde
har återtagit sin ansökan.
1 - Annat skäl, avslutat i
samband med inflytt på
boende.

3 verkställda beslut

3(3)

Verksamhetsområde/Typ Antal

Verkställda/ avslutade = beslut

Huvudsakligt skäl till

av insats eller bistånd

utan verkställighet/nya beslut

dröjsmålet

1 ej verkställt beslut

1 - Resursbrist, saknar

LSS OF, Avlösarservice LSS

1

9§5

lämplig personal
/uppdragstagare.

LSS OF, Korttidsvistelse

1

utanför det egna hemmet

1 avslutat beslut utan

1 - Annat skäl, den enskilde

verkställighet

har återtagit sin ansökan.

3 ej verkställda beslut

3 - Den enskilde har tackat

LSS 9 § 6
LSS OF, Bostad med

5

särskild service LSS 9 § 9

nej till erbjudandet.
2 verkställda beslut

LSS OF, Daglig
verksamhet LSS 9 § 10

Summa

1

49

1 verkställt beslut

Ljungby kommun

2021-04-21

Revisorerna
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Sammanfattning
Vi har av Ljungby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska miljö- och
byggnadsnämnden utifrån olika perspektiv. Syftet är att bedöma om nämnden har en
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över verksamheten.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens resultat är att miljö- och
byggnadsnämnden har styrning, kontroll och uppföljning över verksamheten.
Utifrån frågeställningarna i föreliggande granskning har vi dock identifierat följande
utvecklingsområden som kan ses som rekommendationer. Rekommendationerna
beskrivs mer ingående i rapporten:
>

Undersök om det går att finna relevanta mätetal kring effektivitet i handläggning
och prestationer.

>

Analysera beslutsprocessen för bygglov i nämnden och hur denna kan kortas
ned.

>

Nämnden behöver tillsammans med förvaltningen ta ställning till vilken
rekryteringsstrategi som ska tillämpas framgent.

>

Nämnden bör tillsammans med förvaltningen analysera vilka mätetal som kan
följas upp när det gäller bemötande, service och tillgänglighet i verksamheten.
De riktlinjer och rutiner som finns i kommunen skulle kunna brytas ned inom
förvaltningen och innehålla några specifika målsättningar kring vilken kvalitativ
nivå som nämnden vill att förvaltningen uppnår.

>

Resultatet av synpunktshanteringen anser vi behöver återrapporteras och
kommuniceras med nämnden.

>

I dokumentationen avseende bisysslor anser vi att det bör framgå en
bedömning beträffande omfattningen av angiven bisyssla.

2
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Inledning och bakgrund
Vi har av Ljungby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska miljö- och
byggnadsnämnden utifrån olika perspektiv. I revisorernas riskanalys för 2021 har
särskilt framkommit risker kring handläggningstider och det interna arbetet inom
nämndens verksamhetsområde.
I databasen ”Kommunens kvalitet i korthet” framgår att Ljungby kommun inom
samhällsbyggnadsområdet får dåliga resultat när det gäller bemötande/kundkontakt1.
Likaså framgår att kommunen får svagt betyg när det gäller handläggningstiden för
bygglov.
I våra dialogmöten med nämnden har också framkommit att nämnden har utmaningar
med sårbarhet i organisationen och personalomsättning i verksamheten. Likaså har
frågor om bisysslor behandlats.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om nämnden har en tillräcklig styrning, uppföljning
och kontroll över verksamheten.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Organisation och resurser till handläggning av bygglov.

•

Organisation och resurser till tillsynsverksamheten.

•

Hur jobbar nämnden med service- och bemötandefrågor.

•

Hur hanterar nämnden frågor om bisysslor bland personalen.
Förekommer bisysslor i förvaltningen?
Har förvaltningschefen kännedom om aktuella bisysslor och är de godkända
och förenliga med 7 § LOA (lagen om offentlig anställning) avseende
förtroendeskadliga bisysslor?

