
Kallelse

Kommunfullmäktige

Plats och tid Ledamöter deltar digitalt enligt information bifogad kallelsen, 

presidiet tjänstgör i Märtasalen, Storgatan 6, Ljungby 

måndagen den 21 juni 2021 kl.13.00 

Vid förhinder kontakta Sofia Olsson som kallar ersättare. Telefon 0372-78 

91 17, sofia.olsson@ljungby.se  

Inledning Ordföranden hälsar välkommen. 

Förslag till justerare: Marcus Walldén och Håkan Bengtsson, ersättare: 

Kerstin Wiréhn.  

Justeringen hålls måndagen den 28 juni 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 vindkraft i Skäckarp.

6. Svar på motion om porrfria zoner.

7. Svar på motion om förstärkning av styrelsen i Ljungbybostäder AB.

8. Val av revisor och ersättare i Sunnerbo Samordningsförbund.

9. Årsredovisningar för Ljungby kommuns stiftelser 2020.

10. Försäljning av fastigheterna Björnen 1 och 2.

11. Revidering av valdistrikt.

12. Budget 2022 med plan för 2023 – 2026.

13. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.

14. Valärende ersättare i Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB

(C)

15. Meddelanden.

Ordförande

mailto:sofia.olsson@ljungby.se


Ann-Charlotte Wiesel (M) 
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Motion om en utredning huruvida kommunala lokaler skall vara i 

kommunal ägo eller hyra verksamhetslokaler 

Många kommuner, även Ljungby, uppvaktas då och då av företag som vill bygga 

verksamhetslokaler, exempelvis skolor och äldreboenden för att erbjuda kommunen att hyra 

desamma senare. Ett dilemma för beslutsfattare, då man i och för sig slipper investeringen i 

den kommunala ekonomin, men sen förläggs hyran helt på driftsbudgeten. Det får följden 

att hyreskostnaden tar upp en hel del av driftsbudgeten som kan användas till att anställa 

personal inom alla kommunens verksamheter. Därmed ser jag att hyra verksamhetslokaler 

inte verkar vara en långsiktig lösning. 

Är det billigare eller dyrare att hyra en verksamhetslokal, eller är det billigare alternativt 

dyrare att kommunen bygger sina egna lokaler? Vilka konsekvenser får de olika alternativen 

för Ljungbys långsiktiga ekonomi? 

Vi vill att vår motion skall utredas utan dröjsmål och innehålla en ordentlig kartläggning om 

att bygga fastigheter och verksamhetslokaler och äga själv samt alternativet att någon 

entreprenör bygger och kommunen hyr lokalerna. Utredningen skall även innefatta en 

konsekvensanalys av de båda alternativen. Byggnader som är förskola, skola och 

idrottslokaler samt äldreboende är lämpliga exempel. 

Vi yrkar: 

Att kommunens tjänstemän utan dröjsmål gör en utredning som presenterar kostnader för 

vilket som i längden är bäst för Ljungby kommun- bygga i egen regi alternativt erbjuda 

entreprenörer att bygga fastigheter och verksamhetslokaler som kommunen hyr för sin 

verksamhet. Exempel är skola, förskola, äldreboende och idrottslokaler. 

Att presentera konsekvenser för de olika alternativen, hyra eller äga fastigheter och 

verksamhetslokaler samt presentera vilket alternativ som är bäst för Ljungby kommuns 

långsiktiga ekonomi 

Att utifrån utredningens resultat bestämma framtida inriktning för Ljungbys beslutsfattare -

vad gäller att äga eller hyra kommunens verksamhetslokaler. 

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Ljungby 2021-06-10 

Anne Karlsson 

{s) 
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson angående beslut i 
kommunstyrelsen 2021-04-13 angående vindkraft i Skäckarp. 

Ljungby kommunfullmäktige antog efter mycket arbete, möten och debatter nu gällande 
vindkraftsplan 23 april 2018. 
Jag forntsätter att beslutet i fullmäktige föregicks av remissförfarande till olika instanser tex. 
försvarsmakten och länsstyrelsen. 
Det var ett antal föreslagna områden som ströks inför beslutet och det var tydligt att 
kommunen uppmanade intresserade företag att enba1t söka etableringar i de områden som 
föreslagits som lämpliga för vindkraft i planen. 
Stena Renewable AB har därefter ansökt om att bygga högst 20 vindkraftverk med max höjd 
270 meter i Skäckarp som är ett av de områden som anses lämpliga för vindkraft i Ljungby 
kommuns vindkraftsplan. 

Vindkraftverken ökar i totalhöjd varje år och detta gör att produktionen per verk också ökar 
och kostnaden för att producera el per kWh med vindkraft minskar. Eftersom det blåser bra på 
hög höjd ökar intresset för att etablera vindkraft även i inlandet t.ex. Ljungby kommun. Det är 
mycket litet intresse att bygga vindkraftverk med lägre totalhöjd eftersom kostnaden per kWh 
då ökar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-13 att avstyrka tillståndsansökan för vindkraft i 
Skäckaip. Eftersom kommuner som jag förstått har vetorätt så gäller detta beslut. 

1. Anser du att det skapar fö1troende och intresse för företag som vill etablera vindkraft i
Ljungby kommun i de områden som föreslagits lämpliga i nu gällande vindkraftsplan
när kommunstyrelsen beslutar att avstyrka etablering i Skäckarp?

2. Anser du att det är lämpligt att ett beslut i föllmäktige ska kunna ändras i
kommunstyrelsen utan att tas upp i fullmäktige som nu skett gällande vindkraft i
Skäckarp?

2021-05-20 

För Miljöpartiet 

Tommy Göransson 

l 
I 

J 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 101 KS2020-0162 020 

Svar på motion om porrfria zoner 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen daterad 20 april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Anne Karlsson (S) har den 15 april 2020 
lämnat in en motion i vilken de föreslår att Ljungby kommun som förebild låter 
alla kommunala arbetsplatser bli offentliga porrfria zoner. 

I tjänsteskrivelsen från den 20 april 2021 skriver kommunledningsförvaltningen 
om ärendet. Ljungby kommun arbetar redan idag strategiskt inom området. 
Det är inte tillåtet att använda kommunal utrustning för att ta del av 
pornografiskt innehåll. Detta görs på olika sätt till exempel: 

- genom kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2019 om att bifalla
motionen om införande av införande av porrfilter på datorer inom
kommunens förskolor och skolor, som tar bort eller begränsar tillgången
till pornografiska sidor,

- arbete enligt säkerhetsrutin vid användning av kommunal telefon,
surfplatta och dator och genom,

- värdegrundsarbete.
Kommunledningsförvaltningen konstaterat att kommunen genomför flera 
åtgärder som är i linje med motionärens intention om att motverka porrsurfande 
inom den kommunala verksamheten. Eftersom kommunen redan genomför flera 
åtgärder för att uppnå motionens intention gör komrnunledningsförvaltningen 
bedömningen att motionen ska anses som besvarad. 

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 4 maj 2021 att motionen ska 
anses som besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen daterat 20 april 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-05-04 §21 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-20 
Motion om porrfri zon, 2020-04-15 

Yrkanden 

Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfulhnäktige bifaller motionen. 

�� 0\v 
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LJUNGBY
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Beslutsordning

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

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

Omröstningsresultat

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut och om att rösta NEJ 
för beslut i enlighet med Anne Karlssons yrkande.
I LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR Mi

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M 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, Ledamot S X

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S X

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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2020-04-20 

Kommunledningsförvaltningen 

Utvecklings avdelning 

Pernilla Lyden 

0721-628054 

pern illa. lyden@ljungby.se 

Motion om porrfri zon 

Förvaltningens förslag till beslut 

KS2020/0162.020 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen daterad 20 april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Caroline Holmqvist Henrysson (s) och Anne Karlsson (s) har 2020-04-15 lämnat in en 
motion i vilken de föreslår att Ljungby kommun som förebild låter alla kommunala 
arbetsplatser bli offentliga porrfria zoner. 

Motionen argumenterar för att i dagens samhälle är det mycket enkelt att inhämta vilken 
information som helst på nätet och att forskningen visar att startåldern för porrsurfande är 11 
år och för att påverka i motsatt riktning, dvs bort från porren så bör alla ta sitt ansvar och 
vara goda förebilder. 

Ljungby kommun arbetar redan idag strategiskt med att alla kommunala arbetsplatser är 
porrfria. Det är inte tillåtet att använda kommunal utrustning för att ta del av pornografiskt 
innehåll. Detta görs på olika sätt till exempel: 

genom Kommunfullmäktiges beslut 28 oktober 2019, § 139 att bifalla motionen om 
införande av införande av porrfilter på datorer inom kommunens förskolor och 
skolor, som tar bort eller begränsar tillgången till pornografiska sidor. 
arbete enligt säkerhetsrutin vid användning av kommunal telefon, surfplatta och 
dator. 
värdegrunds arbete. 

Kommunledningsförvaltningen har utrett motionens förslag och föreslår att motionen ska 
anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad den 20 april 2021. 

POSTADRESS 

341 83 Ljungby 

E-POST 

kommunstyrelsen@ljungby.se 

BESÖKSADRESS TELEFON 

O/ofsgatan 9. 341 43 Ljungby 03 72-78 90 00 vx 

WEBBPLATS 

www.ljungby.se 

ORGNR 

2 I 2000-0670 

BANKGLRO 

156-0879
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Förvaltningens bedömning och överväganden

Policyn för Ljungby kommuns arbetsgivarepolitik säger att den gemensamma grunden 
för hur vi utför vårt arbete i Ljungby kommun har sin utgångspunkt från medborgarna, 
vår vision samt vår värdegrund; vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Ambitionen och 
målsättningen är att vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi ska vara en attraktiv och 
professionell arbetsgivare med god tillämpning av lagar och avtal och ett bra samarbete 
med fackliga organisationer. Gemensamma rutiner, arbetssätt och tillämpning skapar 
lika förutsättningar för alla medarbetare.

Ljungby kommuns arbetsplatser följer rutinen för säkerhet vid användning av kommunal 
telefon, surfplatta och dator beslutad 2018-11-01. Rutinen gäller för Ljungby kommuns 
personal och förtroendevalda. I denna säkerhetsrutin finns etiska riktlinjer där det bland 
annat beskrivs att de anställda och förtroendevalda inte får använda Ljungby kommuns 
utrustning, nätverk och IT-system på ett sådant sätt att du använder material eller besöker 
webbplatser med stötande innehåll (rasistiskt, våldsamt eller pornografiskt). Enligt gällande 
regler är det därmed inte tillåtet att använda utrustningen för att ta del av pornografiskt 
innehåll. Eventuellt finns det ett behov att synliggöra denna rutin mer än vad som görs idag.

Många utredningar och beslut har fattats gällande porrfilter på datorer inom kommunen 
tidigare. Bland annat beslutade Kommunfullmäktige 2019-10-28, § 139 att bifalla motionen 
om införande av porrfilter på datorer inom kommunens förskolor och skolor, som tar bort 
eller begränsar tillgången till pornografiska sidor. Detta filter i brandväggen har installerats 
och fungerar på alla kommunens datorer. Brandväggen reglerar in- och utgående trafik. 
Loggning av trafiken sker i brandväggen. I säkerhetsrutinen finns informationen: ”när 
anställda och förtroendevalda surfar på internet så representerar du organisationen Ljungby 
kommun. Agera i enlighet med våra värderingar så att det du förmedlar på nätet inte skadar 
oss. Tänk på att du lämnar spår efter dig i fonn av Ljungby kommuns IP-adress.”

Det finns inte något porrfilter som fungerar som en heltäckande lösning. Om en enhet ansluts 
mot annat nätverk tex vid intemetdelning via mobiltelefon fungerar inte filtret. Barn- och 
utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande 2019-07-04 att det viktigaste är att vi för 
diskussioner i skolan med eleverna om samhälls-, källor- och värderingsfrågor. Det är 
utgångspunkten. Det enda som fungerar är upplysning, inte bara för elever utan 
av alla vuxna som har med barn och unga att göra. Det är således viktigt att dessa 
diskussioner fortsätter att föras i skolan om värderingsfrågor och att vårdnadshavare också 
behöver vara upplysta och uppmärksamma detta hemma.

Kommuniedningsförvaltningen konstaterar att kommunen genomför flera åtgärder som är i 
linje med motionärernas intention om att motverka porrsurfande inom den kommunala 
verksamheten. Eftersom kommunen redan genomför flera åtgärder för att uppnå 
motionärernas intention bedömer kommunledningsförvaltningen att motionen ska anses som 
besvarad.
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Förvaltningens beredning

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet i samarbete med IT-avdelningen, HR- 
avdelningen samt BU-förvaltningen.

Jennie Vidal Pernilla Lydén

Kommundirektör Kommunstrateg

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av kommunstrateg, 2020-04-20.

Kommunfullmäktiges beslut 28 oktober 2019, § 139

Rutin för säkerhet vid användning av kommunal telefon, surfplatta och dator, 2018-11-01. 

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-07-04.
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Motion om Porrfri Zon 

I dagens samhälle är det mycket enkelt att inhämta vilken information som helst på nätet. Allt är 
öppet, enkelt och det finns väldigt få spärrar för att få tag på något specifikt som tex porr. Porren är 
inte bara väldigt kränkande utan även skadlig och mycket våldsam. Idag har kommunen ett slags 
filter som gör det lite svårare för alla som är uppkopplade på kommunens intranät att söka på porr. 
Dom som är mest påverkbara är oftast dom som gör mest sökningar på porrsidor. Forskningen visar 
att startåldern för porrsurfande är 11 år och för att påverka i motsatt riktning, dvs bort från porren så 
bör alla ta sitt ansvar och vara goda förebilder. 

Därför yrkar vi 

Att kommunen som förebild låter alla kommunala arbetsplatser bli offentliga Porrfria Zoner. 

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Ange/stad 200413 

Caroline Holmqvist Henrysson (s) Anne Karlsson (s) 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 102 KS2020-0072 

Svar på motion om förstärkning av styrelsen i 
Ljungbybostäder AB 

Förslag till beslut 

107 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion som inkom den 21 februari 2020 yrkar Kerstin Wirehn (V) att en 
utredning görs med målsättning att föreslå hur vi kan bredda Ljungbybostäder 
ABs styrelsesammansättning exempelvis genom att adjungera två ledamöter 
från boende och Hyresgästförening. 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 2 
maj 2021. Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med 
Ljungbybostäder AB som lämnat sina synpunkter i ärendet. Ljungbybostäder 
AB uppger att de gärna har en dialog med de boende i bolagets lägenheter och 
Hyresgästföreningen när det gäller frågor om boende och boendemiljö. Detta 
sker redan idag på olika sätt, många dagliga kontakter sker mellan hyresgästerna 
och bolagets bovärdar. Ett annat exempel är att de boende får svara på 
boendeenkäter för att ge Ljungbybostäder feedback på vad som kan förbättras. 

Av jävsreglema i aktiebolagslagen framgår att en vd, styrelseledamot och 
ställföreträdare agerar under en så kallad lojalitetsplikt. Det betyder att alla 
beslut och allt agerande, skall ske med hänsyn till bolagets intresse. Att 
adjungera en ledamot från hyresgästföreningen kan därför medföra problem. 
Detta då denne person då är skyldig att agera utifrån reglerna i aktiebolagslagen. 
Syftet med att adjungera någon från hyresgästföreningen går då helt förlorat. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 25 maj 2021 att motionen ska 
avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-05-25 §91 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-02 
Motion om förstärkning av styrelsen i Ljungbybostäder, 2020-02-21 

tf&�M_) 
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Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
motionen till kommunstyrelsens arbetsutskott för att utreda hur styrelsen i 
Ljungbybostäder kan breddas med mer kompetens från de boende.

Beslutsordning gällande återremiss yrkande från K Wiréhn (1)

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen har att ta ställning till huruvida 
styrelsen avser att besluta i ärendet idag. Beslutet kommer fattas genom 
omröstning.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.

Omröstningsresultat (1)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA om det är 
kommunstyrelsens mening att fatta beslut i ärendet idag och om att rösta NEJ 
om det är kommunstyrelsens mening att återremittera ärendet i enlighet med 
Kerstin Wiréhns yrkande.____________
LEDAMOT JA NEJ
Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Walldén Marcus, Ledamot M X

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C X

Petersson Matilda, Ledamot C X

Björkström Rut, Ledamot KD

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S

X

X

Kowalski Paul, Ledamot S X

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S X

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning förklarat att styrelsen avser att fatta 
beslut i ärendet idag.

Beslutsordning (2)

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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TJÄNSTESKRIVELSE 

2021-05-02 

Kommunledningsförvaltningen 

Service- och IT- avdelningen 

Beatrice Schmidt 

beatrice.schmidt@ljungby.se 

KS2020/0072.107 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion om förstärkning av styrelsen i Ljungbybostäder 
AB 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Wirehn (V) har 2020-02-16 lämnat in en motion i vilken hon yrkar för att Ljungby 
kommun genomför en utredning med målsättning att föreslå hur vi kan bredda styrelsens 
sammansättning exempelvis genom att adjungera två ledamöter från boende och 
Hyresgästföreningen. Motionären anser vidare att styrelsen i Ljungbybostäder behöver få 
kunskap och synpunkter från hyresgäster, för att få ett bättre beslutsunderlag inför styrning 
av bolaget. Vid tillsättning av bolagsstyrelser är målsättningen att styrelsen får en bred 
sammansättning med olika kompletterande kompetenser. Så menar motionären att det inte är 
med det kommunala bolagsstyrelsema, som väljs efter andra kriterier och där det inte tas 
hänsyn till hur helheten blir. 

Kommunledningsförvaltningen har utrett motionens förslag utifrån olika aspekter, 
både laglighet och hur den styr mot kommunens visionsmål. Förvaltningen ställer sig i 
huvudsak positiv till motionens syfte, men ser att frågan är komplex och behöver hanteras på 
ett annat vis än föreslagen styrelsetillsättning. 

I ärendets beredning har synpunkter inhämtats från kommunens jurist och från 
Ljungbybostäder AB:s vd. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Det framgår i jävsreglema 8:23 och 8:34 ABL att en vd, styrelseledamot och ställföreträdare 
agerar under en så kallad lojalitetsplikt. Det betyder att alla beslut och allt agerande, skall ske 
med hänsyn till bolagets intresse, vilket oftast inkluderar ett presumerat vinstsyfte, 3:3 ABL. 
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LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVAL TNINGEN 
Dnr .A's 1010/20 9.2,ltJr Motion om förstärkning av styrelsen i 

Ljungby Bostäder 

Vid tillsättning av bolagsstyrelser är målsättningen att styrelsen får en bred 
sammansättning med olika och kompletterande kompetenser. Så är det inte med 
de kommunala bolagsstyrelsema, som väljs efter andra kriterier och där det inte 
tas hänsyn till hur helheten blir. 

Vi anser att styrelsen i Ljungby Bostäder behöver fä kunskaper och 
synpunkter även från hyresgäster, för att fä ett bättre beslutsunderlag inför 
styrningen av bolaget. 

Vi yrkar därför 

Att en utedning görs med målsättningen att föreslå hur vi kan bredda 
styrelsens sammansättning exempelvis genom att adjungera två 
ledamöter från boende och Hyresgästföreningen. 

Ljungby den 16/2 2020 

Kerstin Wirehn 

Vänsterpartiet 



MARKARYDS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 182 

Proto 

2018-12-17 

Val av revisor och ersättare i Sunnerbo 

Samordningsförbund för tiden 2019-2022 

Dnr 2018/509.106 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer: 

Revisor 
Berit Nilsson (S) 

Beslutsunderlag 

VB§ 17 

Beslutet expedieras till: 

Sunnerbo Samordningsförbund 

Justerandes slgn. 

Revisorsersättare 
Karin Engström (M) 

I Utdrilcsbestyrkande 

1(1) 
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[ii]Älmhults 
IIJlkommun 

Sammanträdesprotokoll 

2021-05-31 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Kommunfullmäktige 

§ 70 Val av revisor till Samordningsförbundet
Sunnerbo

Ärendenummer KS 2021/101 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Utse Berit Nilsson (S) till revisor i samordningsförbundet Sunnerbo och

Karin Engström (M) till ersättare.

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun är med i samordningsförbundet Sunnerbo som är ett 
kommunalförbund med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Älmhult, 
Ljungby, Markaryd och Region Kronoberg som medlemmar. Förbundets syfte är 
att främja samverkan mellan medlemmarna i frågor som gäller 
rehabiliteringsområdet. 

I förbundsordningen för samordningsförbundet Sunnerbo anges att 
medlemmarna Älmhult, Ljungby, Markaryd och Region Kronoberg gemensamt 
ska utse en revisor och ersättare till förbundet. Endast Markaryd har valt ledamot 
och ersättare till förbundet och de tre övriga kommunala medlemmarna behöver 
också välja. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Förslag på sammanträdet 
Bo Mazetti-Nissen (M) nominerar Berit Nilsson (S) (Markaryd) och Karin 
Engström (M) (Markaryd) till revisor respektive ersättare i 
Samordningsförbundet Sunnerbo. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo 
Mazetti-Nissens (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



ém Älmhults 
kommun

Sammanträdesprotokoll

2021-05-31

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För kännedom

Samordningsförbundet Sunnerbo 
Region Kronoberg 
Markaryd kommun 
Ljungby kommun

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare

Sidnummer, beslut 2(2)

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 106 KS202 l-0207 046 

Årsredovisningar för Ljungby kommuns stiftelser 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2020 och att 
kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram årsredovisningar för Ljungby 
kommuns samförvaltade stiftelser för verksamhetsåret 2020. 

De stiftelser som ingår i redovisningen är Stiftelsen Social samfond för 
äldreomsorgen, stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpändamål, stiftelsen 
C E Dahlins biblioteks- och kulturfond, stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls 
minnesfond och stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond. 

Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerad i den 
samförvaltade depån för Ljungby kommuns samförvaltning. Den totala 
förmögenheten för de samförvaltade stiftelserna uppgår vid räkenskapsårets slut 
till 68 041 tkr (föreg. år 46 542 tkr samt Stiftelsen Lennarts Svenssons 
Minnesfond 19 038 tkr), varav 46 666 tkr (föreg. år 45 152 tkr) avsåg Dahlins 
biblioteks- och kulturfond och 19 937 tkr avsåg Lennart Svenssons Minnesfond. 
Förmögenheten ökade under 2020 med 2 461 tkr (den ökade 2019 med 7 833 
tkr). Resultatet för stiftelserna låg på 4 825 tkr (föreg. år 1 837 tkr, Stiftelsen 
Lennart Svenssons Minnesfond 9 673 tkr), vilket består av utdelningar på aktier, 
ränteintäkter och realisationsvinster. Det egna kapitalet uppgick till 59 552 tkr 
varav 4 172 tkr är fritt eget kapital. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 25 maj 2021 att 
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2020 godkänns och 
att kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-05-25 §83 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-10 
Sammandrag för Ljungby kommuns samförvaltade stiftelser 2020, 2021-05-25 
Årsredovisning för stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond 2020 , 2021-05-
25 
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LJUNGBY
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för Dora och Gustav Strömvalls minnesfond 2020, 2021-05-25 
Sammanställning av räkenskaper för stiftelsen Social samfond för äldreomsorg 
2020, 2021-05-25
Årsredovisning för stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond 2020, 2021-05-25 
Årsredovisning för stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel, 2021-05- 
25

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



TJÄNSTESKRIVELSE 

2021-05-10 

Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Lisbeth Wikström Svensson 

0372-789150 

Lisbeth. wikstromsvensson@ljungby.se 

KS202 l-0207 .046 

Kommunfullmäktige 

Årsredovisningar för Ljungby kommuns Stiftelser 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 

K ommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för 
samtliga samförvaltade stiftelser för 2020 och att kommunfullmäktige beviljar 
kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser, 
har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2020. 