Avgränsning, metod och revisionskriterier
Granskningen avser miljö- och byggnadsnämnden.
Granskningen består till stor del av dokumentgranskning och analys. Avstämningar och
kontroller sker med berörda tjänstemän och politiker i kommunen.
Rapporten är faktakontrollerad av förvaltningschef för miljö- och
byggnadsförvaltningen.

1 Resultatet kring bemötande berör fler verksamheter än de som finns inom miljö- och byggnadsnämnden.
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Resultat av granskningen
Organisation och resurser
Nämndens verksamhet finansieras till största delen av intäkter via avgifter och bidrag.
Av nämndens totala kostnader 2021 på 31,1 mnkr utgör finansiering av skattemedel
9,6 mnkr.
Inom miljö- och byggnadsförvaltningen finns totalt 29,53 årsarbetskrafter. På
miljöavdelningen finns 13,08 åa och på plan- och bygg finns 11,45 åa. Resterande
utgör ledning och administration.
I nämndens behovsutredning och verksamhetsplan beräknas personalresurserna
utifrån tillgänglig arbetstid och effektiv handläggningstid. En årsarbetskraft motsvarar
2080 tim/år. I snitt för personalstyrkan avgår cirka 400 tim för olika typer av frånvaro
vilket ger en tillgänglig arbetstid på 1680 tim/år. Av den tillgängliga tiden beräknas
effektiv handläggningstid till 50 % (miljö, hälsa och livsmedelstillsyn) och 60 % (bygg
och plan) vilket innebär effektiv tid på cirka 800-1000 tim för en årsarbetskraft.
Det totala behovet enligt tillsynsplanen för planerad tillsyn och kontroll inom
miljöavdelningen visar ett behov av 10 606 tim. Den tillgängliga effektiva
handläggningstiden för befintlig personalstyrka är uträknad till 11 869 tim.
Plan- och byggverksamheten är jämfört med miljötillsynen mer efterfrågestyrd varför
det är svårare att beräkna ett behov. Tillgänglig effektiv handläggningstid uppgår enligt
beräkning för 2021 till cirka 11 500 tim. I verksamhetsplanen anges behovet till 6
årsarbetskrafter på byggenheten och 6 årsarbetskrafter på planenheten. För åren 2022
och 2023 bedöms behovet till 7 årsarbetskrafter inom byggenheten.
I verksamhetsplanen för 2021 framgår prioriterade aktiviteter och insatser som också
var prioriterade för 2020. Exempel på dessa är:
•

Hantering av fortsatt pandemi vad gäller att säkra anställdas arbetsmiljö

•

Effektiv handläggning av bygglov

•

Effektiv handläggning av detaljplaner

•

Höjning av effektiv handläggningstid miljö- och hälsoskydd

•

Rättssäkra beslut och förslag till beslut

•

Digitalisering av processer och tjänster

•

Översyn av taxa (plan- och bygglagen)

•

Översyn av hur planavtal och kostnader för detaljplanering hanteras inom
kommunen

•

Kunskapsspridande aktiviteter för allmänheten och de som verkar i kommunen

4
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Av nämndens beslut gällande detaljbudget för 2021 framgår att förvaltningens
bedömning är att med budgeten för 2021 ges nämnden goda ekonomiska
förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med planeringsdirektiv och gällande
lagstiftning. Ökningen av budgetmedel totalt mellan 2020 och 2021 är 255 tkr.
Intervjuade framhåller att nämnden fått tydliga besked om att inte begära mer resurser
av budgetberedningen. I konsekvens med detta uppges att nämnden och förvaltningen
istället fått fokusera på hur verksamheten kan säkerställas genom intäkter och
omfördelning av resurser inom förvaltningen. Intervjuade framför att en tjänst till på
bygglov hade varit ett nödvändigt tillskott och inför 2022 uppger intervjuade att
rekrytering kommer ske på bygg genom omfördelning av resurser. Denna tjänst
kommer inte enbart jobba med bygglov utan också tillsyn enligt PBL.
På tjänstemannanivå har det funnits diskussioner kring förväntningar från
kommunledningen. Trots de relativt långa handläggningstiderna har det visats
förståelse för nämnden roll. Nämndens representanter upplever att den politiska
ledningen har förståelse för nämndens självständighet i myndighetsutövningen
samtidigt som det ibland finns en vilja att lägga sig i vissa beslut. Politikerna menar att
relationen och rollfördelningen mellan kommunledning och nämnd blivit bättre under
senare år.