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

Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerad i den samförvaltade 
depån för Ljungby kommuns samförvaltning. Från och med 2020-01-01 ingår även 

Stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond i samförvaltningen. Den totala förmögenheten 
för de samförvaltade stiftelserna uppgår vid räkenskapsårets slut till 68 041 tkr (föreg. år 
46 542 tkr samt Stiftelsen Lennarts Svenssons Minnesfond 19 038 tkr), varav 46 666 tkr 
(föreg. år 45 152 tkr) avsåg Dahlins biblioteks- och kulturfond och 19 937 tkr avsåg 

Lennart Svenssons Minnesfond. Förmögenheten ökade under 2020 med 2 461 tkr (den 
ökade 2019 med 7 833 tkr). Resultatet för stiftelserna låg på 4 825 tkr (föreg. år 1 837 
tkr, Stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond 9 673 tkr), vilket består av utdelningar på 
aktier, ränteintäkter och realisationsvinster. Det egna kapitalet uppgick till 59 552 tkr 
varav 4 172 tkr är fritt eget kapital, vilket innebär att det är kapital som är möjligt att 
dela ut. 
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Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltning sker av Danske Banks Stiftelsetjänst. Förvaltningen sker med god 
redovisningssed. Årsredovisningarna är granskade och påskrivna av vald revisor från 
KPMG. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang föreslår kommunlednings- 
förvaltningen att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga 
samförvaltade stiftelser för 2020 och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020.

Jennie Vidal Lisbeth Wikström Svensson

Kommundirektör Redovisningsekonom

Beslutsunderlag
2020 Sammandrag för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser 
Årsredovisning 2020 Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond 829000-2990 
Årsredovisning 2020 Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond 829001-5091 
Årsredovisning 2020 Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel 829000-7866 
Årsredovisning 2020 Stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond 802480-8027 
Sammanställning av räkenskaperna 2020 Stiftelsen Social samfond för äldreomsorg 829000- 
7890
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Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond
802480-8027
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Förvaltningsberättelse

Ljungby kommun får härmed, såsom förvaltare av Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond, 
802480-8027, med säte i Ljungby, lämna redovisning för sin förvaltning av stiftelsens verksamhet 
under räkenskapsåret 2020.

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen har bildats under 2018 efter ett testamentariskt förordnande av Lennart Svensson.

Stiftelsen ingår fr.o.m. 2020-01-01 i Ljungby Kommun samförvaltade stiftelser.

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse. Stiftelsen förvaltar inga andra stiftelser.
Samtliga belopp anges i svenska kronor om inget annat anges.

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att efter ansökan lämna bidrag till sådana opolitiska organisationer som 
bedriver kultur-, barn- och/eller ungdomsverksamhet inom Berga församling.

Främjande av stiftelsens ändamål

Stiftelsen har under året främjat sitt ändamål genom att lämna anslag på 278 000 kr.

Disponibelt av årets resultat

Utdelning och förändring i för utdelning disponibla medel (fritt kapital) framgår nedan.

2020-01-01 2018-11-06
-2020-12-31 -2019-12-31

Vid årets början disponibla medel 
Under året beviljade anslag och stipendier

Kvarstående disponibla medel 
Årets utdelningsbara resultat

279 780 
-278 000

1 780 
1 145 785

0
0

0
279 780

Vid årets utgång disponibla medel 1 147 565 279 780



Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond
802480-8027
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Resultat och ställning - rättvisande bild över utvecklingen

Förmögenhet
Stiftelsens förmögenhet är placerad med andra stiftelser i syfte att uppnå bästa möjliga 
kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämnes Ljungby kommun samförvaltning och 
de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser. Ett särskilt 
årssammandrag har upprättats över Ljungby kommun samförvaltning.

Marknadsvärdet av stiftelsernas gemensamma förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut 
till 68 040 571 kr (f.g 46 541 858 kr).

Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut 
till 19 936 642 kr (f.g 19 038 124 kr).

Stiftelsens andel av samförvaltningen var 29,30111 % den 31 december 2020.

Flerårsöversikt

2019/2018

294 505 
279 780 

0
19 038 124

Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat - och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Belopp i kr

Förvaltningsresultat 
Fritt eget kapital 
Beviljade anslag 
Förmögenhet

2020

1 210 695 
1 147 565 

278 000 
19 936 642

Förändring eget kapital

Bundet Fritt
eget kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång 17 870 090 279 780
Beviljade anslag -278 000
Justering inträde samförvaltning -1 682 683 -

Årets resultat 1 394 658
Omföring till/från bundet kapital 
- realisationsresultat 188 568 -188 568
- kapitalisering av löpande avkastning 60 305 -60 305
Belopp vid årets utgång 16 436 280 1 147 565

Bundet eget kapital har enligt stiftelsens föreskrifter tillgodoförts 5 % av det redovisade 
förvaltningsresultatet.
Justering mot det bundna kapitalet har gjorts med hänsyn till tidigare upparbetade värden i 
samförvaltningen.
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Resultaträkning Not 2020-01-01 2018-11-06
-2020-12-31 -2019-12-31

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar 
Fondutdelningar 
Avyttring fastighet

0
1 248 368 

0

2 357 
300 670 

9 653 142

Summa intäkter 1 248 368 9 956 169

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Förvaltningsresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Årets resultat

-37 673 -8 522

1 210 695 9 947 647

2 188 568 -274 998
79 0

1 399 342 9 672 649

3 -4 684 0

1 394 658 9 672 649
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Balansräkning Not 2020-01-01 2018-11-06
-2020-12-31 -2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 4 17 648 593 17 982 045
Inteckning 469 0

Summa anläggningstillgångar 17 649 062 17 982 045

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 85 437 85 359

Kassa och bank 69 576 181 284

Summa omsättningstillgångar 155 013 266 643

Summa tillgångar 17 804 075 18 248 688

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital 16 436 280 17 870 090
Fritt eget kapital 1 147 565 279 780

Summa eget kapital 17 583 845 18 149 870

Kortfristiga skulder
Skatteskulder 4 684 0
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 206 756 0
Övriga kortfristiga skulder 0 98 818
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 790 0

Summa kortfristiga skulder 220 230 98 818

Summa eget kapital och skulder 17 804 075 18 248 688
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Stiftelsen tillämpar lättnadsreglerna för mindre företag.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till verkligt värde. Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 
erhållit eller kommer erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkterna består av 
aktieutdelningar, fondutdelningar och räntor.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Gåvor som inte får förbrukas för 
avkastningsstiftelsens ändamål redovisas direkt mot eget kapital närden erhålls.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering 
sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. 
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Värdepappersportföljen består huvudsakligen av aktier, fonder och räntebärande tillgångar.

Räntebärande värdepapper bedöms normalt komma att innehas till slutförfallodagen. Över- och 
underkurser på förvärvade obligationer behandlas som ränta och fördelas över värdepapprets 
kvarvarande löptid med successiv justering av bokförda värdet.

I den mån marknadsvärdet för vissa värdepapper sjunkit under det bokförda värdet, bedöms 
förhållandet inte vara bestående och därför vara av mindre betydelse för stiftelsens ställning. Vid 
bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov har portföljmetoden tillämpats.

Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip. Upplupen ränta på placeringarna 
redovisas som upplupen intäkt i resultaträkningen.

Eget kapital
Eget kapital indelas i bundet och fritt kapital. Det bundna kapitalet utgörs av ursprunglig donation, 
eventuella senare gåvor och kapitaliseringar samt ackumulerat omplaceringsresultat. Fritt eget kapital 
utgörs av de medel, som vid varje bokslutstillfälle är disponibla för utdelning.

Beviljade anslag
Beviljade anslag redovisas mot fritt eget kapital. Beslutade ej utbetalda anslag bokförs som kortfristig 
skuld.
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Not 2 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

2020-12-31 2019-12-31

Realisationsvinster
- aktier 0 368
- fondandelar 203 843 33 507
Realisationsförluster
- aktier 0 -11 720
- fondandelar -15 274 -297 153

Summa realisationsresultat 188 569 -274 998

Not 3 Skatt på årets resultat

Fastighetsavgift 2019 Hörda 9:6

2020-12-31

4 684

2019-12-31

0

Not 4 Långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden

2020-12-31

17 982 045

2019-12-31

38 163
Tillkommande och avgående tillgångar -332 983 17 943 882

Utgående bokfört värde 17 649 062 17 982 045

Aktiefonder
Bokfört värde 12 299 233 13 046 821
Marknadsvärde 14 597 543 13 964 990

Räntefonder
Bokfört värde 5 349 359 4 935 224
Marknadsvärde 5 277 846 4 905 310

Inteckning Dragaryd 2:14 469 0

Summa bokfört värde 17 649 062 17 982 045

Summa marknadsvärde 19 875 857 18 870 300

Stiftelsens tillgångar ingår som en del i den samförvaltade depån Ljungby kommun anknutna stiftelser.
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Not 5 Händelser efter balansdagen

Den snabba spridningen av Covid-19 i början av 2020 har skapat stora osäkerheter i Sverige och i 
världen med negativa effekter på ekonomin i allmänhet. Cornakrisens fulla inverkan är ännu inte 
överblickbar men hittills har stiftelsen stått sig bra när det kommer till förmögenheten. Trots den 
negativa utvecklingen överstiger marknadsvärdet av stiftelsens placeringar bokfört värde. Det finns 
dock en betydande risk för finansiell påverkan beroende på pandemins utbredning samt påverkan på 
konjunkturläget.

Ljungby 2021 -

För Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond

Min revisionsberättelse har avlämnats den / 2021

Michael Brunosson 
Auktoriserad revisor
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Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
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Förvaltningsberättelse

Ljungby Kommun får härmed, såsom förvaltare av Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond, 
med säte i Ljungby, lämna redovisning för sin förvaltning av stiftelsens verksamhet under år 2020.

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse. Stiftelsen förvaltar inga andra stiftelser. Samtliga belopp anges i 
kronor om inget annat anges.

Stiftelsens ändamål
Av fondens avkastning skall årligen 10 procent läggas till kapitalet. Resterande del av avkastningen 
skall årligen vid varje läsårs slut enligt lärarkollegiets bestämmande utdelas till därtill förtjänta elever 
vid läroanstalten (Sunnerboskolan) och bosatta i Ljungby kommun.

Främjande av stiftelsens ändamål

Stiftelsen har främjat sitt ändamål genom att dela ut stipendier på 20 900 kr till elever på 
Sunnerbogymnasiet.

Disponibelt av årets resultat

Utdelning och förändring i för utdelning disponibla medel (fritt kapital) framgår nedan.

2020 2019

Vid årets början disponibla medel 21 082 23 002
Under året beviljade anslag och stipendier -20 900 -20 533

Kvarstående disponibla medel 182 2 469
Årets utdelningsbara resultat 44 972 18613

Vid årets utgång disponibla medel 45 154 21 082
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Resultat och ställning - rättvisande bild över utvecklingen

Förmögenhet

Stiftelsens förmögenhet är placerad med andra stiftelser i syfte att uppnå bästa möjliga 
kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämnes Ljungby kommun samförvaltning och 
de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser. Ett särskilt 
årssammandrag har upprättats över Ljungby kommun samförvaltning.

Marknadsvärdet av stiftelsernas gemensamma förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut 
till 68 040 571 tkr (f.g 46 541 858 kr).

Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut 
till 804 192 kr (f.g 779 562 kr).

Stiftelsens andel av samförvaltningen var 1,18193 % den 31 december 2020.

Flerårsöversikt

Belopp i kr 2020 2019 2018 2017 2016

Förvaltningsresultat 49 968 20 681 25 264 23 628 18 436
Fritt eget kapital 45 154 21 083 23 004 21 265 16 593
Beviljade anslag 20 900 20 533 21 000 16 593 15 872
Förmögenhet 804 192 779 562 644 818 682 366 648 522

Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat - och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Förändring eget kapital

Bundet Fritt
eget kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång 628 328 21 083
Beviljade anslag -20 900
Justering inträde samförvaltning 28 177 -

Årets resultat 57 683
Kapitalisering av löpande avkastning 4 997 -4 997
Omföring av realisationsresultat 7 715 -7 715

Belopp vid årets utgång 669 217 45 154
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Resultaträkning

Stiftelsens intäkter
Fondutdelningar

Summa intäkter

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Förvaltningsresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

4(8)

Not 2020 2019

51 635 22 360

51 635 22 360

-1 667 -1 679

49 968 20 681

2 7 715 9 907

57 683 30 588

57 683 30 588
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Balansräkning

Tillgångar

Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Inteckning

3 711 900
19

645 706 
27

Summa anläggningstillgångar 711 919 645 733

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 2 807 4012

Summa omsättningstillgångar 2 807 4012

Summa tillgångar 714 726 649 745

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

669 217
45 154

628 328 
21 082

Summa eget kapital 714 371 649 410

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 355 335

Summa kortfristiga skulder 355 335

Summa eget kapital och skulder 714 726 649 745
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Stiftelsen tillämpar lättnadsreglerna för mindre företag. 
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till verkligt värde. Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 
erhållit eller kommer erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkterna består av 
aktieutdelningar, fondutdelningar och räntor.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt närde erhålls. Gåvor som inte får förbrukas för 
avkastningsstiftelsens ändamål redovisas direkt mot eget kapital när den erhålls.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering 
sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. 
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Värdepappersportföljen består huvudsakligen av aktier, fonder och räntebärande tillgångar.

Räntebärande värdepapper bedöms normalt komma att innehas till slutförfallodagen. Över- och 
underkurser på förvärvade obligationer behandlas som ränta och fördelas över värdepapprets 
kvarvarande löptid med successiv justering av bokförda värdet.

I den mån marknadsvärdet för vissa värdepapper sjunkit under det bokförda värdet, bedöms 
förhållandet inte vara bestående och därför vara av mindre betydelse för stiftelsens ställning. Vid 
bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov har portföljmetoden tillämpats.

Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip. Upplupen ränta på placeringarna 
redovisas som upplupen intäkt i resultaträkningen.

Eget kapital
Eget kapital indelas i bundet och fritt kapital. Det bundna kapitalet utgörs av ursprunglig donation, 
eventuella senare gåvor och kapitaliseringar samt ackumulerat omplaceringsresultat. Fritt eget kapital 
utgörs av de medel, som vid varje bokslutstillfälle är disponibla för utdelning.

Beviljade anslag
Beviljade anslag redovisas mot fritt eget kapital. Beslutade ej utbetalda anslag bokförs som kortfristig 
skuld.
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Not 2 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

2020 2019

Realisationsvinster
- fondandelar
Realisationsförluster

8 347 9 950

- fondandelar -632 -43

Summa realisationsresultat 7715 9 907

Not 3 Långfristiga värdepappersinnehav

2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 645 733 636 634
Tillkommande och avgående tillgångar 66 186 9 099

Utgående bokfört värde 711 919 645 733

Aktiefonder
Bokfört värde 496 120 453 487
Marknadsvärde 588 827 583 783

Räntefonder
Bokfört värde 215 780 192 219
Marknadsvärde 212 894 192 074

Inteckning Dragaryd 2:14 19 27

Summa bokfört värde 711 919 645 733
Summa marknadsvärde 801 740 775 885

Stiftelsens tillgångar ingår som en del i den samförvaltade depån Ljungby kommun anknutna stiftelser.
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Not 4 Händelser efter balansdagen

Den snabba spridningen av Covid-19 i början av 2020 har skapat stora osäkerheter i Sverige och i 
världen med negativa effekter på ekonomin i allmänhet. Cornakrisens fulla inverkan är ännu inte 
överblickbar men hittills har stiftelsen stått sig bra när det kommer till förmögenheten. Trots den 
negativa utvecklingen överstiger marknadsvärdet av stiftelsens placeringar bokfört värde. Det finns 
dock en betydande risk för finansiell påverkan beroende på pandemins utbredning samt påverkan på 
konjunkturläget.

Ljungby 2021 -

För Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond

Min revisionsberättelse har avlämnats den / 2021

Michael Brunosson 
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse

Ljungby Kommun får härmed, såsom förvaltare av Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel, 
med säte i Ljungby, lämna redovisning för sin förvaltning av stiftelsens verksamhet under år 2020.

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse. Stiftelsen förvaltar inga andra stiftelser. Samtliga belopp anges i 
kronor om inget annat anges.

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att sedan 1/10 av avkastningen årligen lagts till kapitalet, använda resterande 
del till hjälp åt behövande inom kommunen. Får ej täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med 
utdebiterade medel.

Främjande av stiftelsens ändamål

Stiftelsen har främjat sitt ändamål genom att dela ut 11 000 kr som hjälp åt behövande.

Disponibelt av årets resultat

Utdelning och förändring i för utdelning disponibla medel (fritt kapital) framgår nedan.

2020 2019

Vid årets början disponibla medel 38 340 38 979
Under året beviljade anslag och stipendier -11 000 -13 000

Kvarstående disponibla medel 27 340 25 979
Årets utdelningsbara resultat 29 994 12 361

Vid årets utgång disponibla medel 57 334 38 340
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Resultat och ställning - rättvisande bild över utvecklingen

Förmögenhet

Stiftelsens förmögenhet är placerad med andra stiftelser i syfte att uppnå bästa möjliga 
kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämnes Ljungby kommun samförvaltning och 
de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser. Ett särskilt 
årssammandrag har upprättats över Ljungby kommun samförvaltning.

Marknadsvärdet av stiftelsernas gemensamma förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut 
till 68 040 571 kr (f.g 46 541 858 kr).

Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut 
till 540 793 kr (f.g 521 050 kr).

Stiftelsens andel av samförvaltningen var 0,79481 % den 31 december 2020.

Flerårsöversikt

Belopp i kr 2020 2019 2018 2017 2016

Förvaltningsresultat 33 327 13 735 16 222 15 127 11 938
Fritt eget kapital 57 334 38 340 38 979 24 379 19 565
Beviljade anslag 11 000 13 000 0 8 800 8 700
Förmögenhet 540 793 521 050 430 356 441 004 417 261

Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat - och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Förändring eget kapital

Bundet Fritt
eget kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång 395 717 38 340
Beviljade anslag -11 000
Justering inträde samförvaltning 18 834 -

Årets resultat 38 496
Kapitalisering av löpande avkastning 3 333 -3 333
Omföring av realisationsresultat 5 169 -5 169

Belopp vid årets utgång 423 053 57 334



Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel
829000-7866

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter
Fondutdelningar

Summa intäkter

Stiftelsens kostnader 
Övriga externa kostnader

Förvaltningsresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

4(8)

Not 2020 2019

34 513 14 923

34 513 14 923

-1 186 -1 188

33 327 13 735

2 5 169 6 614

38 496 20 349

38 496 20 349
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 
inteckning

3 478 726
13

431 581 
18

Summa anläggningstillgångar 478 739 431 599

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 1 887 2 682

Summa omsättningstillgångar 1 887 2 682

Summa tillgångar 480 626 434 281

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

423 053
57 335

395 717 
38 340

Summa eget kapital 480 388 434 057

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 238 224

Summa kortfristiga skulder 238 224

Summa eget kapital och skulder 480 626 434 281
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Stiftelsen tillämpar lättnadsreglerna för mindre företag. 
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till verkligt värde. Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 
erhållit eller kommer erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkterna består av 
aktieutdelningar, fondutdelningar och räntor.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Gåvor som inte får förbrukas för 
avkastningsstiftelsens ändamål redovisas direkt mot eget kapital när den erhålls.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering 
sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. 
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Värdepappersportföljen består huvudsakligen av aktier, fonder och räntebärande tillgångar.

Räntebärande värdepapper bedöms normalt komma att innehas till slutförfallodagen. Över- och 
underkurser på förvärvade obligationer behandlas som ränta och fördelas över värdepapprets 
kvarvarande löptid med successiv justering av bokförda värdet.

I den mån marknadsvärdet för vissa värdepapper sjunkit under det bokförda värdet, bedöms 
förhållandet inte vara bestående och därför vara av mindre betydelse för stiftelsens ställning. Vid 
bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov har portfölj metoden tillämpats.

Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip. Upplupen ränta på placeringarna 
redovisas som upplupen intäkt i resultaträkningen.

Eget kapital
Eget kapital indelas i bundet och fritt kapital. Det bundna kapitalet utgörs av ursprunglig donation, 
eventuella senare gåvor och kapitaliseringar samt ackumulerat omplaceringsresultat. Fritt eget kapital 
utgörs av de medel, som vid varje bokslutstillfälle är disponibla för utdelning.

Beviljade anslag
Beviljade anslag redovisas mot fritt eget kapital. Beslutade ej utbetalda anslag bokförs som kortfristig 
skuld.
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Not 2 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

2020 2019

Realisationsvinster
- fondandelar
Realisationsförluster

5 592 6 643

- fondandelar -422 -29

Summa realisationsresultat 5 170 6614

Not 3 Långfristiga värdepappersinnehav

2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 431 599 424 892
Tillkommande och avgående tillgångar 47 140 6 707

Utgående bokfört värde 478 739 431 599

Aktiefonder
Bokfört värde 333 623 303 105
Marknadsvärde 395 967 390 194

Räntefonder
Bokfört värde 145 104 128 476
Marknadsvärde 143 165 128 380

Inteckning Dragaryd 2:14 13 18

Summa bokfört värde 478 739 431 599
Summa marknadsvärde 539 144 518 592

Stiftelsens tillgångar ingår som en del i den samförvaltade depån Ljungby kommun anknutna stiftelser.
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Not 4 Händelser efter balansdagen

Den snabba spridningen av Covid-19 i början av 2020 har skapat stora osäkerheter i Sverige och i 
världen med negativa effekter på ekonomin i allmänhet. Cornakrisens fulla inverkan är ännu inte 
överblickbar men hittills har stiftelsen stått sig bra när det kommer till förmögenheten. Trots den 
negativa utvecklingen överstiger marknadsvärdet av stiftelsens placeringar bokfört värde. Det finns 
dock en betydande risk för finansiell påverkan beroende på pandemins utbredning samt påverkan på 
konjunkturläget.

Ljungby 2021 -

För Stiftelsen Social Samfond för allmänna hjälpmedel

Min revisionsberättelse har avlämnats den / 2021

Michael Brunosson 
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse

Ljungby Kommun får härmed, såsom förvaltare av Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond, med 
säte i Ljungby, lämna redovisning för sin förvaltning av stiftelsens verksamhet under år 2020.