5.1.1

Handläggningstider bygglov
Handläggningstiden för bygglov har påverkats negativt under de senaste åren vilket
beskrivs mer nedan.
Handläggningstiden för bygglov, förhandsbesked och rivningslov ska enligt plan- och
bygglagen vara maximalt 10 veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för
att pröva ärendet har inkommit och ansökan därmed är komplett. Handläggningstiden
kan förlängas med 10 veckor om ärendet behöver ytterligare utredning. Den totala
tiden får maximalt bli 20 veckor. För anmälningsärenden är handläggningstiden 4
veckor från det att ansökan är komplett. Även denna tid får förlängas en gång med
högst 4 veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas.
Miljö- och byggnadsnämnden har i sina målformuleringar angett mål för
handläggningstider:
>

För bygglov som hanteras av nämnden ska handläggning ske skyndsamt och
inom 40 arbetsdagar från det att ärendet är komplett (2019). Utfall 2019 blev
49,6 dagar. För 2020 var målet 50 dagar och utfall för 2020 blev 68 dagar.

>

För bygglov som hanteras på delegation ska handläggning ske skyndsamt och
inom 15 arbetsdagar från att ärendet är komplett (2019). Utfall 2019 blev 43,3
dagar. Målet för 2020 var 20 dagar och utfall för 2020 blev 47,3 dagar.