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse. Stiftelsen förvaltar inga andra stiftelser. Samtliga belopp anges i 
kronor om inget annat anges.

Stiftelsens ändamål 
Stiftelsens ändamål är:
a) att med 50 000 kr av fondens avkastning stödja förebyggande ungdomsvård i Berga församling 
utöver kommunens normala åtaganden efter förslag härom av kommunens barnavårdsnämnd.
b) att använda hälften av resterande avkastning till sådana kulturella ändamål i församlingen såsom 
hembygdsvård, friluftsliv och konstnärlig verksamhet i för församlingsmedlemmarna fostrande syfte 
utöver vad som kan anses höra till kommunens åtaganden.
c) att använda andra hälften av avkastningen till underhåll (ej lokaler) och nyförvärv till biblioteket 
utöver vad som kan anses höra till kommunens normala åtaganden.

Främjande av stiftelsens ändamål

Stiftelsen har främjat sitt ändamål genom att lämna bidrag på 1 237 170 kr till. Bidragen har fördelats 
på följande sätt:

1/7 av medlen har tilldelats biblioteket i Lagan 
1/7 av medlen har utdelats till kulturändamål 
5/7 av medlen har utdelats till sociala ändamål

Disponibelt av årets resultat

Utdelning och förändring i för utdelning disponibla medel (fritt kapital) framgår nedan.

2020 2019

Vid årets början disponibla medel 1 240 199 1 472 099
Under året beviljade anslag och stipendier -1 237 170 -1 465 300
Återförda anslag 30 870 27 829

Kvarstående disponibla medel 33 899 34 628
Årets utdelningsbara resultat 2 879 655 1 205 571

Vid årets utgång disponibla medel 2 913 554 1 240 199
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Resultat och ställning - rättvisande bild över utvecklingen

Förmögenhet

Stiftelsens förmögenhet är placerad med andra stiftelser i syfte att uppnå bästa möjliga 
kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämnes Ljungby kommun samförvaltning och 
de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser. Ett särskilt 
årssammandrag har upprättats över Ljungby kommun samförvaltning.

Marknadsvärdet av stiftelsernas gemensamma förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut 
till 68 040 571 kr (f.g 46 541 858 kr).

Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut 
till 46 666 285 kr (f.g 45 152 360 kr).

Stiftelsens andel av samförvaltningen var 68,58597 % den 31 december 2020.

Flerårsöversikt

Belopp i kr 2020 2019 2018 2017 2016

Förvaltningsresultat
Fritt eget kapital
Beviljade anslag 
Förmögenhet

2 879 655
2 913 554
1 237 170 

46 666 285

1 205 571
1 240 199
1 465 300 

45 152 360

1 469 061
1 472 099
1 441 289 

37 560 094

1 384 075
1 444 022
1 125 300 

39 791 245

1 080 279 
1 129 097 
1 050 000 

37 843 988

Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat - och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Förändring eget kapital

Bundet Fritt
eget kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång 35 696 804 1 240 199
Beviljade anslag -1 237 170
Justering inträde samförvaltning 1 632 092 -

Årets resultat 3 328 168
Omföring av realisationsresultat 448 513 -448 513
Återförda medel 30 870
Belopp vid årets utgång 37 777 409 2 913 554
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Resultaträkning Not 2020

Stiftelsens intäkter
Fondutdelningar 2 965 835

Summa intäkter 2 965 835

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader -86 180

Förvaltningsresultat 2 879 655

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar 2 448 513

Resultat efter finansiella poster 3 328 168

Årets resultat 3 328 168

2019

1 293 080 

1 293 080

-87 509 

1 205 571

576 775 

1 782 346 

1 782 346



Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond
829000-2990

5(8)

Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Inteckning

3 41 310 578
1 097

37 399 314
1 552

Summa anläggningstillgångar 41 311 675 37 400 866

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 162 858 232 411

Summa omsättningstillgångar 162 858 232 411

Summa tillgångar 41 474 533 37 633 277

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

37 777 409
2 913 554

35 696 804 
1 240 199

Summa eget kapital 40 690 963 36 937 003

Kortfristiga skulder
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

762 994
20 576

676 871 
19 403

Summa kortfristiga skulder 783 570 696 274

Summa eget kapital och skulder 41 474 533 37 633 277
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Stiftelsen tillämpar lättnadsreglerna för mindre företag. 
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till verkligt värde. Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 
erhållit eller kommer erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkterna består av 
aktieutdelningar, fondutdelningar och räntor.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Gåvor som inte får förbrukas för 
avkastningsstiftelsens ändamål redovisas direkt mot eget kapital när den erhålls.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering 
sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. 
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Värdepappersportföljen består huvudsakligen av aktier, fonder och räntebärande tillgångar.

Räntebärande värdepapper bedöms normalt komma att innehas till slutförfallodagen. Över- och 
underkurser på förvärvade obligationer behandlas som ränta och fördelas över värdepapprets 
kvarvarande löptid med successiv justering av bokförda värdet.

I den mån marknadsvärdet för vissa värdepapper sjunkit under det bokförda värdet, bedöms 
förhållandet inte vara bestående och därför vara av mindre betydelse för stiftelsens ställning. Vid 
bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov har portföljmetoden tillämpats.

Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip. Upplupen ränta på placeringarna 
redovisas som upplupen intäkt i resultaträkningen.

Eget kapital
Eget kapital indelas i bundet och fritt kapital. Det bundna kapitalet utgörs av ursprunglig donation, 
eventuella senare gåvor och kapitaliseringar samt ackumulerat omplaceringsresultat. Fritt eget kapital 
utgörs av de medel, som vid varje bokslutstillfälle är disponibla för utdelning.

Beviljade anslag
Beviljade anslag redovisas mot fritt eget kapital. Beslutade ej utbetalda anslag bokförs som kortfristig 
skuld.
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Not 2 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

2020 2019

Realisationsvinster
- fondandelar 484 995 579 369
Realisationsförluster
- fondandelar -36 482 -2 594

Summa realisationsresultat 448 513 576 775

Not 3 Långfristiga värdepappersinnehav

2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 37 400 866 37 083 372
Tillkommande och avgående tillgångar 3 910 809 317 494

Utgående bokfört värde 41 311 675 37 400 866

Aktiefonder
Bokfört värde 28 789 175 26 265 997
Marknadsvärde 34 168 897 33 812 818

Räntefonder
Bokfört värde 12 521 403 11 133 318
Marknadsvärde 12 354 008 11 124 981

Inteckning Dragaryd 2:14 1 097 1 551

Summa bokfört värde 41 311 675 37 400 866

Summa marknadsvärde 46 524 003 44 939 351

Stiftelsens tillgångar ingår som en del i den samförvaltade depån Ljungby kommun anknutna stiftelser.
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Not 4 Händelser efter balansdagen

Den snabba spridningen av Covid-19 i början av 2020 har skapat stora osäkerheter i Sverige och i 
världen med negativa effekter på ekonomin i allmänhet. Cornakrisens fulla inverkan är ännu inte 
överblickbar men hittills har stiftelsen stått sig bra när det kommer till förmögenheten. Trots den 
negativa utvecklingen överstiger marknadsvärdet av stiftelsens placeringar bokfört värde. Det finns 
dock en betydande risk för finansiell påverkan beroende på pandemins utbredning samt påverkan på 
konjunkturläget.

Ljungby 2021 -

För Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond

Min revisionsberättelse har avlämnats den / 2021

Michael Brunosson 
Auktoriserad revisor



Sammandrag för Ljungby kommun 
samförvaltade stiftelser 

KPMGAB 
Michael Brunosson 
Box 857 
341 18 Ljungby 

25 maj 2021 

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av stiftelsernas årsredovisning för det räkenskapsår som 
slutade 31 december 2020 och syftar till att ni ska ge uttryck för er uppfattning om huruvida årsredovisningen i 
alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 

Vi bekräftar utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, efter att ha gjort sådana förfrågningar som vi ansett 
nödvändiga för att på ett lämpligt sätt informera oss, följande: 

Årsredovisningen 

1. Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av årsredovisningen i enlighet med vad som framgår av
uppdragsbrevet daterat den 2 juni 2017 och då i synnerhet att årsredovisningen ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen.

2. De metoder, den data och de betydelsefulla antaganden som används vid uppskattningar i
redovisningen och de relaterade upplysningarna är rimliga utifrån tillämpliga redovisningsregelverk för
finansiell rapportering för att uppnå en rättvisande bild i redovisningen och i upplysningarna.

3. Alla händelser efter räkenskapsårets utgång som enligt årsredovisningslagen kräver justeringar eller att
upplysningar lämnas har beaktats på ett korrekt sätt i årsredovisningen.

Lämnad information 

4. Vi har försett er med;

• tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet av 
årsredovisningen, t ex bokföring, dokumentation och annat;

• ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionens syfte; och

• obegränsad tillgång till personer inom företaget som ni har bedömt att det är nödvändigt att inhämta
revisionsbevis ifrån.

5. Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i årsredovisningen.

6. Vi bekräftar vårt ansvar för en sådan intern kontroll som vi bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel. Vi bekräftar särskilt vårt ansvar för utformning, införande och upprätthållande av interna kontroller
i syfte att förhindra och upptäcka oegentligheter och fel.

Vi har upplyst er om utfallet av vår bedömning av risken för att årsredovisningen kan innehålla
väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.

7. Vi bekräftar att:

(a) Det inte har förekommit oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som vi är medvetna om och
som påverkar företaget vilket innefattar:

• företagsledningen
• medarbetare som har väsentliga roller vid utövandet eller övervakningen av den interna kontrollen,

eller
• andra där oegentligheter kan ha väsentlig betydelse för årsredovisningen

Uttalande från företagsledningen 1 (2) 
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(b) Det inte har förekommit några anklagelser om oegentligheter, eller misstänkta oegentligheter, som 
påverkar stiftelsernas årsredovisning som vi har fått kännedom om genom anställda, tidigare anställda, 
eventuella analytiker som följer företaget, tillsynsmyndigheter eller andra.

8. Vi har upplyst er om alla kända eller misstänkta fall av överträdelser av lagar och andra författningar 
vars effekter ska beaktas när årsredovisningen upprättas.

Vidare har vi upplyst er om och korrekt bokfört och/eller lämnat upplysning i årsredovisningen om alla 
förhandlingar, tvister och skadestånd vars effekter ska övervägas vid upprättandet av årsredovisningen. 
Bokföringen/upplysningen har skett i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

9. Vi har upplyst er om vilka stiftelsernas närstående är och om alla närståenderelationer och 
närståendetransaktioner som vi känner till. Alla närståenderelationer och närståendetransaktioner har 
blivit bokförda och upplysta om i enlighet med årsredovisningslagen.

Med vänlig hälsning

Sammandrag för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser

För Ljungby Kommun samförvaltade stiftelser

cc: Styrelsen

Stiftelser som ingår i denna redovisning är:

Stiftelsen Dora o Gustav Strömvalls Minnesfond 
Stiftelsen Dahlins Biblioteks- och kulturfond 
Stiftelsen Social Samfond för allmänna 
hjälpmedel
Stiftelsen social samfond för äldreomsorg 
Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond

829001-5091
829000-2990
829000-7866

829000-7890
802480-8027
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Förvaltningsberättelse

Ljungby Kommun, med säte i Ljungby, får härmed - i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun 
samförvaltade stiftelser - avlämna sammandrag för verksamhetsåret 2020.

Förvaltningsberättelse

Ljungby kommun förvaltar fem avkastningsstiftelser. Stiftelserna har sin respektive förmögenhet 
gemensamt placerad i den samförvaltade depån för Ljungby kommun samförvaltning. Denna handling 
redogör för resultatet av denna gemensamma förmögenhetsförvaltning. Av de följande resultat- och 
balansräkningarna redovisas dessutom de totala förvaltningskostnaderna under året, liksom den 
sammanlagda ekonomiska ställningen per balansdagen.
Samtliga belopp anges i kronor om inget annat anges.

Stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond har under räkenskapsåret 2020 tillkommit i 
samförvaltningen.

För stiftelsernas verksamhet i övrigt, hänvisas till respektive stiftelses årsredovisning.

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:

org.nr namn eget kapital andelstal %

829001-5091
829000-2990
829000-7866
829000-7890
802480-8027

Stiftelsen Dora o Gustav Strömvalls minnesfond 
Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond
Stiftelsen Social Samfond för allm.hjälpmedel 
Stiftelsen Social Samfond för äldreomsorg
Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond

714 371
40 690 963

480 388
82 307

17 583 845

1,18193% 
68,58597 % 

0,79481 % 
0,131618% 
29,30111 %

Disponibelt av årets resultat

Utdelning och förändring i för utdelning disponibla medel (fritt kapital) framgår nedan.

2020 2019

Vid årets början disponibla medel 1 304 562 1 539 159
Inträde Lennart Svenssons minnesfond 279 780 -

Under året beviljade anslag och stipendier -1 548 820 -1 500 933
Återförda anslag 30 870 27 829

Kvarstående disponibla medel 66 392 66 055
Årets utdelningsbara resultat 4 105 396 1 238 507

Vid årets utgång disponibla medel 4 171 788 1 304 562
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Resultat och ställning - rättvisande bild över utvecklingen

Förmögenhet
Marknadsvärdet av stiftelsernas gemensamma förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut 
till 68 040 571 kr * (f.g 46 541 858 kr).

Flerårsöversikt

Belopp i kr 2020* 2019 2018 2017 2016

Förvaltningsresultat 4 179 191 1 242 166 1 513 157 1 425 263 1 112 704
Fritt eget kapital 4 171 788 1 304 562 1 539 159 1 492 395 1 167 395
Beviljade anslag 1 548 820 1 500 933 1 462 289 1 152 293 1 164 094
Förmögenhet 68 040 571 46 541 858 38 708 725 40 990 065 38 981 423

*fr.o.m. räkenskapsåret 2020 ingår Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond i gemensamt placerad
förmögenhet.

Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat - och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Förändring eget kapital

Bundet Fritt
eget kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång
Inträde Stiftelsen Lennart Svenssons

36 789 955 1 304 562

minnesfond 17 870 090 279 780
Beviljade anslag -1 548 820
Årets resultat 4 825 437
Omföring av realisationsresultat 650 852 -650 852
Kapitalisering av löpande avkastning 69 189 -69 189
Återförda medel 30 870

Belopp vid årets utgång 55 380 086 4171 788
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Resultaträkning

Stiftelsens intäkter
Fondutdelningar

Summa intäkter

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Förvaltningsresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Årets resultat

Not 2020 2019

4 306 267 1 332 910

4 306 267 1 332 910

2 -127 076 -90 744

4 179 191 1 242 166

3 650 851 594 424
79 -

4 830 121 1 836 590

-4 684 -

4 825 437 1 836 590
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Inteckning

4 60 231 820
1 600

38 550 225 
1 600

Summa anläggningstillgångar 60 233 420 38 551 825

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

79
85 358

-

85 437 0

Kassa och bank 237 451 239 563

Summa omsättningstillgångar 322 888 239 563

Summa tillgångar 60 556 308 38 791 388

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

55 380 086
4 171 788

36 789 955 
1 304 562

Summa eget kapital 59 551 874 38 094 517

Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 684
969 750

30 000
676 871 
20 000

Summa kortfristiga skulder 1 004 434 696 871

Summa eget kapital och skulder 60 556 308 38 791 388
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Stiftelsen tillämpar lättnadsreglerna för mindre företag. 
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till verkligt värde. Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 
erhållit eller kommer erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkterna består av 
aktieutdelningar, fondutdelningar och räntor.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Gåvor som inte får förbrukas för 
avkastningsstiftelsens ändamål redovisas direkt mot eget kapital när den erhålls.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering 
sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. 
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Värdepappersportföljen består huvudsakligen av aktier, fonder och räntebärande tillgångar.

Räntebärande värdepapper bedöms normalt komma att innehas till slutförfallodagen. Över- och 
underkurser på förvärvade obligationer behandlas som ränta och fördelas över värdepapprets 
kvarvarande löptid med successiv justering av bokförda värdet.

I den mån marknadsvärdet för vissa värdepapper sjunkit under det bokförda värdet, bedöms 
förhållandet inte vara bestående och därför vara av mindre betydelse för stiftelsens ställning. Vid 
bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov har portföljmetoden tillämpats.

Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip. Upplupen ränta på placeringarna 
redovisas som upplupen intäkt i resultaträkningen.

Eget kapital
Eget kapital indelas i bundet och fritt kapital. Det bundna kapitalet utgörs av ursprunglig donation, 
eventuella senare gåvor och kapitaliseringar samt ackumulerat omplaceringsresultat. Fritt eget kapital 
utgörs av de medel, som vid varje bokslutstillfälle är disponibla för utdelning.

Beviljade anslag
Beviljade anslag redovisas mot fritt eget kapital. Beslutade ej utbetalda anslag bokförs som kortfristig
skuld.

Not 2 Övriga externa kostnader

2020-12-31 2019-12-31

Förvaltningskostnader
Revisionsarvode
Länsstyreiseavgift

81 663 
43 163 

2 250

65 570 
23 750 

1 425

Summa 127 076 90 745
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Not 3 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

2020 2019

Realisationsvinster
Realisationsförluster

703 734 
-52 883

597 096 
-2 672

Summa realisationsresultat 650 851 594 424

Not 4 Långfristiga värdepappersinnehav

2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 
Tillkommande och avgående tillgångar

38 551 825
21 681 596

38 217 426 
334 399

Utgående bokfört värde 60 233 420 38 551 825

Aktiefonder
Bokfört värde
Marknadsvärde

41 975 312
49 819 077

27 074 295 
34 853 358

Räntefonder
Bokfört värde
Marknadsvärde

18 256 508
18 012 443

11 475 930 
11 467 336

Inteckning Dragaryd 2:14 1 600 1 600

Summa bokfört värde 60 233 420 38 551 825

Summa marknadsvärde 67 831 520 46 320 694

Specifikation andelar Antal
Bokfört

värde
Marknads

värde

Inteckning
Inteckning Dragaryd 2:14
Summa

1 600,0000 1 600
1 600 0

Aktiefonder
DIS Sve Beta WID
DIS SRI Global Wi d
Summa aktiefonder

123 356,9351
185 701,3918

19 764 880
22 210 432
41 975 312

24 153 288
25 665 789
49 819 077

Räntefonder
DIS SveRänta Wld
DIS EUCoSBdWIshd
Summa räntefonder

11 988,3979
65 774,4560

11 722 519
6 533 989

18 256 508

11 501 429
6 511 014

18 012 443

Summa portföljvärde 60 233 420 67 831 520
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Not 5 Händelser efter balansdagen

Den snabba spridningen av Covid-19 i början av 2020 har skapat stora osäkerheter i Sverige och i 
världen med negativa effekter på ekonomin i allmänhet. Cornakrisens fulla inverkan är ännu inte 
överblickbar men hittills har stiftelsen stått sig bra när det kommer till förmögenheten. Trots den 
negativa utvecklingen överstiger marknadsvärdet av stiftelsens placeringar bokfört värde. Det finns 
dock en betydande risk för finansiell påverkan beroende på pandemins utbredning samt påverkan på 
konjunkturläget.

Ljungby 2021 -

För Ljungby Kommun samförvaltade stiftelser

Min revisionsberättelse har avlämnats den / 2021

Michael Brunosson 
Auktoriserad revisor



Stiftelsen Social samfond för äldreomsorg 
829000-7890 

Sammanställning av räkenskaperna 

2020 

Stiftelsen Social samfond för äldreomsorg 

Org nr 829000-7890 

Ljungby Kommun får härmed, såsom förvaltare av Stiftelsen Social samfond för äldreomsorg, med 
säte i Ljungby, lämna redovisning för sin förvaltning av stiftelsens verksamhet under år 2020. 

Allmänt om verksamheten 

1(3) 

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse. Stiftelsen förvaltar inga andra stiftelser. Samtliga belopp anges i 
kronor om inget annat anges. 

Stiftelsens ändamål 

Stiftelsens ändamål är att sedan 1/10 av avkastningen årligen lagts till kapitalet, använda resterande 
del till hjälp åt behövande inom kommunen. Får ej täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med 
utdebiterade medel. 

Främjande av stiftelsens ändamål 

Stiftelsen har främjat sitt ändamål genom att dela ut 1 750 kr till behövande personer. 

Disponibelt av årets resultat 

Utdelning och förändring i för utdelning disponibla medel (fritt kapital) framgår nedan. 

2020 2019 

Vid årets början disponibla medel 4 939 5 078 
Under året beviljade anslag och stipendier -1 750 -2 100

Kvarstående disponibla medel 3 189 2 978
Arets utdelningsbara resultat 4 992 1 961

Vid årets utgång disponibla medel 8 181 4 939
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Resultaträkning 2020 2019

Stiftelsens intäkter
Fondutdelningar 5 915 2 547

Summa intäkter 5 915 2 547

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader -369 -368

Förvaltningsresultat 5 546 2 179

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar 886 1 129

Resultat efter finansiella poster 6 432 3 308

Årets resultat 6 432 3 308
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Balansräkning 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 82 023 73 623
Inteckning 2 3

Summa anläggningstillgångar 82 025 73 626

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 323 458

Summa omsättningstillgångar 323 458

Summa tillgångar 82 348 74 084

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital 74 126 69 107
Fritt eget kapital 8 181 4 939

Summa eget kapital 82 307 74 046

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41 38

Summa kortfristiga skulder 41 38

Summa eget kapital och skulder 82 348 74 084

Min revisionsberättelse har avlämnats den / 2021

Michael Brunosson 
Auktoriserad revisor
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 111 KS2021-0201 111 

Revidering av valdistrikt 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra 
valdistrikten i enlighet med förslag i bilaga 1 Förslag till nya valdistrikt i 
Ljungby stad daterat 10 maj 2021 samt bilaga 2 Förslag till nya valdistrikt 
utanför Ljungby stad daterat 10 maj 2021 och att överlämna förslagen till 
Länsstyrelsen Kronoberg för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden beslutade den 24 september 2020 att ge valkansliet i uppdrag att ta 
fram ett förslag till förändrade valdistrikt. Syftet med förändringen är att anpassa 
valdistrikten utifrån nuvarande och förväntad befolkningsutveckling, med 
bestämmelser om vallokaler i åtanke. Utgångspunkter för förslaget är att 
valdistrikten generellt bör bli mindre, att distrikten ska ha lämpliga vallokaler, 
samt att vallokalernas placering ska ge en stor andel röstande ökade möjligheter 
att resa hållbart till respektive vallokal. 
Valdistrikten i Ljungby kommun ändrades år 2008, inför RKL-valet 2010, då 
Val.myndigheten föreslog att valdistrikten ska vara större, mellan 1000 och 2000 
röstberättigade, så att valhemligheten bibehålls. Antalet röstberättigade i 
valdistrikten i Ljungby var efter ändringen mellan 1130 och 1750. 
Vid en genomgång av befolkningsutvecklingen i de olika valdistrikten under 
tidig höst 2020 visade det sig att ett flertal valdistrikt, både inom och utanför 
Ljungby tätort, har vuxit med flera hundra röstberättigade invånare sedan 2008. 
Varje byggnation av flerfamiljshus samt nya bostadsområden ökar antalet 
röstberättigade markant. Därför har valkansliet i sitt arbete med att ta fram 
förslag till nya valdistrikt tagit hänsyn till befintliga planuppdrag, samt i viss 
mån även förslag till nya bostadsområden som har angetts i förslaget till ny 
översiktsplan. 
Utöver befolkningsökningen finns fler anledningar till att ändra valdistrikten och 
att minska antalet röstberättigade i varje distrikt: 
l.I utvärderingen av RKL-valet 2018 konstaterade valnämnden och
valförrättama att köerna i flera vallokaler var långa under större delen av dagen
och att i ett par lokaler valde väljarna att istället ta sig till förtidsröstningslokalen
Grand för att undvika att stå i kö så länge. Valdeltagandet i Ljungby kommun i
RKL-valet 2018 var 86,91 % vilket var en ökning med 1,72 % sedan RKL-valet
2014.
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2.Inför EU-valet år 2019 gjordes ändringar i vallagen så att väljarna ska kunna 
ta sina valsedlar utan att andra ser vilka valsedlar de tar, för att ytterligare höja 
valhemligheten. Detta innebär i praktiken att lokalerna måste möbleras 
annorlunda och att det krävs mer utrymme för valsedlarna. Dessutom tar det 
extra tid att slussa in vaije väljare bakom bås med valsedlar, vilket kan komma 
att leda till ännu längre köer i lokalen.