Inför 2021 finns inte längre några mål eller mått/nyckeltal angivna för
handläggningstiden. Enligt intervjuade är denna förändring i linje med kommunens nya
visionsarbete som handlar om att minska ned antal mål och istället ha mer fokus på
löpande rapportering och tillitsbaserad styrning. Intervjuade politiker framhåller att de är
nöjda med att styrningen blir mindre detaljstyrande och mer bygger på rapportering och
tillit i organisationen.
5
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Enligt uppgift har avdelningschef och förvaltningschef haft återkommande dialog med
representanter för Fastighetsägarna och Företagarna för att få deras syn på vad som
bör prioriteras och vad respektive part kan göra för att reducera handläggningstiderna
på bygglov.
Nämnden beslutade 2019-11-27, mot bakgrund av senaste årens relativt svaga
måluppfyllelse, att uppföljning av mål och aktiviteter skulle ske inom ramen för intern
kontroll 2020. Av tjänsteskrivelse innehållande analys av den genomförda interna
kontrollen framgår att det är kapacitetsbrist samt i viss mån beslutsprocesserna som
påverkar måluppfyllelsen. Inför budget 2021 finns det med förslag till åtgärder för att
utöka finansieringen. Likaså föreslås en utvärdering av beslutsprocessen inom
nämnden. Utifrån redovisning av internkontroll 2020 beslutade nämnden att en
utvärdering skulle ingå i förslag till internkontroll 2021. Vid beslut om internkontroll 2021
utgick dock detta uppdrag varför någon formaliserad utvärdering av beslutsprocessen
inte har gjorts. Däremot framhålls att antalet nämndsmöten minskades under förra året
vilket anses kunna ha påverkat handläggningstiden. Intervjuade menar att en översyn
av arbetsutskottets roll i beslutsfattandet kan vara ett sätt att kanske skynda på
handläggningen. Vid tidpunkt för denna granskning pågår också studier och
jämförelser med andra kommuner kring hur de har sin beslutsprocess ordnad.
I nämndens protokoll från 2020-09-09 framgår att nämnden beslutar att ge
förvaltningen i uppdrag att vid nämndens kommande sammanträden under 2020
rapportera vidtagna åtgärder för att reducera handläggningstiden på bygglov samt
aktuellt utfall vid senaste månadsskifte. Nämnden beslutar också att tilldela extra
medel för att reducera handläggningstiderna.
Enligt intervjuade ges rapporter kring handläggningstiderna vid varje nämndsmöte. När
förändringar görs i handläggning och rutiner inväntar nämnden resultat och effekter av
förändringen innan nya beslut eller uppdrag ges. Intentionerna är enligt uppgift att
återgå till generell telefontid så snart som möjligt. Intervjuade menar att det inte är
alldeles självklart att handläggningstiderna minskar på grund av en viss åtgärd men
kan vara positiv utifrån andra perspektiv.
Den, enligt uppgift, enskilt viktigaste förklaringen till nuvarande nivåer på
handläggningstiden är personalomsättning och tidsåtgång till upplärning. Under senare
år har det funnits en alltför stor personalomsättning kombinerat med föräldraledigheter.
Många oerfarna har anställts som sedan efter en kort tid återgår till annat jobb
företrädesvis på hemorten. Av avslutssamtalen som genomförs framgår det att
hemorten är den faktor som väger mycket tungt i valet att avsluta tjänsten.
I dialog med personalgruppen framkommer det enligt uppgift att det personalen saknar
mest är kontinuiteten. Intervjuade menar att utöver fokus på att behålla personalen är
det viktigt att vid rekryteringar i större utsträckning fokusera på personer med
yrkeserfarenhet.
Under början av 2021 har handläggningstiderna minskat enligt intervjuade som
samtidigt framhåller att det inte är någon tydlig trend.
För bygglovsverksamheten saknas nyckeltal och mätetal kring effektivitet i nationella
undersökningar och databaser såsom Kolada. Enligt uppgift pågår ett arbete inom SKR
för att ta fram ett antal mätetal för byggnadsnämnder och myndighetsnämnder.
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att både förvaltning och nämnd hanterat utmaningen kring
handläggningstider de senaste åren. Beslut om interna kontroller, rapporteringar och
uppdrag fattas och handläggningstiderna följs månadsvis i nämnden med förklaringar
från förvaltningen. Vi bedömer att styrförmågan finns i nämnden.
Det är mycket svårt att uttala sig om verksamhetens effektivitet och
kostnadseffektivitet. Ett mätetal är handläggningstiden som varit lång senaste åren. Å
andra sidan är det inte enbart handläggningstiden som ska vara så låg som möjligt
utan även att rättssäkerheten finns i handläggning och beslutsfattande. Vi tycker dock
att det vore värt att undersöka inom förvaltningen om det går att finna mätetal kring
effektivitet.2 Vår grundsyn är att mätning av prestationer i sig kan vara
effektivitetsfrämjande och vara motiverande för medarbetarna.
Utvecklingen mellan 2019 och 2020 är dock oroande och handläggningstiden har gått i
fel riktning. Minskat antal nämndsmöten till följd av besparingar borde rimligtvis ha
bidragit negativt varför detta tillsammans med arbetsutskottets roll i beslutsfattandet
bör analyseras.
Personalsituationen har påverkat verksamheten mycket och nämnden behöver
tillsammans med förvaltningen fundera på vilken rekryteringsstrategi som ska tillämpas
framgent.

Service och bemötande samt synpunktshantering
Revisorernas riskanalys identifierar resultat för olika nyckeltal i olika kommunala
verksamheter. Nedanstående bild visar resultat för olika mätområden några år tillbaka.3
Det som utmärker sig i negativ mening är handläggningstiderna samt bemötande vid
kontakten med kommunen. Med tanke på att handläggningstiderna blivit än längre
mellan 2019 och 2020 är sannolikt färgskalan röd även för 2020. Vad gäller
sammanställningen nedan omfattas dock flera förvaltningar/verksamheter i resultatet,
exempelvis för ”bemötande". För att komplettera med specifika mätvärden för miljöoch bygg redovisas därför också resultat från enkäten "Insikt” (se nedan)