3. Med mindre valdistrikt (dvs fårre antal röstberättigade) ökar möjligheten till 
en ännu mer rättssäker och snabbare rösträkning när valet har avslutats i 
vallokalen. Antalet förtidsröster, som tidigare har varit mycket stort i de 
valdistrikt som har ett eller två röstmottagningsställen, kommer att minska 
betydligt genom förslaget till nya valdistrikt, eftersom väljare enbart kan 
förtidsrösta i röstmottagningsställen. Ett minskat antal förtidsröster leder till 
minskat arbete efter stängning, med 1-2 timmar. Detta frigör tid till att snabbare 
komma igång med att räkna röster och leder till att distriktet snabbare kan 
redovisa sitt valresultat.

4. Kommunen eftersträvar i all verksamhet arbete för en hållbar miljö. I förslaget 
till nya valdistrikt har valkansliet tagit hänsyn till avstånden till vallokalerna för 
att möjliggöra hållbart resande i så stor utsträckning som möjligt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 25 maj 2021 att 
kommunfullmäktige beslutar att ändra valdistrikten i enlighet med förslag i 
bilaga 1 Förslag till nya valdistrikt i Ljungby stad daterat 10 maj 2021 samt 
bilaga 2 Förslag till nya valdistrikt utanför Ljungby stad daterat 10 maj 2021 och 
att överlämna förslagen till Länsstyrelsen Kronoberg för fastställande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-05-25 §92 
Valnämndens förslag till beslut, 2021-05-06 § 8 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-10 
Bilaga 1,2021-05-10 
Bilaga 2, 2021-05-10

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.

Justerandes sign
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Valnämnd 

Justcrandes sign 

VN§ 8 VN2019/0027 111 

Fastställande av förslag till revidering av valdistrikt 

Beslut 

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra valdistrikten i 
enlighet med förslag i bilaga 1 Förslag till nya valdistrikt i Ljungby stad daterat 
2021-03-12 samt bilaga 2 Förslag till nya valdistrikt utanför Ljungby stad 
daterat 2021-03-12 och att överlämna förslagen till Länsstyrelsen Kronoberg för 
fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden beslutade 2020-09-24 § 2 att ge valkansliet i uppdrag att ta fram ett 
förslag till förändrade valdistrikt. Syftet med förändringen är att anpassa 
valdistrikten utifrån nuvarande och förväntad befolkningsutveckling, med nya 
bestämmelser om vallokaler i åtanke. Utgångspunkter för förslaget är att 
valdistrikten generellt bör bli mindre, att distrikten ska ha lämpliga vallokaler, 
samt att vallokalernas placering ska.ge en stor andel röstande ökade möjligheter 
att resa hållbart till respektive vallokal. 

Valkansliet fick också i uppdrag att ta fram ett dokument med de krav som ska 
ställas på vallokaler i Ljungby kommun utifrån vallagen, övriga bestämmelser 
och andra relevanta perspektiv. Valnämnden fastställde 2020-12-08 § 6 
valkansliets förslag till riktlinjer för utformning av val- och röstningslokaler. 

Valdistrikten i Ljungby kommun ändrades år 2008, inför RKL-valet 2010, då 
Valrnyndigheten föreslog att valdistrikten ska vara större, mellan 1000 och 2000 
röstberättigade, så att valhemligheten bibehålls. Antalet röstberättigade i 
valdistrikten i Ljungby var efter ändringen mellan 1130 och 1750. 

Vid en genomgång av befolkningsutvecklingen i de olika valdistrikten under 
tidig höst 2020 visade det sig att ett flertal valdistrikt, både inom och utanför 
Ljungby tätort, har vuxit med flera hundra röstberättigade invånare sedan 2008. 
Antalet röstberättigade har ökat med cirka 7% i Ljungby och 6,5% utanför 
Ljungby sedan år 2008. Framför allt är det Valdistrikt Ryssby, Angelstad, 
Ekebacken, Hammaren och Hjortsberg som har ökat kraftigt och blivit mycket 
stora. 

Ett flertal av dem har uppåt 1900-2000 röstberättigade, vilket är i absolut 
överkant av Valrnyndighetens rekommendationer. 

Varje byggnation av flerfamiljshus samt nya bostadsområden ökar antalet 
röstberättigade markant. Därför har valkansliet i sitt arbete med att ta fram 
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förslag till nya valdistrikt tagit hänsyn till befintliga planuppdrag samt förslag 
till nya bostadsområden som har angetts i förslaget till ny översiktsplan.

Utöver befolkningsökningen finns fler anledningar till att ändra valdistrikten och 
att minska antalet röstberättigade i varje distrikt:

1.1 utvärderingen av RKL-valet 2018 konstaterade valnämnden och 
valförrättama att köerna i flera vallokaler var långa under större delen av dagen 
och att i ett par lokaler valde väljarna att istället ta sig till förtidsröstningslokalen 
Grand för att undvika att stå i kö så länge. Valdeltagandet i Ljungby kommun i 
RKL-valet 2018 var 86,91 % vilket var en ökning med 1,72 % sedan RKL-valet 
2014.

2. Inför EU-valet år 2019 gjordes ändringar i vallagen så att väljarna ska kunna 
ta sina valsedlar utan att andra ser vilka valsedlar de tar, för att ytterligare höja 
valhemligheten. Detta innebär i praktiken att lokalerna måste möbleras 
annorlunda och att det krävs mer utrymme för valsedlarna. Dessutom tar det 
extra tid att slussa in vaije väljare bakom bås med valsedlar, vilket kan komma 
att leda till ännu längre köer i lokalen.

3. Med mindre valdistrikt (dvs färre antal röstberättigade) ökar möjligheten till 
en ännu mer rättssäker och snabbare rösträkning när valet har avslutats i 
vallokalen. Antalet förtidsröster, som tidigare har varit mycket stort i de 
valdistrikt som har ett eller två röstmottagningsställen, kommer att minska 
betydligt genom förslaget till nya valdistrikt, eftersom väljare enbart kan 
förtidsrösta i röstmottagningsställen. Ett minskat antal förtidsröster leder till 
minskat arbete efter stängning, med 1-2 timmar. Detta frigör tid till att snabbare 
komma igång med att räkna röster.

4. Kommunen eftersträvar i all verksamhet arbete för en hållbar miljö. I 
förslaget till nya valdistrikt har valkansliet tagit hänsyn till avstånden till 
vallokalerna för att möjliggöra hållbart resande i så stor utsträckning som 
möjligt.

I valkansliets förslag till ändrade valdistrikt är utgångspunkten:

1. att varje valdistrikt ska ha en fullgod lokal i enlighet med valnämndens 
riktlinjer,

2. att vallokalernas placering ska ge en stor andel röstande ökade möjligheter att 
ta sig till respektive vallokal på ett milj ovänligt sätt,

3. att följa valnämndens beslut att valdistrikten generellt bör bli mindre, med 
förslaget att varje distrikt bör ha max 1500 (eller mellan 1200 och 1500) 
röstberättigade utifrån nuvarande och förväntad befolkningsutveckling och 
utrymme för framtida befolkningsökning.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Valnämnd

Sammanträdesprotokoll 6(6)
2021-05-06

Enligt valkansliets förslag förändras bland annat följande:

Valdistrikt utanför Ljungby

• Samtliga föreslagna serviceorter, Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult och 
Ryssby, har eller föreslås nu få vallokaler.

• Nuvarande röstningslokaler i Torpa, Agunnaryd och Vittaryd blir vallokaler.

• Röstningslokalen Hamneda blir vallokal och ersätter vallokalen i Kånna då 
Kånna saknar lokal som motsvarar de krav som ställs.

• Röstningslokalema i Vrå, Annerstad och Södra Ljunga blir överflödiga.

• Bolmsö behåller sin röstmottagningslokal men föreslås tillhöra Vittaryds 
valdistrikt istället för Angelstad.

Valdistrikt i Ljungby

• Kungshögsskolan och Hjortsbergsskolan får två vallokaler var, i 
idrottshallarna.

• Vallokalen i Brunnsgården tas bort och förläggs till Hjortsbergsskolan.

• Ett nytt distrikt införs med vallokal i Sunnerbogymnasiets musiksal.

Valkansliet föreslår att valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
ändra valdistrikten i enlighet med förslag i bilaga 1 Förslag till nya valdistrikt i 
Ljungby stad daterat 2021-03-12 samt bilaga 2 Förslag till nya valdistrikt 
utanför Ljungby stad daterat 2021-03-12 och att överlämna förslagen till 
Länsstyrelsen Kronoberg för fastställande.

Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2021-03-11 med två bilagor daterade 2021-03-12

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige beslutar att ändra valdistrikten i enlighet med förslag i bilaga 1 Förslag 
till nya valdistrikt i Ljungby stad daterat 2021-05-10 samt bilaga 2 Förslag till nya valdistrikt 
utanför Ljungby stad daterat 2021-05-10 och att överlämna förslagen till Länsstyrelsen 
Kronoberg för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden beslutade 2020-09-24 § 2 att ge valkansliet i uppdrag att ta fram ett förslag till 
förändrade valdistrikt. Syftet med förändringen är att anpassa valdistrikten utifrån nuvarande 
och förväntad befolkningsutveckling, med bestämmelser om vallokaler i åtanke. 
Utgångspunkter för förslaget är att valdistrikten generellt bör bli mindre, att distrikten ska ha 
lämpliga vallokaler, samt att vallokalernas placering ska ge en stor andel röstande ökade 
möjligheter att resa hållbart till respektive vallokal. 

Valkansliet fick också i uppdrag att ta fram ett dokument med de krav som ska ställas på 
vallokaler i Ljungby kommun utifrån vallagen, övriga bestämmelser och andra relevanta 
perspektiv. Valnämnden fastställde 2020-12-08 § 6 valkansliets förslag till riktlinjer för 
utformning av val- och röstningslokaler. 

Valdistrikten i Ljungby kom.mun ändrades år 2008, inför RKL-valet 2010, då 
Valmyndigheten föreslog att valdistrikten ska vara större, mellan 1000 och 2000 
röstberättigade, så att valhemligheten bibehålls. Antalet röstberättigade i valdistrikten i 
Ljungby var efter ändringen mellan 1130 och 1750. 

Vid en genomgång av befolkningsutvecklingen i de olika valdistrikten under tidig höst 2020 
visade det sig att ett flertal valdistrikt, både inom och utanför Ljungby tätort, har vuxit med 
flera hundra röstberättigade invånare sedan 2008. Antalet röstberättigade har ökat med cirka 
7% i Ljungby och 6,5% utanför Ljungby sedan år 2008. Framför allt är det valdistrikt 
Ryssby, Angelstad, Ekebacken, Hammaren och Hjortsberg som har ökat kraftigt och nu har 
uppåt 1900-2000 röstberättigade, vilket är i absolut överkant av Valmyndighetens 
rekommendationer. 
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Varje byggnation av flerfamiljshus samt nya bostadsområden ökar antalet röstberättigade 
markant. Därför har valkansliet i sitt arbete med att ta fram förslag till nya valdistrikt tagit 
hänsyn till befintliga planuppdrag, samt i viss mån även förslag till nya bostadsområden som 
har angetts i förslaget till ny översiktsplan.

Utöver befolkningsökningen finns fler anledningar till att ändra valdistrikten och att minska 
antalet röstberättigade i varje distrikt:

1. I utvärderingen av RKL-valet 2018 konstaterade valnämnden och valförrättama att 
köerna i flera vallokaler var långa under större delen av dagen och att i ett par lokaler 
valde väljarna att istället ta sig till förtidsröstningslokalen Grand för att undvika att 
stå i kö så länge. Valdeltagandet i Ljungby kommun i RKL-valet 2018 var 86,91 % 
vilket var en ökning med 1,72 % sedan RKL-valet 2014.

2. Inför EU-valet år 2019 gjordes ändringar i vallagen så att väljarna ska kunna ta sina 
valsedlar utan att andra ser vilka valsedlar de tar, för att ytterligare höja 
valhemligheten. Detta innebär i praktiken att lokalerna måste möbleras annorlunda 
och att det krävs mer utrymme för valsedlarna. Dessutom tar det extra tid att slussa in 
vaije väljare bakom bås med valsedlar, vilket kan komma att leda till ännu längre 
köer i lokalen.

3. Med mindre valdistrikt (dvs färre antal röstberättigade) ökar möjligheten till en ännu 
mer rättssäker och snabbare rösträkning när valet har avslutats i vallokalen. Antalet 
förtidsröster, som tidigare har varit mycket stort i de valdistrikt som har ett eller två 
röstmottagningsställen, kommer att minska betydligt genom förslaget till nya 
valdistrikt, eftersom väljare enbart kan förtidsrösta i röstmottagningsställen. Ett 
minskat antal förtidsröster leder till minskat arbete efter stängning, med 1 -2 timmar. 
Detta frigör tid till att snabbare komma igång med att räkna röster och leder till att 
distriktet snabbare kan redovisa sitt valresultat.

4. Kommunen eftersträvar i all verksamhet arbete för en hållbar miljö. I förslaget till 
nya valdistrikt har valkansliet tagit hänsyn till avstånden till vallokalerna för att 
möjliggöra hållbart resande i så stor utsträckning som möjligt.

Valnämnden föreslår den 6 maj 2021 att kommunfullmäktige beslutar att ändra valdistrikten 
i enlighet med förslag i bilaga 1 Förslag till nya valdistrikt i Ljungby stad daterat 2021-03-12 
samt bilaga 2 Förslag till nya valdistrikt utanför Ljungby stad daterat 2021-03-12 och att 
överlämna förslagen till Länsstyrelsen Kronoberg för fastställande.

Bilagorna har sedan sammanträdet reviderats efter valnämndens synpunkter och daterats 
2021-05-10. Synpunkterna inkluderar:

1. att tidigare föreslagna namn på valdistrikt har ändrats från 11 och 22 till väst och öst
2. att valdistriktet Vittaryd istället kallas Vittaryd-Bolmsö
3. att antalet röstberättigade i Berga Öst och Väst har reviderats i enlighet med förslaget 

att flytta gränsen mellan de två distrikten.

Förvaltningens bedömning och överväganden

I valkansliets förslag till ändrade valdistrikt är utgångspunkten:
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1. att varje valdistrikt ska ha en fullgod lokal i enlighet med valnämndens riktlinjer,
2. att vallokalernas placering ska ge en stor andel röstande ökade möjligheter att ta sig 

till respektive vallokal på ett miljovänligt sätt,
3. att följa valnämndens beslut att valdistrikten generellt bör bli mindre, med förslaget 

att varje distrikt bör ha max 1500 (eller mellan 1200 och 1500) röstberättigade utifrån 
nuvarande och förväntad befolkningsökning.

Enligt valkansliets förslag förändras följande:

Valdistrikt utanför Ljungby

• Samtliga föreslagna serviceorter, Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult och Ryssby, 
har eller föreslås nu fa vallokaler.

• Nuvarande röstningslokaler i Torpa, Agunnaryd och Vittaryd blir vallokaler.
• Röstningslokalen Hamneda blir vallokal och ersätter vallokalen i Kånna då Kånna 

saknar lokal som motsvarar de krav som ställs.
• Röstmottagningsställena i Vrå, Annerstad och Södra Ljunga blir överflödiga.
• Bolmsö behåller sin röstmottagningslokal men föreslås tillhöra Vittaryds valdistrikt 

istället för Angelstad.

Se bilaga 2 för detaljer om vilka nyckelkodsområden som föreslås utgöra respektive 
valdistrikt.

Valdistrikt Antal
röstberättigade år 
2018

Antal
röstberättigade år 
2021 (feb)

Antal
röstberättigade 
efter förslag om 
revidering

Lidhult 1556 1750 1008

Torpa - - 750

Angelstad 1774 1937 1249

Kånna 1604 1818 -

Hamneda - - 1462

Ryssby 1771 2043 1470

Agunnaryd - - 1107

Berga Öst* 1510 1664 1203

Berga Väst* 1258 1443 1143

Vittaryd-Bolmsö - - 1263

* Gränsen mellan östra och västra delen i samhället Lagan föreslås flyttas från Lagaån till
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Vittarydsvägen/Storgatan så att antalet röstberättigade i de två distrikten blir jämnare 
fördelat.

Valdistrikt Torpa har lägre antal röstberättigade (750) än vad som rekommenderas av 
Valmyndigheten (mellan 1000 och 2000). Valnämnden i Ljungby anser dock att rådande 
förutsättningar motiverar ett undantag från rekommendationerna. Framför allt är valdistriktet 
mycket stort till ytan. Dessutom skulle intilliggande valdistrikt (Lidhult, Hamneda och 
Angelstad) få ett för högt antal röstberättigade för att säkerställa ordning i lokalerna och en 
säker hantering av rösterna efter stängning.

Valdistrikt i Ljungby

• Ett nytt valdistrikt införs med vallokal i Sunnerbogymnasiets musiksal.
• Kungshögsskolan och Hjortsbergsskolan far två vallokaler var, i idrottshallarna.
• Vallokalen i Brunnsgården tas bort och förläggs till Hjortsbergsskolan.
• Därutöver görs en omflyttning av ett flertal områden med syfte att vallokalen ska 

ligga så centralt som möjligt i valdistriktet och att antalet röstberättigade uppgår till 
mellan 1200 och 1500.

Se bilaga 1 för detaljer om vilka nyckelkodsområden som föreslås utgöra respektive 
valdistrikt.

Valdistrikt Antal
röstberättigade år 
2018

Antal
röstberättigade år 
2021 (feb)

Antal
röstberättigade 
efter förslag om 
revidering

Annelund 1389 1396 -

Kungshög Väst - - 1396

Kungshög Öst - - 1407

Astrad 1562 1652 1373

Brunnsgården 1743 1870 -

Ekebacken 1800 2129 1397

Hammaren 1577 1758 1441

Hjortsberg 1906 2006 -

Hjortsberg Väst - - 1347

Hjortsberg Öst - - 1415

Ljungsätra 1151 1247 1382

Stensberg 1774 2039 1555

Sunnerbo - - 1408
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Finansiering

Förslaget att göra tre röstmottagningsställen till vallokaler, samt ett nytt valdistrikt i Ljungby 
innebär dels en ökad kostnad för röstmottagare, dels en investeringskostnad för ny 
utrustning. Detta har inkluderats i det budgetäskande som valnämnden har lämnat till 
budgetberedningen 2021-03-31.

d_-~

Jennie Vidal

kommundirektör tf kanslichef valsamordnare

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Förslag till nya valdistrikt i Ljungby stad daterat 2021-05-10 
Bilaga 2 Förslag till nya valdistrikt utanför Ljungby stad daterat 2021-05-10
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Kommunledningsförva/tningen 

Kansliavdelningen 

Eva-Marie Noren Holgersson 

0372-789116 

eva-marie.noren-holgersson@ljungby.se 

BILAGA 1 

2021-05-10 

VN2019/0027.111 

Kommunfullmäktige 

Förslag till nya valdistrikt i Ljungby stad 
* Antal röstberättigade är baserade på statistik från februari 2021.

1. Hammaren, vallokal: Godsmagasinet

NYKO6 - områden Antal 
röstberättigade 

1. 11111 18 

2. 11114 466 

3. 11162 282 

4. 11163 18 

5. 11164 245 

6. 11165 184 

7. 11166 119 

8. 11167 109 

Totalt 1441 

2. Stensberg, vallokal: Stensbergsskolans matsal

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Totalt 

POSTADRESS 

341 83 Ljungby 

E-POST 

kommunstyrelsen@ljungby.se 

NYKO6 - områden Antal 
röstberättigade 

11112 207 

11113 409 

11115 365 

11116 410 

11118 21 

11210 7 

11211 136 

1555 

BESÖKSADRESS TELEFON 

Olofsgatan 9, 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 vx 

WEBBPLATS 

www.ljungby.se 

ORGNR 

212000-0670 

BANKGIRO 

156-0879

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


3. Kungshög väst, vallokal Kungshögshallen 1
NYK06 - områden Antal

röstberättigade
1. 11117 99
2. 11121 533
3. 11122 359
4. 11124 345
5. 11126 11
6. 11212 49
Totalt 1396

4. Kungshög öst, vallokal Kungshögshallen 2
NYK06 - områden Antal

röstberättigade
1. 11123 319
2. 11161 1088
Totalt 1407

5. Sunnerbo, vallokal Sunnerbogymnasiet musiksalen
NYK06 - områden Antal

röstberättigade
1. 11125 537
2. 11144 756
3. 11145 72
4. 11213 7
5. 11214 8
6. 11221 2
7. 11222 26
Totalt 1408



6. Hjortsberg väst, vallokal Hjortsbergshallen 1
NYK06 - områden Antal

röstberättigade
1. 11131 719
2. 11136 299
3. 11138 329
Totalt 1347

7. Hjortsberg öst, vallokal Hjortsbergshallen 2
NYK06 - områden Antal

röstberättigade
1. 11133 493
2. 11135 922
Totalt 1415

8. Astrad, vallokal Astradskolan
NYK06 - områden Antal

röstberättigade
1. 11132 262
2. 11141 170
3. 11142 299
4. 11143 355
5. 11154 287
Totalt 1373



9. Ljungsätra, vallokal Ljungsätra samlingslokal
NYK06 - områden Antal

röstberättigade
1. 11151 496
2. 11152 125
3. 11153 397
4. 11155 163
5. 11166 201
Totalt 1382

10.Ekebacken, vallokal Ekebackenskolan
NYK06 - områden Antal

röstberättigade
1. 11157 397
2. 11158 676
3. 11159 153
4. 11223 22
5. 11224 107
6. 11225 42
Totalt 1397



M LJUNGBY
� KOMMUN

BILAGA 2
2021-05-10 

Vn2019/0027.111 

Kommunledningsförvaltningen 

Kansliavdelningen Kommunfullmäktige 
Eva-Marie Noren Holgersson 

0372-789116 

eva-marie.noren-holgersson@ljungby.se 

Förslag till nya valdistrikt utanför Ljungby stad 
* Antal röstberättigade är baserade på statistik från februari 2021.

1. Berga Väst, vallokal Åbyhallen 1

NYK.O-område 5

1 1213

2 1211, NYK.O6:
12111 

*
Totalt

Antal Ort/by i
röstberättigade området
449 Väster om

Lagan
994 Västra Lagan

- ca 300
1143

* Flytta gränsen som delar samhället Lagan från Lagaån till Vittarydsvägen och
Storgatan så att fördelningen av antal röstberättigade blir mer jämn.

2. Berga Öst, vallokal Åbyhallen 2

1
2

* 

Totalt

POSTADRESS 

34 I 83 Ljungby 

E-POST 

kommunstyrelsen@ijungby.se 

NYK.O-område 5 Antal
röstberättigade

1214 470
1211, NYK.O6: 433
12112

+ ca 300
1203

BESÖKSADRESS TELEFON 

O/ofsgatan 9, 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 vx 

WEBBPLATS 

www.ijungby.se 

Ort/by i
området
Y xkullssund
Östra Lagan

ORGNR 

2 ! 2000-0670 

BANKGmO 

156-0879

mailto:eva-marie.noren-holgersson@ljungby.se
mailto:kommunstyrelsen@ljungby.se
http://www.ljungby.se


3. Vittaryd-Bolmsö, vallokal Vittarydskolans gymnastiksal (tidigare 
röstmottagningsställe)
Röstmottagningsställe: Bolmsöskolan

NYKO-område 5 Antal
röstberättigade

Ort/by i 
området

1 1711 247 Bolmsö
2 1712 29 Bolmsö

kyrkby
3 1713 52 Bollstad
4 1812 37 Tannåker
5 1811 137 Runt

Tannåker
6 1221 233 Runt Vittaryd
7 1222 253 Vittaryd
8 1232 159 Toftaholm
9 1231 116 Dörarp
Totalt 1263

4. Angelstad, vallokal Angelstadskolans gymnastiksal
NYKO-område 5 Antal

röstberättigade
Ort/by i 
området

1 1522 266 Annerstad
2 1514 99 Bolmen
3 1511 289 Runt

Angelstad
4 1513 186 Angelstad
5 1512 409 Bolmstad/

Hölminge
Totalt 1249



5. Lidhult, vallokal Björkäng matsal
NYKO-område 5 Antal

röstberättigade
Ort/by i 
området

1 1611 518 Lidhult
2 1612 246 Runt Lidhult
3 1621 244 Odensjö
Totalt 1008

6. Torpa, valllokal Torpa Bystuga (tidigare röstmottagningsställe)
NYKO-område 5 Antal

röstberättigade
Ort/by i 
området

1 1521 126 Hallarp
2 1523 60 Skeen
3 1542 92 Torpa
4 1541 222 Runt Torpa
5 1632 49 Vrå
6 1631 201 Runt Vrå
Totalt 750

7. Hamneda, vallokal Hamnedaskolans gymnastiksal (tidigare 
röstmottagningsställe, ersätter Känna)

NYKO-område 5 Antal
röstberättigade

Ort/by i 
området

1 1411 261 Kånna
2 1412 395 Runt Kånna
3 1431 233 Homsborg
4 1433 128 Hamneda
5 1432 267 Runt

Hamneda
6 1531 178 Nöttja
Totalt 1462



8. Agunnaryd, vallokal Agunnarydskolans gymnastiksal (tidigare 
röstmottagningsställe)

NYKO-område 5 Antal
röstberättigade

Ort/by i 
området

1 1421 450 Runt Södra
Ljunga

2 1422 84 Södra Ljunga
3 1331 282 Runt

Agunnaryd
4 1333 174 Agunnaryd
5 1332 117 Vedåsa
Totalt 1107

9. Ryssby, vallokal Ryssbyskolans idrottshall
NYKO-område 5 Antal

röstberättigade
Ort/by i 
området

1 1312 188 Mårarp
2 1321 215 Tutaryd
3 1314 254 Östra Ryssby
4 1313 224 Västra

Ryssby
5 1311 589 Ryssby
Totalt 1470
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 113 KS2021-0113 041 

Budget 2022 med plan för 2023 - 2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar alliansens förslag till budget för beslut av 
kommunfullmäktige med följande tillägg: 

- Fri entre till utebaden, Kronoskogsbadet och Ringbadet samt fri entre till
Ljungby simhall och äventyrsbad under sommaren, 135 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet 

Budgetberedningen har under våren 2021 tagit fram förslag till budget 2022 med 
plan för 2023 - 2026. Alliansens budgetförslag presenterades under 
kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021. Arbetsutskottet beslutade den 
25 maj 2021 att överlämna ärende till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Under sammanträdet redovisar Alliansen ett kompletterat budgetförslag till den 
8 juni som kompletterats utifrån det budgetförslag som presenterades för 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 maj 2021. Likaså redovisar 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna sina respektive budgetförslag. 

Beslutsunderlag 

Alliansens budgetförslag kompletterat till den 8 juni 
Socialdemokraternas budgetförslag 
Sverigedemokraternas budgetförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-05-25 §84 
Budgetförslag presenterat för kommunstyrelsens arbetsutskott 25 maj, 2021-05-
25 
Minnesanteckningar från pensionärsrådet, 2021-06-01 
Minnesanteckningar från tillgänglighetsrådet, 2021-06-01 
Minnesanteckningar från ungdomsrådet, 2021-06-01 
Minnesanteckningar från CESAM, 2021-06-02 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) redovisar alliansens budgetförslag som kompletterats 
till den 8 juni. Magnus Gunnarsson (M) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att överlämna alliansens förslag till budget för beslut 
av kommunfullmäktige. 

Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) redovisar 
Sverigedemokraternas budgetförslag. Krister Salomonsson (SD) och Jan 
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Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
Sverigedemokraternas budgetförslag för beslut av kommunfullmäktige.

Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) redovisar Socialdemokraternas 
budgetförslag. Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att överlämna Socialdemokraternas budgetförslag för 
beslut av kommunfullmäktige.

Jan Lorentzson (SD) och Krister Salomonsson (SD) lämnar följande yrkanden, 
efter att alliansens budgetförslag utsetts som huvudförslag (beslutsordning 1 och 
2), som bygger på Sverigedemokraternas budgetförslag:

Öka upp rambudgeten för socialnämnden med 20 milj. Detta i huvudsak 
för att säkra välfärden och omtanken för våra äldre. Inte fler 
neddragningar inom äldreomsorgen (beslutsordning 3)

- Försäljning av Stora villan på Holmsborg i Lagan. Sparar in 
rivningskostnaden och far in kapital till kommunkassan. En fastighet väl 
värd att bevara (beslutsordning 4)
Inrätta resursskola för att fånga upp de elever som av olika anledningar 
har svårt att följa med i den reguljära undervisningen. Kommer att skapa 
mer studiero i klasserna vilket gynnar samtliga elever (beslutsordning 5) 
Inrätta tre extratjänster inom parkförvaltningen för personer långt från 
arbetsmarknaden (beslutsordning 6)
Kommuniedningsförvaltningen far i uppdrag att utreda möjligheten att 
kontrollera närvaron på SFI för att erhålla försöijningsstöd 
(beslutsordning 7)
Kommunledningsförvaltningen far i uppdrag att undersöka möjligheten 
att starta en utbildning som syftar till att kompetensförsörja 
plastindustrin (beslutsordning 8)

Håkan Bengtsson (S) och Anne Karlsson (S) lämnar följande yrkanden, efter att 
alliansens budgetförslag utsetts som huvudförslag (beslutsordning 1 och 2), som 
bygger på Socialdemokraternas budgetförslag:

Kvinnojouren tilldelas 210 000 kronor (beslutsordning 9)
Fri entré till utebaden Kronoskogsbadet och Ringbadet. Fri entré till 
Ljungby simhall och äventyrsbad 135.00 kronor (beslutsordning 10) 
Utreda möjligheten att bevara den unika industrimiljön i kvarteret 
Aspebacken (beslutsordning 11)
Medel till projektledare för att införa heltid som norm 
700 000 kronor (beslutsordning 12)

- Digitalisera bygglovsprocessen- medel ifrån centrala IT (beslutsordning 
13)
350 000 kronor för helårseffekt att arbeta med äldre detaljplaner 
(beslutsordning 14)

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-06-08

36(68)

Kommunstyrelsen

Hälsoprojektet för personal inom äldreomsorgen 1 miljon kronor 
(beslutsordning 15)
Barn och utbildningsnämnden tilldelas 700 000 kronor för att arbeta 
förebyggande ”Barnens bästa” (beslutsordning 16)

- Tillbyggnad av 2 omklädningsrum på Ljungby Arena (beslutsordning 
17)
Avsätta 400 000 kronor till utemiljön vid Grand (beslutsordning 18)

- Tekniska nämnden får i uppdrag att avvakta med projektering av 
multihall. Tekniska nämnden får dessutom i uppdrag att utreda och se 
över behovet av samtliga hallar i kommunen. Prioritering ska vara på 
Sunnerbohallen och bowlinghallen. Föreningslivet skall vara involverade 
i behovsutredningen (beslutsordning 19)
Tjänst att arbeta med vattenfrågor i kommunen (beslutsordning 20)

Kerstin Wiréhn (V) lämnar följande yrkanden utifrån Alliansens budgetförslag:

8 miljoner för att påbörja arbetet mot heltid för personal inom 
Kommunals avtalsområde samt ta bort delade turer. Enligt 
socialförvaltningen kostar det totalt 25 miljoner, och det måste vara klart 
2024, Syftet är att öka attraktiviteten i yrket, att människor ska kunna 
försörja sig, få vettig pension och öka kontinuiteten och därmed 
kvalitéten inom äldreomsorgen (8 miljoner kronor) (beslutsordning 21) 
Bidrag till Kvinnojouren 210 000 kronor (yrkandet avslogs genom 
beslutsordning 9)

- 200 000 kronor till kulturarrangemang, avsedd för arrangemang med 
lokala kulturutövare. Syftet är ge lokala kulturlivet en extra skjuts för en 
återstart efter pandemin (200 00 kronor) (beslutsordning 22) 
avgiftsfritt utebad (135 000 kronor) (yrkandet blev bifallet genom 
beslutsordning 10)
bifall till alliansens förslag till ökning med ram med 7 000 000 kronor 
samt 350 000 kronor för skolsköterska och start av estetisk linje, 
Sunnerbogymnasiet (yrkandet blev bifallet genom beslutsordning 2)

- -400 000 kronor minskad kostnad på grund av vegetarisk kost 
(beslutsordning 23)
Utredningsuppdrag för byggande av aktivitetshall/mötesplats i 
anslutning till förskolan i Kånna. En delbetalning till aktivitetshallen 
genom tidigare utlovade försäkringspengar (beslutsordning 24)

- Ta bort investeringar avseende överföringsledning Bolmens Östra strand 
(beslutsordning 25)
Öka investeringarna avseende ledningsfömyelse med 25 miljoner/årligen 
(beslutsordning 26)

Huvudförslag till budget, utse huvud- och motförslag (1)

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen har att besluta om att utse ett 
huvudförslag till budget och att beslutet kommer fattas genom omröstning. När
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ett huvudförslag tagits fram kommer respektive yrkande, som inte fallit eller 
bifallits i den inledande omröstningen om huvudförslag eller under resterande 
beslutsordningar, att ställas mot huvudförslaget. Det finns tre fullständiga 
budgetförslag att ta ställning till: Alliansens budgetförslag, 
Sverigedemokraternas budgetförslag och Socialdemokraternas budgetförslag.

Ordföranden utser Alliansens budgetförslag till huvudförslag till omröstningen 
gällande huvudförslag till budget. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen 
behöver utse ett motförslag till Alliansens budgetförslag. Ordföranden frågar om 
kommunstyrelsen kan beslut att utse ett motförslag genom omröstning mellan 
Socialdemokraternas budgetförslag och Sverigedemokraternas budgetförslag 
och finner att kommunstyrelsen avser att göra så.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att utse Socialdemokraternas 
budgetförslag som motförslag till omröstningen om huvudförslag till budget.

Omröstningsresultat (1)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att utse 
Sverigedemokraternas budgetförslag till motförslag och om att rösta NEJ för att 
utse Socialdemokraternas budgetförslag till motförslag.

I LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR I

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X

Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP X

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tre JA-röster, fyra NEJ-röster medan åtta 
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning 
beslutat att utse Socialdemokraternas budgetförslag till motförslag.

Justerandes sign
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Beslutsordning gällande huvudförslag till budget (2)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att utse Alliansens 
budgetförslag som huvudförslag till budget.

Omröstningsresultat (2)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att utse 
Alliansens budgetförslag till huvudförslag till budget och om att rösta NEJ för 
att utse Socialdemokraternas budgetförslag till huvudförslag till budget.
FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI JA NEJ AVSTÅR

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S x

Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP x

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 åtta JA-röster, fem NEJ-röster medan två 
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning 
beslutat att utse Alliansens budgetförslag till huvudförslag till budget.

Beslutsordning gällande yrkande om att utöka socialnämndens 
rambudget från J Lorentzson och K Salomonsson (3)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons 
yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (3)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons yrkande.

Justerandes sign
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Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X

Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP x

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster, fyra NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande försäljning av stora villan på Holmsborg 
från J Lorentzson och K Salomonsson (4)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons 
yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (4)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons yrkande.
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I LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR |

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X ■ . •

Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP X

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster, fyra NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande resursskola från J Lorentzon och K 
Salomonsson (5)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons 
yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (5)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons yrkande.
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I LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR j

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X

Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP X

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster, fyra NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande extratjänster inom parkförvaltningen från J 
Lorentzson och K Salomonsson (6)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons 
yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (6)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons yrkande.

Justerandes sign
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I LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR I

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X

Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP X

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster, fyra NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande kontroll av närvaro på SFI från J 
Lorentzson och K Salomonsson (7)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons 
yrkande dänned avslagits.

Omröstningsresultat (7)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons yrkande.

Justerandes sign
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Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X

Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP X

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 elva JA-röster, tre NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande utbildning för plastindustrin från J 
Lorentzson och K Salomonsson (8)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons 
yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (8)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons yrkande.

Justerandes sign
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Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X

Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP x

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande medel till Kvinnojouren från A Karlsson 
och H Bengtsson (9)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (9)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

LEDAMOT JA NEJ I

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M ! X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S x

Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP x

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande fri entré till Kronoskogsbadet, Ringbadet, 
Ljungby simhall med mera från A Karlsson och H Bengtsson (10)

Ordföranden frågar om yrkandet avser fria bad som ska gälla under sommaren 
enligt samma ordalydelse som framgår i Socialdemokraternas budgetförslag och 
far detta bekräftat.

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.

Omröstningsresultat (10)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.

Justerandes sign
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I LEDAMOT JA NEJ I

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X

Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP X

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 åtta NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Håkan 
Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.

Beslutsordning gällande utredning av kvarteret Aspebacken från A 
Karlsson och H Bengtsson (11)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (11)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.

Justerandes sign
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Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X

Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP X

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 nio JA-röster, fem NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande projektledare för heltid som norm från A 
Karlsson och H Bengtsson (12)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (12)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.

Justerandes sign
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I LEDAMOT JA NEJ I

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X

Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP X

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande digitalisera bygglovsprocessen från A 
Karlsson och H Bengtsson (13)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Amie Karlssons 
yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (13)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.

Justerandes sign
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SISSäll
Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X

Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP X

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande arbete med äldre detaljplaner från A 
Karlsson och H Bengtsson (14)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (14)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.

Justerandes sign
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LEDAMOT
Gunnarsson Magnus, Ordförande M 

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M 

Sahlin Jan, Ledamot M 

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C

Petersson Matilda, Ledamot C X

Björkström Rut, Ledamot KD X

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x

Kowalski Paul, Ledamot S x

Göransson Tommy, tjänstgörande x
ersättare MP

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 elva JA-röster och fyra NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande hälsoprojekt för personal inom 
äldreomsorgen från A Karlsson och H Bengtsson (15)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (15)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.

Justerandes sign
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Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S x

Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP x

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande Barnens bästa från A Karlsson och H 
Bengtsson (16)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (16)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.
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LEDAMOT JA NEJ
Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S x

Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP x

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande omklädningsrum i Ljungby Arena från A 
Karlsson och H Bengtsson (17)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (17)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.
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LEDAMOT JA NEJ
Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X

Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP

X

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 elva JA-röster och fyra NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande medel för utemiljön vid Grand från A 
Karlsson och H Bengtsson (18)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.

Om röstnings resultat (18)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.

\Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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

Kowalski Paul, Ledamot S

Göransson Tommy, tjänstgörande x
ersättare MP

Bengtsson Håkan, Ledamot S 

Wiréhn Kerstin, Ledamot V 

Lorentzson Jan, Ledamot SD X

Salomonsson Krister, Ledamot SD X

Johansson Roland, Ledamot ALT X

Omröstningen har utfallit med elva JA-röster och fyra NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande att avvakta med projektering av multihall 
från A Karlsson och H Bengtsson (19)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Arme Karlssons 
yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (19)

Ordföranden ger ledamöterna instmktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Gunnarsson Magnus, Ordförande M 

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M 

Sahlin Jan, Ledamot M 

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C

JA NEJ AVSTÅR

x
X

X

X

X

Petersson Matilda, Ledamot C X

Björkström Rut, Ledamot KD X

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x

Kowalski Paul, Ledamot S x

Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP x

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 åtta JA-röster, fem NEJ-röster medan två 
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning 
beslutat i enlighet med Alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande tjänst för arbete med vattenfrågor från A 
Karlsson och H Bengtsson (20)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (20)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

I LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR |!

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP

X

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster, fyra NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande heltid och delade turer från K Wiréhn (21)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed 
avslagits.

Omröstningsresultat (21)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Kerstin Wiréhns yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X

Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP x

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 13 JA-röster och två 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
budgetförslag.

NEJ-röster.
enlighet med Alliansens

Beslutsordning gällande kulturarrangemang från K Wiréhn (22)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed 
avslagits.

Omröstningsresultat (22)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Kerstin Wiréhns yrkande.

Justerandes sign



?̂
r

Sammanträdesprotokoll
2021-06-08

58(68)
JUNGBY 
OMMUN

Kommunstyrelsen

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S x

Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP x

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande vegetarisk kost från K Wiréhn (23)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed 
avslagits.

Omröstningsresultat (23)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Kerstin Wiréhns yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S x

Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP x

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande utredning av aktivitetshall/mötesplats i 
Kånna från K Wiréhn (24)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed 
avslagits.

Omröstningsresultat (24)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Kerstin Wiréhns yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S x

Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP x

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande investeringar för överföringsledning 
Bolmens östra strand från K Wiréhn (25)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed 
avslagits.

Omröstningsresultat (25)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Kerstin Wiréhns yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR l

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP X

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 nio JA-röster och sex NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande ledningsförnyelser från K Wiréhn (26)

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed 
avslagits.

Omröstningsresultat (26)

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Kerstin Wiréhns yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L 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, Ledamot S X

Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP X

Bengtsson Håkan, Ledamot S 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 tio JA-röster, tre NEJ-röster medan två ledamöter 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande överlämnande av budget till 
kommunfullmäktige (27)

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att överlämna alliansens 
budgetförslag för beslut av kommunfullmäktige med tillägg/ändringar i enlighet 
med vad som beslutats under beslutsordning 1-26.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att överlämna alliansens 
budgetförslag för beslut av kommunfullmäktige med tillägg/ändringar i enlighet 
med vad som beslutats under beslutsordning 1-26.

Justerandes sign
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Inledning
I Ljungby kommun formar vi framtiden 
tillsammans, 35000 invånare år 2035, det är 
kommunens vision. Som hjälp för att nå dit har vi 
fyra fokusområden:

• Näringsliv
• Öka attraktiviteten mot gruppen unga 

vuxna och etablera lockande 
levnadsmiljöer

• Inled ett arbete som stödjer utveckling 
kring relevanta vattenfrågor i Ljungby 
kommun

• Utveckla arbetet kring berättartraditionen

Alliansens förslag till budget är gjord med 
prioriteringar som går i linje med vision, mål och 
fokusområden.

Bästa kommunen att växa i
Hela kommunen ska leva
Alliansen menar allvar med att hela kommunen 
ska leva och det visar vi med årets budget där olika 
satsningar på fördjupade översiktsplaner och 
detaljplaner innebär snabbare möjlighet till 
kommunal utveckling. Inrättandet av bygdefonder 
är en annan viktig del i vår landsbygdsatsning, en 
satsning som bland annat görs för att stötta 
serviceorterna, detsamma gäller 
tillgänglighetsanpassning och uppfräschning av ett 
par av våra kommunala badplatser.

Fokusområden
Vi inom alliansen anser att arbetet med våra 
fokusområden ska ske inom befintlig budget men 
samtidigt kan det behövas ”smörjmedel” för att 
komma igång på vissa ställen. Därför avsätter 
alliansen pengar dels till den kommunala 
organisationen, men även pengar som riktas till de 
i vårt näringsliv som vill jobba med våra 
fokusområden.

Företagande
Ljungby är en kommun som går före i 
näringslivsfrågor, och vi inom Alliansen har 
ambitionen att fortsätta resan mot Sveriges bästa 
näringsliv. En viktig del i detta arbete är att privata 
entreprenörer ska kunna utföra kommunal

service, därför lägger vi ett utredningsuppdrag om 
att utreda möjligheten för att lägga ut kommande 
förskola på Haraberget på 
entreprenad/ intraprenad.

Långsiktigt ekonomiskt tänkande
För att även i framtiden ha en driftbudget i 
balans, och för att skapa långsiktiga 
förutsättningar för våra tjänstepersoner så vill 
Alliansen utreda möjligheten för att lägga 
driftbudgetar som sträcker sig över flera år, så 
långt det nu är möjligt.

Livslångt lärande för alla
Framtidens skola
Genom ett breddat utbildningsutbud, en större 
rambudget, mer resurser till elevhälsan, satsning 
på elevstödjande åtgärder och avsatta medel för 
projektet ”Barnens bästa gäller” ser vi i alliansen 
att arbetet med framtidens skola förtydligas. 
Dessutom kommer ett av våra utredningsuppdrag 
att möjliggöra för attraktiva tjänster på våra 
landsbygdsskolor. Förutom de lagda uppdragen 
och de avsatta pengarna kommer vi i Alliansen 
under det kommande året att fortsätta jobba med 
att ge alla elever maximala möjligheter utifrån sina 
egna förutsättningar. Vi kommer också att jobba 
vidare med att tydliggöra förhållandet mellan våra 
elever och näringslivet under hela elevens 
skolgång.