2 Exempel: antal handlagda ärenden per medarbetare, fakturerad tid i förhållande till arbetad tid etc.
3 Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK)
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Omvärldsanalys ur Ljungdy kommuns perspektiv - samhälle och miljö
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Resultaten från kund- och medborgarundersökningar i ”Löpande Insikt” används enligt
verksamhetsplanen som underlag för förvaltningens förbättringsarbete. Den senaste
undersökningen gjordes för 2019 och finns sammanställd i rapport daterad april 2020.
I enkäten kontaktas alla kunder (företag) som fått beslut om bygglov eller andra lov
under det aktuella året. I enkäten finns frågor om hur kunden upplevt verksamhetens
tillgänglighet och bemötande. I den senaste undersökningen visar resultatet att
förvaltningen på samtliga serviceområden ligger kring genomsnittet i jämförelse med
andra kommuner men att resultatet blivit något sämre från 2018. Det framgår att det är
området ”bygglov” som drar ner resultatet för 2019. Specifikt visar resultatet att
bemötande och kompetens har ett högre resultatvärde än effektivitet och tillgänglighet.
Kunderna lägger störst vikt vid effektivitet, bemötande och information och mindre vikt
vid tillgänglighet och kompetens.
Av rapporten går också tydligt att utläsa att miljötillsynen och övrig tillsyn (75) har
väsentligt högre resultat än bygg (59) inom samtliga serviceområden4. När
verksamheterna läggs ihop blir därmed det samlade resultatet för NKI godkänt (nivå
70).
Högsta betyg enligt mätningen ges till miljö- och hälsoskydd för bemötande (82). Lägst
betyg enligt mätningen ges till bygglov för effektivitet (51).

4 Serviceområden som mäts är tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och
effektivitet.
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När det gäller målsättningar och ambitioner kring service och bemötande framhåller
intervjuade att det är svårt att mäta. Utifrån den senaste Insiktsmätningen pågår dock
arbete med en egen enkät kring tillgänglighet och bemötande.

5.2.1

Synpunktshantering
Verksamheten omfattas av kommunens synpunktshanteringssystem. Enligt
sammanställning för perioden 2020-01-01 till 2020-11-30 registrerades 14 synpunkter.
Synpunkterna inkom huvudsakligen via webbplatsen (9) och endast ett ärende inkom
via e-post. Övriga inkom via Facebook och telefon.
Av synpunkterna berörde (8) miljökontoret och (4) byggkontoret. Av antalet synpunkter
utgjorde cirka hälften klagomål och hälften förslag.
Av tabell nedan framgår hantering när det gäller åtgärd.

Klassificering av åtgärder
Kommer att åtgärdas

gjpQBfiBl 1

[Registrerad åtgärd saknas, ärendet inte avslutat]
Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag
Tas med vid framtida planering
Ingen åtgärd genomförs
Åtgärdat
Framförd till berörd personal

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

■ Antal

När det gäller återkoppling och svarstider framkommer det att 50 % inte vill bli
kontaktade övriga får svar via e-post. Enligt rutinerna ska den klagande få en
mottagningsbekräftelse inom två dagar. Av de 7 ärendena är det 3 som fått
mottagningsbekräftelse inom utsatt tid.
När det gäller svarstiden är målet att det ska ges svar inom 10 dagar. Av de 7
ärendena har 5 fått svar inom den tidsfristen. Försenade och obesvarade
handläggarsvar är således två. Intervjuade framhåller att det inte enbart är miljö- och
byggförvaltningens personal som ingår i ”kedjan” för hantering av synpunkter.
Intervjuade politiker uppger att de inte får någon information om synpunktshanteringen
inom förvaltningen.
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5.2.2

Tillgänglighet och service via telefon och e-post
Under 2018 fastställdes en rutin för telefoni och avser anställda och förtroendevalda i
Ljungby kommun. Rutinen handlar om hantering av telefon och vilket förhållningssätt
som ska finnas mot de som ringer till kommunen.
Beträffande god service och gott bemötande framgår bland annat följande:
•

Alla som ringer ska få ett gott bemötande och god service.