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

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

ft Uungby
kommun

Vår vision
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035

Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyming och verksamhetsstyming. Visionsstyrningen är den 
politiska riktning som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstyxningen är kopplingen som utgör det vi gör i 
våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Vår verksamhet ska 
leda mot visionen. Visionsstyrningsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från 
och med januari 2020. Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, med tre visionsmål och med 
de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Vision

Visionsmål

Globala mål

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

BÄST/!
KOIVIMUN ÄTT

/ÄXÄ

Fokusområden
Vatten Berättande Näringsliv Unga vuxna

Verksamhetsstyming

1
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Inriktning under 2022
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på inkluderande och innovativa arbetsmiljöer samt 
hållbar infrastruktur och mobilitet för att kommunen ska bli den bästa att växa i.

k
Tillsammans

Inkluderande och Hållbar infrastruktur och
y

innovativa arbetsmiljöer mobilitet

Hur blir vi bästa kommun att växa i?
• Krafttag för grön innovativ omställning.
• Självklart att samarbeta med offentlig, privat och ideell sektor- skapa tillsammans för bästa effekt.
• Ett aktivt jämställdhetsarbete för en attraktiv kommun med lika förutsättningar i utbildning, arbete, 

arbetsvillkor och lön.

Visionsmålet Bästa kommun att växa i ska ta oss mot visionen om att bli fler invånare genom att vi utvecklar 
kommunen tillsammans. Vi behöver därför jobba mer gränsöverskridande, med olika aktörer - offentliga, 
privata och ideella - i olika satsningar och projekt som gör vår kommun attraktiv. Vi behöver vara innovativa 
och modiga, och uppmuntrande till kreativitet och nyskapande.

För att åstadkomma långsiktig förbättring på de sociala, ekologiska och ekonomiska områdena är utbildning 
en framgångsfaktor. Här handlar det om att höja kunskapsnivån, och genom detta även att varaktigt bryta 
strukturer och förändra kulturer. Högre utbildningsnivå generellt ger bättre möjlighet till innovativt 
tänkande och ett långsiktigt hållbart och rikt näringsliv. Vi behöver lägga fokus på att uppnå en inkluderande 
och breddad arbetsmarknad, som ger bättre förutsättningar för jämställdhet, integration, kreativitet och god 
hälsa.

Vi behöver rikta in oss på omställning och hållbar mobilitet. Vår sociala mobilitet har påverkats stort under 
pågående pandemi, och flera omställningar har gjorts och kommer att få göras framöver. God infrastruktur 
och tillgången till utbildning och utbildad personal är viktiga förutsättning för en växande arbetsmarknad. 
Digitalisering är ett viktigt verktyg i omställningen. Vi behöver säkerställa att kreativa, innovativa och 
inkluderande miljöer bibehålls och förstärks genom stöttning av kultur, föreningsliv och idrott, där jämlikhet 
och jämställdhet är genomsyrande aspekter.

Vi behöver även insatser för hållbar mobilitet vad gäller minskad och bättre energianvändning från resor och 
transporter. Vi måste förändra vilka drivmedel som används, men även tänka nytt kring hur vi planerar och 
använder olika delar av vår infrastruktur. Utveckling av ny teknik kan vara en förutsättning för vissa åtgärder, 
men ofta finns redan användbar teknik och fungerande metoder. Då handlar mycket om modet att göra 
förändringar - att våga satsa, tillsammans!
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branschbredd, vilket i sin tur kan öka möjligheten att hitta attraktiva arbeten utanför de dominerande och 
traditionellt könssegregerade arbetsplatserna i kommunen. En medveten satsning på ett attraktivt 
utbildningsutbud på gymnasie- och högskolenivå skulle också kunna ge långsiktigt positiva konsekvenser för 
befolkningsutveckling.

Visionsmål: Vi skapar ett rikt liv
Visionsmålet Vi skapar ett rikt liv innebär att vi ska erbjuda trygga och stimulerande miljöer, en inkluderande 
framtid, rent vatten, frisk luft, samt attraktiva och välmående miljöer. Vi ska erbjuda goda levnadsvillkor för 
alla, skapa förutsättningar för ett hållbart liv och utveckla mötesplatser som berikas med gemenskap och 
bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi skapar ett rikt ekologiskt och socialt liv.
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Inriktning under 2022
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på goda livsmiljöer med vatten i fokus samt god och 
jämlik hälsa för att skapa ett rikt liv idag och för framtiden.

Tillsammans

Goda livsmiljöer 
med vatten i fokus God och jämlik hälsa

Hur skapar vi ett rikt liv i Ljungby?
• Satsa på god och jämlik hälsa - skapa plats och tid för välmående.
• Här kan alla hitta trevliga levnadsmiljöer där vi mår bra.
• Vi skapar vår hållbara sagobygd med välmående skogar, vatten och landskap.
• En mångfald av friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla.
• Ett hållbart vattenliv för djur och människor.

För att uppfylla visionsmålet Vi skapar ett rikt liv behöver vi levnadsmiljöer som berikar och möjliggör för 
välmående och utveckling. Det finns stora utmaningar på klimat- och miljöområdet. Det handlar bland 
mycket annat om att minska utsläpp från transporter, stärka den biologiska mångfalden samt säkerställa god 
vattenkvalitet och skydda våra dricksvattentäkter. I dessa utmaningar ska vi även se möjligheter att skapa 
tryggare och hälsosammare levnadsmiljöer. Det handlar om att säkerställa att sådana miljöer finns både idag 
och i framtiden.

Vi har stora utmaningar kopplat till god och jämlik hälsa, särskilt gällande psykisk ohälsa, där det finns 
tydliga skillnader mellan kvinnor och män, utbildningsnivå, men även mellan olika grupper i samhället. Vi 
behöver öka fokus på olika förebyggande aktiviteter.
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Kommunfullmäktige beslutar

Uppdrag
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda samordning av samhällsbyggnadsfrågor och 
förutsättningar för en samhällsbyggnadsenhet. Utredningen ska vara klar juni 2022.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda ett system för driftbudgeten som sträcker sig över 
flera år, utredning klar september 2022.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under resterande del av 2021 utreda tillskapande av 
bygdefonder för de olika serviceorterna, som har till syfte att fungera som till exempel Dahlinfonden. 
Utredningen ska även omfatta förslag på finansiering och geografisk avgränsning. Ambitionen från alliansen 
är att respektive ”fond” inledningsvis ska fyllas med 1 000 tkr.

Kommunledningsförvaltningen ska utreda och särredovisa totala kostnader och intäkter för integration. 
Utredningen ska vara klar juni 2022.

Socialnämnden får i uppdrag att avsätta tillräckliga driftsmedel för att öppna Harabergets nya särskilda 
boende 2024. Medlen ska redovisas på en särskild rad i de ekonomiska uppföljningarna år 2022 och framåt.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för en entreprenad/intraprenad på 
Harabergsgatans nya förskola. Utredningen ska vara klar under 2022.

Bam- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten för differentierad lönesättning för skolpersonalen som 
arbetar på landsbygdsskolor, i syfte att bättre kunna kompetensförsörja landsbygdsskolorna. Utredningen ska 
vara klar till budgetberedningen för 2023.

I syfte att längre upp i åldrama har förutsättning för en lyckad skolgång får barn- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att utreda effekten av att elever i yngre åldrar får möjlighet att gå om en årskurs. Utredningen ska 
vara klar till juni 2022.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda organisation och kostnad för spontankultur för 
ungdomar samt unga vuxna på kvarteret Aspebacken eller i anslutning till kvarteret Aspebacken. Det ska 
göras tillsammans med redan tidigare beslutad utredning och ska vara klar under 2022.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att till mars år 2022 utreda bemannad turistinformation utmed 
E4an under semesterperioden, avseende resursåtgång, platser och bedömd nytta.

Tekniska nämnden ska utreda hur dagvatten i Ljungby tätort och Lagan samhälle kan renas innan det når 
grund- eller ytvatten. Utredning klar under 2022.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till februari 2022 utreda och samverka med övriga 
kommuner i länet när det gäller sommarlovskort för sommaren 2022. Förslag på finansiering ska finnas med.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att införa en ny städorganisation från 1 januari 2022. 
Kommunledningsförvaltningen får delegation att flytta budget från förvaltningarna till tekniska förvaltningen 
med anledning av den nya städorganisationen
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Inledning
I Ljungby kommun formar vi framtiden 
tillsammans, 35000 invånare år 2035, det är 
kommunens vision. Som hjälp för att nå dit har vi 
fyra fokusområden:

• Näringsliv
• Öka attraktiviteten mot gruppen unga 

vuxna och etablera lockande 
levnadsmiljöer

• Inled ett arbete som stödjer utveckling 
kring relevanta vattenfrågor i Ljungby 
kommun

• Utveckla arbetet kring berättartraditionen

Alliansens förslag till budget är gjord med 
prioriteringar som går i linje med vision, mål och 
fokusområden.

Bästa kommunen att växa i
Hela kommunen ska leva
Alliansen menar allvar med att hela kommunen 
ska leva och det visar vi med årets budget där olika 
satsningar på fördjupade översiktsplaner och 
detaljplaner innebär snabbare möjlighet till 
kommunal utveckling. Inrättandet av bygdefonder 
är en annan viktig del i vår landsbygdsatsning, en 
satsning som bland annat görs för att stötta 
serviceorterna, detsamma gäller 
tillgänglighetsanpassning och uppfräschning av ett 
par av våra kommunala badplatser.

Fokusområden
Vi inom alliansen anser att arbetet med våra 
fokusområden ska ske inom befintlig budget men 
samtidigt kan det behövas ”smörjmedel” för att 
komma igång på vissa ställen. Därför avsätter 
alliansen pengar dels till den kommunala 
organisationen, men även pengar som riktas till de 
i vårt näringsliv som vill jobba med våra 
fokusområden.

Företagande
Ljungby är en kommun som går före i 
näringslivsfrågor, och vi inom Alliansen har 
ambitionen att fortsätta resan mot Sveriges bästa 
näringsliv. En viktig del i detta arbete är att privata 
entreprenörer ska kunna utföra kommunal

service, därför lägger vi ett utredningsuppdrag om 
att utreda möjligheten för att lägga ut kommande 
förskola på Haraberget på 
entreprenad/ intraprenad.

Långsiktigt ekonomiskt tänkande
För att även i framtiden ha en driftbudget i 
balans, och för att skapa långsiktiga 
förutsättningar för våra tjänstepersoner så vill 
Alliansen utreda möjligheten för att lägga 
driftbudgetar som sträcker sig över flera år, så 
långt det nu är möjligt.

Livslångt lärande för alla
Framtidens skola
Genom ett breddat utbildningsutbud, en större 
rambudget, mer resurser till elevhälsan, satsning 
på elevstödjande åtgärder och avsatta medel för 
projektet ”Barnens bästa gäller” ser vi i alliansen 
att arbetet med framtidens skola förtydligas. 
Dessutom kommer ett av våra utredningsuppdrag 
att möjliggöra för attraktiva tjänster på våra 
landsbygdsskolor. Förutom de lagda uppdragen 
och de avsatta pengarna kommer vi i Alliansen 
under det kommande året att fortsätta jobba med 
att ge alla elever maximala möjligheter utifrån sina 
egna förutsättningar. Vi kommer också att jobba 
vidare med att tydliggöra förhållandet mellan våra 
elever och näringslivet under hela elevens 
skolgång.
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Värdegrund och tillitsbaserad styrning
Vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Det är vår värdegrund. Vi är öppna betyder att vi är ärliga, håller vad vi 
lovar, är lyhörda, visar varandra respekt och att vi löser det tillsammans. Vi är framåt betyder att vi är modiga, 
kreativa, vi agerar, lär av erfarenheter och vår omvärld samt att vi tänker långsiktigt. Vi vill betyder att vi tar 
ansvar och ser till helheten, har service i fokus, utvecklar och tillvaratar kompetens samt vi krånglar inte till 
det. Värdegrunden ska vara en vägledning och ha tydlig koppling till vardagsarbetet, politiska uppdrag och 
genomsyra hela organisationen.

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

Vår vision
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035

Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyming och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen är den 
politiska riktning som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstyrningen är kopplingen som utgör det vi gör i 
våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Vår verksamhet ska 
leda mot visionen. Visionsstyrningsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från 
och med januari 2020. Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, med tre visionsmål och med 
de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Vision

Visionsmål

Globala mål

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

Fokusområden
Vatten Berättande Näringsliv Unga vuxna

Verksamhetsstyrning

1
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Inriktning under 2022
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på inkluderande och innovativa arbetsmiljöer samt 
hållbar infrastruktur och mobilitet för att kommunen ska bli den bästa att växa i.

k

Hur blir vi bästa kommun att växa i?
• Krafttag för grön innovativ omställning.
• Självklart att samarbeta med offentlig, privat och ideell sektor- skapa tillsammans för bästa effekt.
• Ett aktivt jämställdhetsarbete för en attraktiv kommun med lika förutsättningar i utbildning, arbete, 

arbetsvillkor och lön.

Visionsmålet Bästa kommun att växa i ska ta oss mot visionen om att bli fler invånare genom att vi utvecklar 
kommunen tillsammans. Vi behöver därför jobba mer gränsöverskridande, med olika aktörer - offentliga, 
privata och ideella - i olika satsningar och projekt som gör vår kommun attraktiv. Vi behöver vara innovativa 
och modiga, och uppmuntrande till kreativitet och nyskapande.

För att åstadkomma långsiktig förbättring på de sociala, ekologiska och ekonomiska områdena är utbildning 
en framgångsfaktor. Här handlar det om att höja kunskapsnivån, och genom detta även att varaktigt bryta 
strukturer och förändra kulturer. Högre utbildningsnivå generellt ger bättre möjlighet till innovativt 
tänkande och ett långsiktigt hållbart och rikt näringsliv. Vi behöver lägga fokus på att uppnå en inkluderande 
och breddad arbetsmarknad, som ger bättre förutsättningar för jämställdhet, integration, kreativitet och god 
hälsa.

Vi behöver rikta in oss på omställning och hållbar mobilitet. Vår sociala mobilitet har påverkats stort under 
pågående pandemi, och flera omställningar har gjorts och kommer att få göras framöver. God infrastruktur 
och tillgången till utbildning och utbildad personal är viktiga förutsättning för en växande arbetsmarknad. 
Digitalisering är ett viktigt verktyg i omställningen. Vi behöver säkerställa att kreativa, innovativa och 
inkluderande miljöer bibehålls och förstärks genom stöttning av kultur, föreningsliv och idrott, där jämlikhet 
och jämställdhet är genomsyrande aspekter.

Vi behöver även insatser för hållbar mobilitet vad gäller minskad och bättre energianvändning från resor och 
transporter. Vi måste förändra vilka drivmedel som används, men även tänka nytt kring hur vi planerar och 
använder olika delar av vår infrastruktur. Utveckling av ny teknik kan vara en förutsättning för vissa åtgärder, 
men ofta finns redan användbar teknik och fungerande metoder. Då handlar mycket om modet att göra 
förändringar - att våga satsa, tillsammans!
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branschbredd, vilket i sin tur kan öka möjligheten att hitta attraktiva arbeten utanför de dominerande och 
traditionellt könssegregerade arbetsplatserna i kommunen. En medveten satsning på ett attraktivt 
utbildningsutbud på gymnasie- och högskolenivå skulle också kunna ge långsiktigt positiva konsekvenser för 
befolkningsutveckling.

Visionsmål: Vi skapar ett rikt liv
Visionsmålet Vi skapar ett rikt liv innebär att vi ska erbjuda trygga och stimulerande miljöer, en inkluderande 
framtid, rent vatten, frisk luft, samt attraktiva och välmående miljöer. Vi ska erbjuda goda levnadsvillkor för 
alla, skapa förutsättningar för ett hållbart liv och utveckla mötesplatser som berikas med gemenskap och 
bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi skapar ett rikt ekologiskt och socialt liv.
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Inriktning under 2022
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på goda livsmiljöer med vatten i fokus samt god och 
jämlik hälsa för att skapa ett rikt liv idag och för framtiden.

k

Hur skapar vi ett rikt liv i Ljungby?
• Satsa på god och jämlik hälsa - skapa plats och tid för välmående.
• Här kan alla hitta trevliga levnadsmiljöer där vi mår bra.
• Vi skapar vår hållbara sagobygd med välmående skogar, vatten och landskap.
• En mångfald av friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla.
• Ett hållbart vattenliv för djur och människor.

För att uppfylla visionsmålet Vi skapar ett rikt liv behöver vi levnadsmiljöer som berikar och möjliggör för 
välmående och utveckling. Det finns stora utmaningar på klimat- och miljöområdet. Det handlar bland 
mycket annat om att minska utsläpp från transporter, stärka den biologiska mångfalden samt säkerställa god 
vattenkvalitet och skydda våra dricksvattentäkter. I dessa utmaningar ska vi även se möjligheter att skapa 
tryggare och hälsosammare levnadsmiljöer. Det handlar om att säkerställa att sådana miljöer finns både idag 
och i framtiden.

Vi har stora utmaningar kopplat till god och jämlik hälsa, särskilt gällande psykisk ohälsa, där det finns 
tydliga skillnader mellan kvinnor och män, utbildningsnivå, men även mellan olika grupper i samhället. Vi 
behöver öka fokus på olika förebyggande aktiviteter.
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Kommunfullmäktige beslutar

Uppdrag
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda samordning av samhällsbyggnadsfrågor och 
förutsättningar för en samhällsbyggnadsenhet. Utredningen ska vara klar juni 2022.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda ett system för driftbudgeten som sträcker sig över 
flera år, utredning klar september 2022.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under resterande del av 2021 utreda tillskapande av 
bygdefonder för de olika serviceorterna, som bar till syfte att fungera som till exempel Dahlinfonden. 
Utredningen ska även omfatta förslag på finansiering och geografisk avgränsning. Ambitionen från alliansen 
är att respektive ”fond” inledningsvis ska fyllas med 1 000 tkr.

Kommunledningsförvaltningen ska utreda och särredovisa totala kostnader och intäkter för integration. 
Utredningen ska vara klar juni 2022.

Socialnämnden får i uppdrag att avsätta tillräckliga driftsmedel för att öppna Harabergets nya särskilda 
boende 2024. Medlen ska redovisas på en särskild rad i de ekonomiska uppföljningarna år 2022 och framåt.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för en entreprenad/intraprenad på 
Harabergsgatans nya förskola. Utredningen ska vara klar under 2022.

Barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten för differentierad lönesättning för skolpersonalen som 
arbetar på landsbygdsskolor, i syfte att bättre kunna kompetensförsörja landsbygdsskolorna. Utredningen ska 
vara klar till budgetberedningen för 2023.

I syfte att längre upp i åldrarna har förutsättning för en lyckad skolgång får barn- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att utreda effekten av att elever i yngre åldrar får möjlighet att gå om en årskurs. Utredningen ska 
vara klar till juni 2022.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda organisation och kostnad för spontankultur för 
ungdomar samt unga vuxna på kvarteret Aspebacken eller i anslutning till kvarteret Aspebacken. Det ska 
göras tillsammans med redan tidigare beslutad utredning och ska vara klar under 2022.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att till mars år 2022 utreda bemannad turistinformation utmed 
E4an under semesterperioden, avseende resursåtgång, platser och bedömd nytta.

Tekniska nämnden ska utreda hur dagvatten i Ljungby tätort och Lagan samhälle kan renas innan det når 
grund- eller ytvatten. Utredning klar under 2022.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till februari 2022 utreda och samverka med övriga 
kommuner i länet när det gäller sommarlovskort för sommaren 2022. Förslag på finansiering ska finnas med.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att införa en ny städorganisation från 1 januari 2022. 
Kommunledningsförvaltningen får delegation att flytta budget från förvaltningarna till tekniska förvaltningen 
med anledning av den nya städorganisationen

Ljungby
kommun
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Investeringsbudget 2022-2026 - arbetsmaterial
Nämnd 2022 2023 2024

Förslag Plan Plan
Tekniska nämnden

30400 Inventarier 1 250 1 500 1 550
30500 Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 5 400 2 400 6 800
30700 Åtgärder enl klimatanpassningsplan

Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten 6 650 3 900 8 350

31025 Utbyte lekutrustningar 500 500 500
39000 Reinvesteringar 21 000 21 000 21 000
39002 Säkerhetsåtgärder och krisberedskap 1 500 1 500 1 500
39007 Energiinvesteringar 1 500 1 500 1 500
39010 Tillgänglighet 500 500 500
39012 Verksamhetsförändringar lokaler BUN 1 000 1 000 1 000
39019 Verksamhetsförändringar lokaler SN 500 500 500
39020 Verksamhetsförändringar lokaler KFN 300 300 300
39013 Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder 1 000 1 000 1 000
31036 Hjortsbergskolan 7-9 inkl skyddsrum 53 500 65 000 33 850
31042 Harabergomr fsk+ säbo+ trygghetslägenheter 0
31053 Ekebacken tillbyggnad åk6 5 000

Kånna utemiljö
Kånna fsk + fritids

0
XX

Bolmens östra strand fsk + F-6
Replösa Östraby fsk + F-9
Ny F-6 centralt
Sågverkstomten fsk XX
Sågverkstomten serviceboende XX
Stensbergskolan idrott och slöjd XX XX
Astradskolan renovering/ersätta
Agunnaryds skola

XX

32021 Holmsborg 9 000
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Investeringsbudget 2022-2026 - arbetsmaterial
Nämnd 2022

Förslag
2023
Plan

2024
Plan

Trafiksäkerhet
40002 Åtgärder för trafiksäkerhet och tillgänglighet i 2 000 2 000 2 000\
41005 Trafikskyltning Ljungby stad j 400 400 400j
46036 Broar - re investering j 500 500 500 ■

Summa TN Gata - Trafiksäkerhet 2 900 2 900 2 900

Gator inom industri- och handelsområden
Industriområde komp! infarter mm 200 200 200

43001 Industriområde EKA, ny gata Etapp 1 + Etapp 2 1 000
43002 Industriområde Ekalund 1 500 6 000 6 000

Summa TN Gata - Industri- och handelsområden 1 700 6 200 7 200

Gator inom bostadsområden och övrigt
41044 Bostadsområdet Björket, etapp B del 2 (43 st) 

Bostadsområde Sågverket 500 3 000 XX

Bostadsområde Djupadal
Bostadsområde Sallebro

0 0 500

Bostadsområde Dressi nen och Loket - återställning av ytor XX

Bostadsområde Östraby

Summa TN Gata - Bostadsområden 500 3 000 500
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Investeringsbudget 2022-2026 - arbetsmaterial
Nämnd 2022 2023 2024

Förslag Plan Plan
Byte till LED 3 600 3 600 3 600
Utvecklingsprojekt Lagaån konstnärlig belysning bro 300

Summa TN Gata - belysning 4 300 4 000 4 000
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Investeringsbudget 2022-2026 - arbetsmaterial
Nämnd 2022 2023 2024

Förslag Plan Plan

Park
45025 Tillgänglighetsanpassning lekplatser 400 400 400

Komplettering grönytor i exploateringsområden 300 300 300
45030 Kompletteringsplanteringar, träd i parkmark 400 400 400
45027 Grönytor och lekplats Björket

Nytt industriområde Ekalund, grönytor
1 200

1 000
Bostadsområde Djupadal, grönytor 0
Bostadsområde Sågverket, grönytor 0 0 XX
Axel Ångbagares gata - Allé och grönytor XX
Investering tema-lekplatser
Lekplats Järnvägsparken 2 000

XX

Fler grillplatser serviceorter o tätorten
Området runt Dressinen och Loket
Salutorget grönytor

100
XX

XX
45035 Gångstråk Elverksbron - Villagatan 3 500 3 700

Summa TN Park 7 900 4 800 2 100

Exploatering
60000 Markförvärv 3 000 3 000 3 000
60005 Tätortskarta
60007 Fritidskarta

Summa TN Exploatering 3 000 3 000 3 000

Teknisk nämnd ex/c/. VA/renh.summa 172 760 173 700 141 000
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Investeringsbudget 2022-2026 - arbetsmaterial
Nämnd

50001
52010
52009

52019
52020
52023

2022
Förslag

2023
Plan

2024
Plan

VA-ledningar
Hammarrondellen VA
Ny maskinutrustning rörnät
Ledningsförnyelse
Tillkommande anslutningar, Bostäder och industrier 
Aspebacken
VA-Plan
Transportmedel, Filmbil,Caddy och lastbilar
Nytt industriområde Ekalund
Axel Ångbagares gata VA
Näsvägen del 2
Föreningsgatan

500 
6 000 
5 000

5 000
1 000
1 500
2 000
4 000
8 000

500 
6 000 
5 000

40 000
250 

10 000

500 
7 000 
5 000

40 000
250 

10 000

Summa VA ledningar 33 000 61 750 62 750

Summa Vatten och avlopp 45 200 76 100 74 400

Renhållning
53009 Investeringar renhållning 1 000 1 500 1 500
53010 Optisk sorteringsanläggning

Utökning av deponi 12 000

Summa Renhållning 13 000 1 500 1 500

Summa VA Renhållning 58 200 77 600 75 900

Teknisk nämnd summa 230 960 251 300 216 900

Förv 2022
Förslag

2023
Plan

2024
Plan

Kommunstyrelsen
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Investeringsbudget 2022-2026 - arbetsmaterial
Nämnd 2022 2023 2024

Förslag Plan Plan
Investeringar Kultur-Fritid 700 700 700
Bokbuss 6 000
Ismaskin Ljungby Arena 1 300
Nya och justering av befintliga parkeringar Lagavallen 1 000
Granulathantering Lagavallen
Kv Fritiden steg 1 multihall med överbyggnad o bowling

250
0

Kultur- och fritidsnämnden summa 9 350 800 800

2022 2023 2024
Förslag Plan Plan

Miljö- och byggnämnden

Inventarier 100 100 100
Digitalisering 100 100 100

Miljö- och byggnämnden summa 200 200 200

2022 2023 2024
Förslag Plan Plan

Socialnämnden

Inventarier socialförvaltning 1 100 1 100 1 100
Arbetsmiljöåtgärder 400 400 400
Reinvesteringar sängar 400 400 400
Reinvesteringar taklyft 350 350 350
IT-förbättringar 600 600 600
Inventarier nytt särskilt boende 5 000
Stadsodling 500

Socialnämnden summa 3 350 7 850 2 850

CÄn/
2022 | 2023 | 2024
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Värdegrund och tillitsbaserad styrning
Vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Det är vår värdegrund. Vi är öppna betyder att vi är ärliga, håller vad vi 
lovar, är lyhörda, visar varandra respekt och att vi löser det tillsammans. Vi är framåt betyder att vi är modiga, 
kreativa, vi agerar, lär av erfarenheter och vår omvärld samt att vi tänker långsiktigt. Vi vill betyder att vi tar 
ansvar och ser till helheten, har service i fokus, utvecklar och tillvaratar kompetens samt vi krånglar inte till 
det. Värdegrunden ska vara en vägledning och ha tydlig koppling till vardagsarbetet, politiska uppdrag och 
genomsyra hela organisationen.

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

Vår vision
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035

Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyming och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen är den 
politiska riktning som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstyrningen är kopplingen som utgör det vi gör i 
våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Vår verksamhet ska 
leda mot visionen. Visionsstyrningsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från 
och med januari 2020. Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, med tre visionsmål och med 
de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Vision

Visionsmål

Globala mål

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

Fokusområden
Vatten Berättande Näringsliv Unga vuxna

Verksamhetsstyrning
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Till de tre visionsmålen och de 17 globala målen för hållbar utveckling finns det nyckeltal kopplade som 
indikerar hur arbetet mot visionsmålen går och som är verktyg när vi startar vår analys. Nyckeltalen finns 
sammanställda i Kolada och är framtagna av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) i samråd 
med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner. För varje globalt mål finns en 
övergripande bedömning som bygger på en oviktad sammanvägning av de kvantitativa nyckeltal som är 
kopplade till varje mål och en kvalitativ bedömning utifrån ett bredare perspektiv och analys. Analysen görs 
utifrån resultat i förhållande till lokala mål och ambitionsnivåer samt gentemot delmålen under Agenda 2030 
och de identifierade nationella utmaningarna som Agenda 2030-delegationen arbetat fram. Trender redovisas 
för varje nyckeltal och mål baserat på utvecklingen under de senaste 3-4 åren. Den övergripande 
bedömningen arbetas fram av Forum för analys.

Fokusområden
I arbetet mot visionen har vi fyra fokusområden:

• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun
• Utveckla arbetet kring berättartraditionen och sagobygden
• Näringsliv
• Oka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer

Vatten Berättande Näringsliv Unga vuxna

Fokusområdena är utvalda från en omvärldsanalys som gjordes 2017. Omvärldsanalysen ligger till grund för 
kommunens långsiktiga utvecklings- och visionsarbete. 2021 lades ett fjärde fokusområde till, näringsliv. 
Under 2021 kommer också en övergripande organisation byggas upp för att driva på arbetet med 
fokusområdena ytterligare.

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

Inför budgetår 2021 antogs nedan beskrivna inriktningar. Inriktningarna leder i många fall till långsiktiga 
satsningar som kräver uthållighet för att ge önskad effekt. Därför kvarstår dessa inriktningar även under 
budgetår 2022. Inriktningarna för varje visionsmål kan sammanfattas enligt nedan.

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

3



m Ljungby 
J kommun

äHb.

BÄSTA 
KOMMUN ÄTT 

VÄXAI

Z V.
w

'

Mi.vthm1

#
Q USTlWU0 mnwm XHIBWKX tlHUl .

Ill

m
flkSUfaM

12 g™.

65
Inriktning under 2022
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på inkluderande och innovativa arbetsmiljöer samt 
hållbar infrastruktur och mobilitet för att kommunen ska bli den bästa att växa i.

k
Tillsammans

Inkluderande och 
innovativa arbetsmiljöer

Hållbar infrastruktur och 
mobilitet

Hur blir vi bästa kommun att växa i?
• Krafttag för grön innovativ omställning.
• Självklart att samarbeta med offentlig, privat och ideell sektor- skapa tillsammans för bästa effekt.
• Ett aktivt jämställdhetsarbete för en attraktiv kommun med lika förutsättningar i utbildning, arbete, 

arbetsvillkor och lön.

Visionsmålet Bästa kommun att växa i ska ta oss mot visionen om att bli fler invånare genom att vi utvecklar 
kommunen tillsammans. Vi behöver därför jobba mer gränsöverskridande, med olika aktörer - offentliga, 
privata och ideella - i olika satsningar och projekt som gör vår kommun attraktiv. Vi behöver vara innovativa 
och modiga, och uppmuntrande till kreativitet och nyskapande.

För att åstadkomma långsiktig förbättring på de sociala, ekologiska och ekonomiska områdena är utbildning 
en framgångsfaktor. Här handlar det om att höja kunskapsnivån, och genom detta även att varaktigt bryta 
strukturer och förändra kulturer. Högre utbildningsnivå generellt ger bättre möjlighet till innovativt 
tänkande och ett långsiktigt hållbart och rikt näringsliv. Vi behöver lägga fokus på att uppnå en inkluderande 
och breddad arbetsmarknad, som ger bättre förutsättningar för jämställdhet, kreativitet och god hälsa.

Vi behöver rikta in oss på omställning och hållbar mobilitet. Vår sociala mobilitet har påverkats stort under 
pågående pandemi, och flera omställningar har gjorts och kommer att få göras framöver. God infrastruktur 
och tillgången till utbildning och utbildad personal är viktiga förutsättning för en växande arbetsmarknad. 
Digitalisering är ett viktigt verktyg i omställningen. Vi behöver säkerställa att kreativa, innovativa och 
inkluderande miljöer bibehålls och förstärks genom stöttning av kultur, föreningsliv och idrott, där jämlikhet 
och jämställdhet är genomsyrande aspekter.

Vi behöver även insatser för hållbar mobilitet vad gäller minskad och bättre energianvändning från resor och 
transporter. Vi måste förändra vilka drivmedel som används, men även tänka nytt kring hur vi planerar och 
använder olika delar av vår infrastruktur. Utveckling av ny teknik kan vara en förutsättning för vissa åtgärder, 
men ofta finns redan användbar teknik och fungerande metoder. Då handlar mycket om modet att göra 
förändringar - att våga satsa, tillsammans!
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Visionsmål: Livslångt lärande för alla
Visionsmålet Livslångt lärande för alla betyder att vi ska ge stöd efter behov, vara ledande inom pedagogiska 
läroformer, hålla hög kompetens och sprida denna till våra invånare. Vi ska ha kompetens för framtiden och 
vi ska genom kultur, idrott och föreningsliv ge möjlighet till kunskap och ett livslångt lärande för alla.A km[VSLÅNC 
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Inriktning under 2022
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på ökad delaktighet och barns trygghet samt 
likvärdiga och inkluderande lärandemiljöer för att nå ett livslångt lärande för alla.

k
Tillsammans

Ökad delaktighet och 
barns trygghet

Likvärdiga, inkluderande 
lärandemiljöer

Hur underlättar vi för ett livslångt lärande för alla?
• Höja den pedagogiska förmågan.
• Tidiga och förebyggande åtgärder för att alla barn ska känna sig trygga och inkluderade i förskolan, 

skolan och på fritiden.
• Satsa på utbildning som stimulerar till innovation och kreativitet.
• Bli en förebild inom delaktighet och demokrati.
• Premiera aktiviteter inom förenings- och näringsliv som bidrar till jämlikhet och hållbarhet.

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

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

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

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

Visionsmål: Vi skapar ett rikt liv
Visionsmålet Vi skapar ett rikt liv innebär att vi ska erbjuda trygga och stimulerande miljöer, en inkluderande 
framtid, rent vatten, frisk luft, samt attraktiva och välmående miljöer. Vi ska erbjuda goda levnadsvillkor för 
alla, skapa förutsättningar för ett hållbart liv och utveckla mötesplatser som berikas med gemenskap och 
bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi skapar ett rikt ekologiskt och socialt liv.
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Inriktning under 2022
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på goda livsmiljöer med vatten i fokus samt god och 
jämlik hälsa för att skapa ett rikt liv idag och för framtiden.

Tillsammans

Goda livsmiljöer 
med vatten i fokus

God och jämlik hälsa

Hur skapar vi ett rikt liv i Ljungby?
• Satsa på god och jämlik hälsa - skapa plats och tid för välmående.
• Här kan alla hitta trevliga levnadsmiljöer där vi mår bra.
• Vi skapar vår hållbara sagobygd med välmående skogar, vatten och landskap.
• En mångfald av friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla.
• Ett hållbart vattenliv för djur och människor.

För att uppfylla visionsmålet Vi skapar ett rikt liv behöver vi levnadsmiljöer som berikar och möjliggör för 
välmående och utveckling. Det finns stora utmaningar på klimat- och miljöområdet. Det handlar bland 
mycket annat om att minska utsläpp från transporter, stärka den biologiska mångfalden samt säkerställa god 
vattenkvalitet och skydda våra dricksvattentäkter. I dessa utmaningar ska vi även se möjligheter att skapa 
tryggare och hälsosammare levnadsmiljöer. Det handlar om att säkerställa att sådana miljöer finns både idag 
och i framtiden.

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

Uppdrag
Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Bolmens östra strand inom 
befintlig budgetram.

Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att utan dröjsmål digitalisera bygglovsprocessen.

Socialnämnden får i uppdrag att genomföra projekt stadsodling inom befintlig driftbudgetram. 500 tkr 
avsätts i investeringsbudgeten för år 2022.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att uppdatera tillgänglighetsplanen.

Tekniska nämnden får i uppdrag att avvakta med projektering av multihall. Tekniska nämnden får dessutom 
i uppdrag att utreda och se över behovet av samtliga hallar i kommunen. Prioritering ska vara på 
Sunnerbohallen och bowlinghallen. Föreningslivet skall vara involverade i behovsutredningen.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda på vilket sätt den unika industrimiljön på 
Aspebacken kan bevaras och beröra de tre fokusområdena vatten, näringsliv och unga vuxna.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att införa en ny städorganisation från 1 januari 2022. 
Kommunledningsförvaltningen får delegation att flytta budget från förvaltningarna till tekniska förvaltningen 
med anledning av den nya städorganisationen

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

Bidragsansökan från Ljungbergmuseet för utökat bidrag beviljas med 230 tkr, det totala bidraget blir därmed 
900 tkr.

Det finansiella målet som avsett soliditeten för kommunen inklusive pensionsavgångar ändras till att avse 
hela kommunkoncernen.

Kaffe ska kostnadsfritt erbjudas all personal inom Ljungby kommun. Eventuell merkostnad tas inom 
respektive nämnds budgetram. Gratis frukt ska upphöra.

Budget

Budgetförutsättningar

Befolkningsprognos
Kommunledningsförvaltningen har med hjälp av Sweco tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig 
fram till 2035. Befolkningen antas öka under prognosperioden, till följd av de rådande flyttmönster som 
finns till och från Ljungby. Barnafödandet väntas öka under perioden. Även om barnafödandet beräknas öka 
under prognosperioden ökar antalet döda ännu mer, i takt med att 40'talisterna når åldrar då dödsriskerna är 
höga. Det innebär att födelsenettot, förhållandet mellan antalet födda och döda, beräknas vara negativt 
under hela prognosperioden. Kommunens folkmängd var 28 401 personer vid slutet av år 2020. Prognosen
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pekar på att kommunens invånare når 29 000 invånare under år 2028 och vid utgången av år 2035 pekar 
prognosen på att folkmängden i Ljungby kommun kommer uppgå till knappt 29 700 personer. Kraftigast 
ökning sker av befolkningen i de äldsta åldersgrupperna. Fram till år 2035 beräknas en folkökning i samtliga 
åldersgrupper utom för åldrarna 13-15 och 20-64 år.

Fram till år 2025 väntas antalet 80 år och äldre öka med cirka 420 personer och mot slutet av 
prognosperioden har gruppen ökat motsvarande 910 personer jämfört med 2020. Detta innebär en ökning 
av antalet 80-år och äldre med 47 procent fram till år 2035, vilket kan jämföras med riket där gruppen väntas 
öka motsvarande 59 procent. Fram till 2025 väntas antalet förskolebarn minska med 57 barn, för att därefter 
öka något jämfört med 2020. Antalet barn i åldern 6-12 år ökar med cirka 62 fram till år 2025 och vid 
utgången av 2035 beräknas det vara 85 fler i åldersgruppen jämfört med 2020.

Den demografiska försörjningskvoten är ett mått som används för att beskriva hur många personer i åldrar 
där flest förvärvsarbetar, 20-64 år, ska försörja förutom sig själv. Kvoten beräknas som summan av antal 
personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer i åldern 20-64 och därefter 
multiplicerat med 100. År 2020 var den demografiska försörjningskvoten i Ljungby kommun 85, vilket 
innebär att 100 personer förutom sig själva skulle försörja ytterligare 85 personer. Det är högre än både riket 
och länet som hade en försörj ningskvo t på 77 respektive 83 för år 2020. Under de senaste tio åren har 
försörjningskvoten ökat i kommunen, länet och riket, i takt med att de stora grupperna födda på 1940 talet 
nått 65 års ålder. Till detta kommer även att antalet personer i åldern 0 19 år ökat i kommunen. Under 
prognosperioden väntas försörjningskvotens fortsätta att öka och vid utgången av år 2035 beräknas 
kommunens försörjningskvot ha stigit till 93. Prognosens antagande om ett positivt flyttnetto innebär en 
inflyttning av personer i arbetsför ålder men samtidigt ger det även upphov till att antalet barn ökar. I riket 
väntas den demografiska försörjningskvoten ha ökat till 82 år 2035 vilket innebär att avståndet mellan 
kommunen och riket ökar något.

Kompensation för demografi
Nämndernas rambudget för 2022 justeras för ökade respektive minskade kostnader kopplat till 
befolkningsförändringar i olika åldersgrupper. En justering har gjorts för 2020 och 2021. För 2020 är 
invånarantalet definitivt och för 2021 finns en ny prognos. Totalt sett minskas budgeten med 0,3 mkr, varav 
barn- och utbildningsnämnden står för -5,5 mkr. Socialnämnden får 6,2 mkr. 6,3 mkr sparas centralt. 
Socialnämnden får dessa medel året då Haraberget står färdigt.

Inflationskompensation
Nämnderna kompenseras för inflation beräknat från SKR:s beräknade prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) övrig förbrukning för 2022. Detta innebär en kompensation med 1,7 procent för 2022. 
Kompensationen räknas på alla kostnader utom lönekostnader, med avdrag för intäkter. Kompensationen 
ligger totalt på 5 180 tkr för 2022, där merparten gäller barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Kostavdelningens debitering mot förvaltningar räknas upp genom indexuppräkning med PKV. 
Indexuppräkning av internhyran sker också genom PKV. För 2022 innebär det en ökning med 1,7 %.

Kapitalkostnadskompensation
Regelverket för kapitalkostnadskompensationen ändras så att kompensation blir 75 procent av genomsnittlig 
kapitalkostnad för nyinvesteringar från och med 2021. Total kompensation 2021 ligger på 3,5 mkr, framför 
allt gällande gatuinvesteringar på tekniska nämnden.

Internränta
Internräntan kvarstår på 0,8 procent för 2022. Räntesatsen sätts utifrån kommunens egen genomsnittliga 
upplåningsränta.
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Löneökningsbudget
Löneökningar är budgeterade till 3,0 procent i genomsnitt för 2022. Kompensationen budgeteras centralt på 
finansieringen och fördelas ut till förvaltningarna allteftersom löneavtalen blir klara. Flertalet löneavtal för 
2021 är inte klara ännu utan budgeteras fortfarande centralt.

Finansiering
Pensionskostnader avser både utbetalningar till pensionärer och uppbokning av pensionsavgifter för 
anställda. Totalt sett minskar kostnaden med ca 1 mkr mellan 2021 och 2022.

Kalkylerade PO-pålägg är en intern intäkt mot förvaltningarna som ska motsvara kostnad för de anställdas 
pensionsavgifter. Den interna intäkten och kostnaden ligger på 8,6 procent av lönekostnaden.

Skatteintäkter beräknas enligt SKR.s prognos i februari. Beräkningen är att skatteintäkterna ökar med 4,1 
procent för 2022 vilket är en stark utveckling med en återhämtning av ekonomin efter coronapandemin. 
Bedömningen är att skatteintäkterna återhämtar sig 2021 och 2022 efter en svag utveckling 2020. Därefter 
beräknas en svagare utveckling igen 2023 och framåt.

SKR feb 2021 2020 2021 2022 2023 2024
% ökning 2,2 3,0 4,1 3,5 3,2

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag har ökat kraftigt mellan budget 2020 och 2021. Anledningen är 
att staten har ökat de generella statsbidragen kraftigt på grund av den försämrade konjunkturen. För 2022 
och framåt beräknas gradvis minskade generella statsbidrag, beroende på att vissa av statsbidragen var 
tillfälliga och att statsbidragen inte är värdesäkrade eller ökar i takt med befolkningsökning.

Budgetår (mkr) 2021 2022
Inkomstutjämning 309,7 304,2
Kostnadsutjämning -21,8 '20,7
Regleringspost 85,3 66,4
LSS-utjämning 31,6 32,8
Fastighetsavgift 62,3 63,2
Totalt 467,0 446,0

Finansiella intäkter budgeteras till 17 750 tkr, vilket är oförändrat mot tidigare år De finansiella intäkterna 
består framför allt av reavinster för pensionsmedelsförvaltningen och borgensavgifter mot kommunala bolag. 
Utdelning från Ljungbybostäder kvarstår på 1 650 tkr.

De finansiella kostnaderna består framför allt av räntekostnader för långfristiga lån. De finansiella 
kostnaderna minskar från 7,3 mkr till 6,9 mkr, trots att upplåningen för 2022 beräknas öka. Anledningarna 
är dels att räntenivån har sjunkit, dels att upplåningen för 2021 är lägre än budgeterat.

Upplåning
Investeringsbudgeten på 257 mkr är till största delen självfinansierad. En ökad upplåning med 2 mkr krävs 
för att finansiera investeringarna, vilket motsvarar 54 procent självfinansiering. Den låga nyupplåningen 
förklaras av att likviditeten beräknas minska till en lägre nivå innan upplåning behöver göras.

Årets resultat
Budgeterat resultat för 2022 ligger på 37 395 tkr vilket motsvarar 2,1 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag.
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Plan 2023-2024
För att nå det finansiella målet om ett resultat på två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag krävs 
ökade intäkter eller minskade kostnader (budgetanpassning) med 16 mkr för 2023 och ytterligare 23 mkr 
2024. Anledningen är framför allt att de ökade statsbidragen för 2021 är tillfälliga och kommer att sänkas 
igen under kommande år. Finansiella kostnader och avskrivningar ökar på grund av den kommande höga 
investeringsnivån. Samtidigt ökar kommunens kostnader genom ökat antal äldre och barn.

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

Finansiella mål
I kommunallagens 11 kapitel stadgas bland annat att en kommun ska ange de finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunens finansiella mål är följande:

1. Balanskravsresultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Det finns flera anledningar till att ha ett resultatmål. En är att det måste finnas en buffert för oförutsedda
händelser. En annan är att ju bättre resultat desto större utrymme finns det för att
investera.

2. Inflationsskydda eget kapital.
Dvs för att hindra att värdet på det egna kapitalet urholkas av inflationen. Det betyder att resultatet ska 
vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 
1/KPI dec år 0)4*100.

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

4. Soliditeten för kommunkoncernen inklusive pensionsåtaganden ska överstiga 33 procent.
Soliditeten är ett mått på koncernens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av 
koncernens tillgångar som har finansierats med egna medel.
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Driftbudgetramar per nämnd

Budgetjusteringar under 2021
Tkr .