•

Vi tar oss tid att lyssna och sätter oss in i personens frågeställning/situation
utan att inleda med invändningar och förklaringar.

•

Vi återkommer enligt överenskommelse även om vi inte är helt klara med vårt
svar.

•

Vi uttrycker oss sakligt och använder inte fackuttryck.

Beträffande tillgänglighet framgår bland annat följande:
•

När samtal inte kan tas emot ansvarar var och en för att telefonen är korrekt
hänvisad, samt att meddelanden kan lämnas till röstbrevlåda.

•

Vi tar bort hänvisningar som blivit inaktuella, exempelvis när vi är tillbaka från
ett möte som slutat tidigare än beräknat.

•

Vi är tillgängliga under telefontider.

•

Vi bör inom 2 arbetsdagar ringt upp den som lämnat meddelande till oss.

Som framgår ovan mäts tillgänglighet och bemötande inom enkäten ”Insikt”. Utöver
detta framförs att avdelningschefer har löpande dialog med kommunens växel om
avdelningens telefontider och om anpassning av rutiner/förhållningssätt för att ge bästa
service.
Kommunens växel gör enligt uppgift regelbundna registreringar och meddelar ansvarig
chef om det inte går att nå verksamheten/handläggare inom den aktuella telefontiden.
Intervjuade framhåller att information ges från växeln när det gäller fel inställda eller
hänvisade telefoner. Enligt uppgift har informationen vid en del tillfällen resulterat i att
samtal skett med medarbetare och i personalgrupp kring värdegrundsfrågor inklusive
service- och bemötandefrågor. Feedback ges också från kunder kring förhållningssätt
bland medarbetarna som anses mycket värdefull i utvecklingsarbetet.
Enligt uppgift har verksamheten återkommande diskussioner kring tillgänglighet och
bemötande på avdelningsmöten.
På gruppnivå uppges det finnas ett bra servicetänk särskilt hos de som jobbat ett tag i
verksamheten. Det finns en naturlig utmaning som innebär att nyanställda behöver mer
tid innan de känner sig trygga att besvara alla frågor. Övergripande introduktion finns i
kommunen och inom förvaltningen finns även en egen "checklista” med viktiga frågor.
För tillfället har det inte funnits någon uttalad mentor för nyanställda mot bakgrund att
man ska känna samhörighet med alla.
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Förvaltningen har som mål att alla anställda ska gå utbildning i kommunikation och
bemötande inom ramen för miljö- och byggsamverkan Kronoberg och Blekinge.
Enligt uppgift framförs att förvaltningen anser sig leva upp till förhållningsreglerna ovan
men framför också att bygglov inte anses ligga på en önskad nivå när det gäller
tillgänglighet. Målet är enligt uppgift att bygglov så snart som möjligt ska återgå till
generell telefontid, men att det inte får ske på bekostnad av reducerade
handläggningstider.
Trots vissa svårigheter i att mäta och följa upp service och bemötande framhåller
intervjuade att det skulle vara relevant att ange mål och ambitioner inom området.

Kommentarer och bedömning
Nämnden och förvaltningen har ett bra och utvecklat arbete kring intern kontroll.
Arbetet sker strukturerat och systematiskt med god dokumentation. Kontroller som görs
finns kopplade till riskanalys och nämnden är involverade i arbetet på ett tydligt sätt.
Vår bedömning när det gäller området bemötande, service och tillgänglighet är att
åtgärder vidtas löpande och i dialogform men att uppföljning och mätning kan
genomföras på ett tydligare sätt. De riktlinjer och rutiner som finns när det gäller
tillgänglighet och bemötande i kommunen i stort skulle kunna brytas ned inom
förvaltningen och innehålla några specifika målsättningar kring vilken kvalitativ nivå
som nämnden vill att förvaltningen uppnår. Nämnden och förvaltningen skulle kunna
fundera på vissa formuleringar i avsnitt 5.2.2 och dessa förhållningsregler ska tillämpas
inom förvaltningen. Formuleringen ”bör ringa upp inom två dagar” känns inte speciellt
ambitiöst och vi tror att förvaltningen har högre ambitioner än så.
Resultatet av synpunktshanteringen anser vi behöver kommuniceras med nämnden.
Nämnden kan vid denna återrapportering få möjlighet att ställa frågor om hur
synpunkter (klagomål och förslag) hanterats eller inte hanterats.

Bisysslor
Utöver LOA (Lag om offentlig anställning) regleras frågor kring bisysslor i kommunens
eget styrdokument ”Verksamhetsplan för bisyssla, 2015”, antaget av kommunstyrelsen.
I korthet kan sägas att bisysslan kan förbjudas av arbetsgivaren om den:
-

Inverkar hindrande för arbetsuppgifterna,

-

Anses förtroendeskadlig, vilket innebär att bisysslan kan rubba förtroendet för
den anställdes opartiskhet eller skada myndighetens anseende,
Innebär en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.

Arbetstagaren är skyldig att på arbetsgivarens begäran anmäla bisysslor och lämna de
uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma dessa.
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Vid nyanställning ska medarbetaren skriva under blankett: ”anmälan av bisyssla".
Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys beslutade nämnden 2018-11-07 att i
den interna kontrollen för 2019 granska hantering av bisysslor. Den uppmärksammade
risken handlar om att det kan finnas risk för att otillåtna bisysslor finns eller att
bisysslan inte anmäls och godkänns av arbetsgivaren.
Nämnden beslutar 2019-10-30 att godkänna redovisningen av intern kontroll med de
förslag till åtgärder som finns redovisade i tjänsteskrivelse.
Kontrollen omfattade totalt 28 anställda inom förvaltningen och resultatet visade att 11
av 28 anställda hade redovisat bisyssla sedan tidigare. För 17 anställda saknades
anmälan. Slutsatsen är att det har funnits brister i rutinen innebärande att endast de
som faktiskt har eller har haft bisyssla redovisade detta även om gällande rutin innebär
att även de som inte har bisyssla ska göra anmälan och att detta ska dokumenteras.
Likaså uppmärksammades att det finns brister när det gäller att anmäla ändring eller
upphörande av bisyssla.
Som ett resultat av den interna kontrollen sker ett förtydligande i rutin för introduktion
av nyanställd att anmälan av bisyssla ska lämnas in oberoende av faktisk bisyssla eller
ej.
I föreliggande granskning har anmälningar och arbetsgivarens bedömning för
förvaltningens totalt 30 anställda gåtts igenom. Några särskilda reflektionerfrån denna
genomgång:
•

En anställd har enskild firma inom fackområdet. Anställning 2019-06-03. Datum
för anmälan 2019-06-03 (ingen bisyssla vid anställningstillfället) Ny anmälan
2020-02-26.

•

En anställd har AB utanför fackområdet. Av anmälan framgår inget om
omfattningen gällande bisysslan.

•

En anställd har egen firma inom fackområdet. Omfattningen bedöms som liten
och avveckling pågår enligt anmälan. Bisysslan har godkänts.

Intervjuade framhåller att dialogen med medarbetarna kring bisysslor har ökat under
senare år och att detta område på det sättet uppmärksammats mer.
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5.3.1

Kommentarer och bedömning
I två fall har vi noterat att anställda har eget företag där anmälan skett men där
omfattning av verksamheten saknas angiven i anmälan. Vår bedömning är att
omfattningen bör framgå av anmälan för att skapa transparens och förståelse för hur
arbetsgivaren kan bedöma bisysslan som tillåten och att den inte inverkar hindrande på
arbetsuppgifterna.

Kristian Gunnarsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor, KPMG
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