UtfaU
2020

Ram
budget

2021

Resultat
balans

ering
Tilläggs
budget

Löneökn
budget

Interna
omföri

ngar
Budget

2021

Prognos
mar
2021

Beslutad
budget

2022
Kommunstyrelse 85 954 88 654 4 925 666 36 0 94 281 92 356 92 284
Miljö- och byggnämnd 9 670 9 626 817 0 0 0 10 443 9 073 10 779
Teknisk nämnd 125 881 91 452 1 718 0 408 0 93 578 82 811 90 198

Barn- och utbildningsnämnd 691 331 686 151 -3 338 16 323 2 805 0 701 941 701 941 694 035
Socialnämnd 668 429 678 024 9 551 0 7 554 0 695 129 705 810 693 701

Kultur- och fritidsnämnd 75 237 74 807 1 305 0 284 0 76 396 77 396 75 189
Valnämnd 17 14 47 0 0 0 61 61 799

Overförmyndarnämnd 4 651 5 581 0 0 0 0 5 581 5 731 6 347
Revision 1 040 1088 0 0 0 0 1 088 1088 1090

Gem familj erättsnämnd 1 809 1 823 0 0 0 0 1823 1 900 2 042
SUMMA 1 664 019 1 637 220 15 025 16990 11 087 0 1 680 322 1 678 167 1 666 464

Generellt
Sociala avgifterna sänks för ungdomar under 2021-2023. Detta innebär att budgeten kan minskas med 4 mkr 
för 2022, vilket kommer att fördelas ut på förvaltningarna.

I budget 2021 beslutades om att anställa en avtalscontroller och fördela kostnaden till berörda förvaltningar. 
Fördelning görs för år 2022 och framåt.

En höjning av internhyran ska göras med 2 mkr utöver indexuppräkning. De nämnder som får höjd hyra för 
sina fastigheter kompenseras med motsvarande belopp.

Generell budgetanpassning på 2 mkr fördelas ut procentuellt på respektive nämnd.

Resurser för städorganisationen ska omfördelas från nämnderna till tekniska nämnden. Städorganisationen 
ska år 2022 kostnadseffektiviseras med 1 500 tkr.

Kommunstyrelsen
Efter uppdrag om att se över ersättning och reglemente för kommunens utvecklingsgrupper beslutas att utöka 
budgeten med 30 tkr för att kunna inrätta ersättningstillägg för föreningarnas arbete med kommunens 
fokusområden.

Medel för internationella projekt utökas med 200 tkr och flyttas till utvecklingsavdelningen.

För arbetet med fokusområden tillskjuts 100 tkr i driftbudgeten.

500 tkr budgeteras för att avse sommarlovskort.

700 tkr avsätts för projektledare inom FIR för arbetet med heltid under år 2022-2024.

För att arbeta med tillväxtstrategin med inriktning på varumärkesbyggande och destinationsutveckling avsätts 
800 tkr.
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För att inrätta en tjänst avseende vattenstrategi med hållbarhetsfokns avsätts 400 tkr.

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden ska revidera kommunens Vatten- och avloppsplan, 250 tkr avsätts i budget för 
extern projektledning för år 2022-2023.

Miljö- och byggnämnden ska påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Ljungby stad, 700 tkr sätts 
av till externa utredningar.

Förstärkning av budgeten med ytterligare 350 tkr så det blir en hel tjänst för att täcka kostnaden för arbete 
med äldre detaljplaner.

Tekniska nämnden
Driftbudget satsning serviceorter tas bort, 400 tkr.

Driftbudgeten för deltidsbrandmän i Lidhult på 1 300 tkr tas bort, istället avsätts 650 tkr för år 2022.

För systemledning räddningstjänst avsätts 450 tkr.

För rivningar avsätts 700 tkr år 2022, vilken ger en total budget för rivningar på 1 700 tkr. Rivning ska ske av 
fastigheterna Hammarhallen, Torpa A-, B och D-bus.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 955 tkr för obligatorisk lovskola. Kommunen har fått 
ökat generellt statsbidrag med motsvarande belopp.

Genom att införa vegetariskt en gång i veckan på skolorna kan budgetramen minskas med 400 tkr. 

Budgetramen för barn- och utbildningsnämnden utökas med 7 000 tkr.

För kommunövergripande arbete med Barnens bästa gäller får barn- och utbildningsnämnden 700 tkr för att 
tillsätta en dedikerad tjänst.

600 tkr avsätts till en uppstart av estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet.

Socialnämnden
Socialnämnden får utökad budget med 170 tkr för återfallsförebyggande arbete. Kommunen har fått ökat 
generellt statsbidrag med motsvarande belopp.

Socialnämndens budgetram utökas med 210 tkr för bidrag till kvinnojouren.

För att förbättra sjuktalen på socialförvaltningen sätts projektmedel på 1 000 tkr för hälsofrämjande 
arbetsmiljöarbete.

Kultur- och fritidsnämnden
Den tillfälliga driftbudgeten för Hammarhallen på 290 tkr tas bort.
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För att införa fri entré till utebaden Kronoskogsbadet, Ringbadet samt Ljungby simhall och äventyrsbad 
under sommaren avsätts 135 tkr.

Valnämnd
Valnämndens budget förstärks med 785 tkr för valet år 2022.

Överförmyndarnämnden
Overförmyndamämndens budgetram förstärks med 816 tkr för ökade personalkostnader och för 
driftkostnader för nytt verksamhetssystem samt för kompensation av minskade intäkter.

Familjerätten
Familjerättens budget förstärks med 200 tkr.
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Sammanställning budgetförändringar

KS TN MBN BUN SN
Val-

KFN näm ÖF Rev. 
nd

Fam
-rätt Totalt

Budgetförändringar kopplat till 
ekonomistymingsregler
Inflationskompensation 177 306 476 2 527 1 728 599 -23 11 31 5 180

Demografifaktor justering 2019 -332 -2 080 1 934 -208 -14 -3 -6 -709

Demografifaktor justering 2020 499 -502 -42 -4 131 2654 -322 -20 -5 -8 -2 575

Demografifaktor 2021 455 113 12 688 1 566 78 7 1 2 2 922

Löneökning 36 408 2805 7554 284 11087

Kapitalkostnadskompensation 0

Budgetförändringar kopplat till 
tidigare beslut
Hyra av Hammarhallen -290 -290

Samhällsutveckling exploatering 375 375

Internhyra 2 mkr 0

Fördelning kostnad avtalscontroller 539 -142 -14 -107 -241 -33 -2 0

Deltidsbrandmän Lidhult -1 300 -1 300

Satsning serviceorter -400 -400

Reglering mot generella statsbidrag

Obligatorisk lovskola 955 955

Utveckling nationella prov -145 -145

Aterfallsförebyggande arbete 170 170

Avfallslagstiftning 28 28

Vårdnadsreform 28 28

Nya regler faderskap -85 -85

Analys i ÖP, klimatanpassning 85 85
Budgetförändringar enligt 
budgetberedningens förslag
Deltidsbrandmän Lidhult 650 650

Systemledning räddningstjänst 450 450

Vegetariskt en gång per vecka -400 400

Utökad ram 7 000 816 200 8 016

VA-plan 250 250

Fördjupad ÖP 700 700

Städorganisation -1500 -1 500

Val 2022 785 785

Budgetanpassning 408 -108 -12 -840 -841 -91 -2 000

Ersättning till utvecklingsgrupper 30 30
Helårseffekt arbete med gamla 
detaljplaner 350 350

Internationella medel 200 200

Fokusområden 100 100
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KS TN MBN BUN SN KFN
Val-
näm

nd
ÖF Rev. Fam

-rätt Totalt

Rivningar 700 700

Sommarlovskort 500 500

Heltidsresa projektledare 700 700

Kvinnojouren 210 210

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete 1000 1000

Estetiska programmet 600 600

Barnens bästa gäller 700 700

Ljungbergmuséet 230 200

Vattenstrateg 400 400

Varu märkesbyggand e 800 800

Fria bad under sommaren 135 135
SUMMA 3 630 -1 254 1 153 7 572 15 677 382 785 766 2 219 28 932

Driftbudget flerårsplan 2022-2024
Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024

Kommunstyrelse 92 484 92 942 93 680
Teknisk nämnd 90 198 89 134 87 599
Miljö- och byggnämnd 10 779 9 924 9 522
Barn- och utbildningsnämnd 694 035 692 709 692 656
Socialnämnd 693 701 709 776 719 682
Kultur- och fritidsnämnd 75 189 75 811 76 496
Valnämnd 799 99 799
Gem överförmyndarnämnd 6 347 6 334 6 322
Revision 1090 1 103 1 116
Gem familjerättsnämnd 2 042 2 075 2 108
SUMMA 1 666 464 1 679 907 1 689 980
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Investeringsbudget
Nämnderna har lämnat in begäran om investeringar på sammantaget 270 mkr för 2022 och 1 274 mkr för 
hela planperioden 2022-2026. Socialdemokraternas förslag ligger på 257 mkr för 2022 och 1 070 mkr för 
hela planperioden. Av investeringarna avser 58 mkr VA och renhållning för 2022 och 325 mkr för hela 
planperioden.

Kommunstyrelsen
För kommunstyrelsen budgeteras 8 150 tkr för investeringar 2022. Kommunstyrelsen tilldelade 
investeringsbudget om 500 tkr för oförutsedda utgifter, minskas till 400 tkr årligen och 100 tkr omfördelas 
till att avse arbetet med fokusområdena.

Tekniska nämnden
I fastighetsavdelningens budget avsätts medel-för ny reception i kommunhuset samt att renovera Gröna huset 
budgeteras för. Investeringsmed len för Hjortsbergskolans utökas med 3,5 mkr för att innefatta skyddsrum.
0,4 mkr avsätts för området kring Grand. Totalt tilldelas fastighetsavdelningen 100,7 mkr år 2022.

Gatuinvesteringar budgeteras till 51,9 mkr för 2022, vilket är 18,9 mkr mer jämfört med föregående år. För 
Österledens första del avsätts 12 mkr. För utvecklingsprojekt Lagaån, konstnärlig belysning avsätts 500 tkr.

Parkavdelningen tilldelas en investeringsbudget på 5,8 mkr. I budgeten igår projektet gångstråk Elverksbron - 
Villagatan. Tillgänglighetsanpassning lekplatser sänks från 0,6 mkr till 0,4 mkr årligen.

Budgeten för exploateringsavdelningen sätts till 3,0 mkr, vilket avser markförvärv.

Investeringar för VA budgeteras 45,2 mkr för bland annat nytillkomna investeringsprojekt på Axel 
Ångbagares gata, Näsvägen samt Föreningsgatan. För renhållning budgeteras 13 mkr, främst för utökning av 
deponi.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden tilldelas budget på 8 825 tkr vilket bland annat innefattar ny skåpbil med 
bakgavellift till Sunnerbogymnasiet, digitala verktyg och inventarier till Regnbågens förskola.

Kultur- och fritidsnämnden
Investeringar för kultur- och fritidsnämnden budgeteras till 10 550 tkr för 2022. Största investeringen avser 
en bokbuss som budgeteras med 6 000 tkr. Andra nya investeringar är bland annat ismaskin, 
omklädningsrum Ljungby Arena, parkeringar och granulathantering på Lagavallen.

Miljö- och byggnämnden
För miljö- och byggnämnden avsätts 200 tkr i investeringsbudget.

Socialnämnden
Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 3 350 tkr för 2022. Ökade anslag för inventarier, IT- 
förbättringar och för reinvestering av sängar samt taklyftar. Dessutom avsätts 500 tkr för projekt stadsodling 
år 2022.

Gemensamma överförmyndarnämnden
För Gemensamma överförmyndarnämnden tillskjuts 150 tkr i investeringsmedel under år 2022 för nytt 
ve r ks a m he tssyste m.
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Resultatbudget 2022-2024
Bokslut Budget Prognos Ram Plan Plan

Tkr 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnad -1 664 020 -1 637 532 -1 678 167 -1 666 464 -1 679 907 -1 689 980
Sänkta sociala avgifter ungdomar 3 000 0 -6 337
Höjd internhyra 0 0 3 000 4 000 1000 0
Kapital- och driftkostnadskompensation 0 0 0 -2 000 -4 000 -6 000
Budgetanpassning 0 0 -3 500 -8 500 -12 000
Medfinansiering EU-bidrag 0 -800 0
Övrigt 352 -800 -800 -800 -800
Ofördelad lönepott 0 -52 111 0
Ökning semesterlöneskuld 0 -2 700 -41 024 -81 734 -123 694 -166 694
Upplupen lön -942 -2 700 -2 900 -3 000 -3 070
Intern ränta 20 616 17 000 0
Kundförluster -1 355 -500 15 000 17 500 19 500 21500
Ränta VA- och Bredemadsfond -484 -200 -1400 -1000 -1000 -1000
Avgiftsbestämd ålderspension -48 648 -50 468 0 0 0 0
Pensionspremier -14 752 -18 284 -50 468 -50 138 -51 397 -52 621
Avsättning till pensioner -1 115 -587 -15 958 -16 014 -11838 -14 751
Pensionsutbetalningar -27 640 -28 000 -587 -3 914 545 418
Löneskatt -22 959 -23 372 -28 000 -27 000 -26 500 -26 500
Kalkylerade PO-pålägg 83 170 86 500 -22 808 -22 606 -21908 -22 978

Verksamhetens nettokostnader -1 677 777 -1 708 054 -1 738 812 -1 774 672 -1 820 619 -1 880 876

Skatteintäkter 1 253 985 1 265 449 1 312 980 1 355 208 1 402 599 1 447 726
Generella statsbidrag o utjämning 466 001 467 039 460 424 445 989 428 273 422 724

Verksamhetens resultat 42 209 24 434 34 592 26 525 10 253 -10 426

Finansiella intäkter 62 639 17 750 27 150 17 750 17 750 17 750
Finansiella kostnader -6317 -7 266 -6 779 -6 880 -7 672 -8 842

ÅRETS RESULTAT 98 531 34 918 54 963 37 395 20 331 -1 518

Finansiellt mål resultat 2,0 %
av skatteintäkter och statsbidrag___________ 5,7%_______2,0%_______ 3,1%______2,1%______ 1,1%_____ -0,1%
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Finansieringsb udge t

Tkr
Bokslut

2020
Budget

2021
Prognos

2021
Budget

2022
Plan
2023

Plan
2024

Den löpande verksamheten
Resultat efter skatter o finansnetto exkl avskrivningar 204 936 134 918 156 963 139 395 122 331 100 482
Justering för avsättningar -1 580 0 0 0 0
Summa löpande verksamhet 203 356 134 918 156 963 139 395 122 351 100 482

Förändring av rörelsekapital 31 876 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Investeringsverksamhet
Bruttoinvesteringar -208 023 453 750 -280 142 -257 485 -274 250 -234 250
Försäljning av anläggningar 55 076 1 500 1 500 1 500 1500 1 500
Investering överföring -167 351 -51 649 0 0
Summa använda medel -152 947 -319 601 -278 642 -307 634 -272 750 -232 750

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån 100 000 34 354 0 2 350 130 400 112 300
Amorteringar -44 250 -3 000 0
Ökning övriga långfristiga skulder 2 536
Förändring långfristiga fordringar 4 626 0 0 0 0 0
Summa finansieringsverksamhet 62 912 34 354 -3 000 2 751 130 400 112 450

Bidrag till infrastuktur -3 909

Förändring av likvida medel 141 288 -130 329 -104 679 -145 939 28 -22

Likvida medel årets början 119 331 140 329 260 618 155 939 10 000 10 028

Likvida medel årets slut 260 618 10 000 155 939 10 050 10 032 10 064

Självfinansieringsgrad investeringar 99% 88% 56% 54% 45% 43%
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Inve stering sspecifika tion

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Tekniska nämnden
TN övergripande inkl räddningstjänsten 6 650 3 900 8 350 4 900 4 600
TN Fastighetsavdelning 100 700 102 800 61 650 27 800 27 800
TN Gata - Trafiksäkerhet 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900
TN Gata - Industri- och handelsområden 1 700 6 200 7 200 4 200 2 700
TN Gata - Bostadsområden 500 3 000 500 0 0
TN Gata - Gator och parkeringar 25 610 21 100 31 750 15 500 13 500
TN Gata - GC-vägar 13 500 16 500 7 500 2 000 2 000
TN Gata - belysning 4 500 4 000 4 000 4 000 500
TN Gata -övrigt 0 0 1 500 4 000 8 000
TN Gata - Centrumplan 3 200 5 500 10 550 12 800 15 500
TN Park 5 800 4 800 2 100 2 100 1 100
TN Exploatering 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Teknisk nämnd exkl. VA/renh.summa 168 060 173 700 141 000 83 200 81 600

Vatten 2 500 3 000 3 000 3 700 4 000
Avlopp 9 700 11 350 8 650 19 650 46 000
VA-ledningar 33 000 61 750 62 750 23 500 13 500
Vatten och avlopp 45 200 76 100 74 400 46 850 63 500
Renhållning 13 000 1 500 1 500 1 500 1 500
Summa VÄ Renhållning 58 200 77 600 75 900 48 350 65 000

Teknisk nämnd summa 226 260 251 300 216 900 131 550 146 600

Kommunstyrelsen
IT-investeringar 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Inventarier 150 150 150 150 150
Programfas 1 000 1000 1 000 1000 1 000
KS oförutsedda 300 300 300 300 300
Fokusområden 200 200 200 200 200
Nytt intranät 500
Skyltar vid E4:an 2 000
Kommunlednings förvaltningen summa 8150 5 650 5 650 5 650 5 650

Barn- och utbildningsnämnden
Inventarier BUN 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp mm 100 100
Maskinell utrustning för lokalvård 100 100 100 100 100
Lärararbetsplatser 75 75 75 75 75
Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen 175 175 175 175 175
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Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Regnbågens förskola inventarier 2 500
Harabergsområdet/ Hjortsberg inventarier 5 000 4 500
Digitala lärverktyg 875
Ny skåpbil med bakgavellift till Fordon- Och transportprogrammet 2 000

Barn- och utbildningsnämnden summa 8 825 8 450 7 850 3 350 3 350

Kultur- och fritidsnämnden

Offentlig utsmyckning 100 100 100 100 100

Investeringar Kultur-Fritid 700 700 700 700 700

Två omklädningsrum Ljungby Arena 1 200

Bokbuss 6 000

Ismaskin Ljungby Arena 1 300

Nya och justering av befintliga parkeringar Lagavallen 1000

Granulathantering Lagavallen 250
Kultur- och fritidsnämnden summa 10 550 800 800 800 800

Miljö- och byggnämnden
Inventarier 100 100 100 100 100
Digitalisering 100 100 100 100 100
Miljö- och byggnämnden summa 200 200 200 200 200

Socialnämnden
Inventarier socialförvaltning 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
Arbetsmiljöåtgärder 400 400 400 400 400
Reinvesteringar sängar 400 400 400 400 400
Reinvesteringar taklyft 350 350 350 350 350
IT-förbättringar 600 600 600 600 600
Inventarier nytt särskilt boende 5 000
Stadsodling 500
Socialnämnden summa 3 350 7 850 2 850 2 850 2 850

Gemensamma överförmyndarnämnd
Verksamhetssystem 150 0 0 0 0
Gemensam överförmyndarnämnd summa 150 0 0 0 0

SUMMA TOTALT 257 485 274 250 234 250 144 400 159 450
SUMMA EXKL VÄ/ RENHÅLLNING 199 285 196 650 158 350 96 050 94 450
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Värderingar och tUlitsbaserad styrning
Vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Det är våra värderingar. Vi är öppna betyder att vi är ärliga, håller vad vi 
lovar, är lyhörda, visar varandra respekt och att vi löser det tillsammans. Vi är framåt betyder att vi är modiga, 
kreativa, vi agerar, lär av erfarenheter och vår omvärld samt att vi tänker långsiktigt. Vi vill betyder att vi tar 
ansvar och ser till helheten, har service i fokus, utvecklar och tillvaratar kompetens samt vi krånglar inte till 
det. Värderingarna ska vara en vägledning och ha tydlig koppling till vardagsarbetet, politiska uppdrag och 
genomsyra hela organisationen.

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

Vår vision
Ljungby kommun ska vara en mysig småstadskommun präglad av trygghet och tradition.

Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyrning och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen är den 
politiska riktning som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstyrningen är kopplingen som utgör det vi gör i 
våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Vår verksamhet ska 
leda mot visionen. Visionsstyrningsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från 
och med januari 2020. Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, med tre visionsmål och med 
de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Till de tre visionsmålen och de 17 globala målen för hållbar utveckling finns det nyckeltal kopplade som 
indikerar hur arbetet mot visionsmålen går och som är verktyg när vi startar vår analys. Nyckeltalen finns 
sammanställda i Kolada och är framtagna av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) i samråd 
med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner. För varje globalt mål finns en 
övergripande bedömning som bygger på en oviktad sammanvägning av de kvantitativa nyckeltal som är 
kopplade till varje mål och en kvalitativ bedömning utifrån ett bredare perspektiv och analys. Analysen görs 
utifrån resultat i förhållande till lokala mål och ambitionsnivåer samt gentemot delmålen under Agenda 2030 
och de identifierade nationella utmaningarna som Agenda 2030-delegationen arbetat fram. Trender redovisas 
för varje nyckeltal och mål baserat på utvecklingen under de senaste 3-4 åren. Den övergripande 
bedömningen arbetas fram av Forum för analys.

Fokusområden
I arbetet mot visionen har vi fyra fokusområden:

• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun
• Utveckla arbetet kring berättartraditionen och sagobygden
• Näringsliv
• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer

Vatten Berättande Näringsliv Unga vuxna
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Fokusområdena är utvalda från en omvärldsanalys som gjordes 2017. Omvärldsanalysen ligger till grund för 
kommunens långsiktiga utvecklings- och visionsarbete. 2021 lades ett fjärde fokusområde till, näringsliv. 
Under 2021 kommer också en övergripande organisation byggas upp för att driva på arbetet med 
fokusområdena ytterligare.

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

Inför budgetår 2021 antogs nedan beskrivna inriktningar. Inriktningarna leder i många fall till långsiktiga 
satsningar som kräver uthållighet för att ge önskad effekt. Därför kvarstår dessa inriktningar även under 
budgetår 2022. Inriktningarna för varje visionsmål kan sammanfattas enligt nedan.

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

3ÄSTA
KOIVIMUN ATT

IÅXA 12
MS1B*

OO

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

k

Hur blir vi bästa kommun att växa i?
• Krafttag för grön innovativ omställning.
• Självklart att samarbeta med offentlig, privat och ideell sektor- skapa tillsammans för bästa effekt.
• Ett aktivt jämställdhetsarbete för en attraktiv kommun med lika förutsättningar i utbildning, arbete, 

arbetsvillkor och lön.

Visionsmålet Bästa kommun att växa i ska ta oss mot visionen om att bli fler invånare genom att vi utvecklar 
kommunen tillsammans. Vi behöver därför jobba mer gränsöverskridande, med olika aktörer - offentliga,
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privata och ideella - i olika satsningar och projekt som gör vår kommun attraktiv. Vi behöver vara innovativa 
och modiga, och uppmuntrande till kreativitet och nyskapande.

För att åstadkomma långsiktig förbättring på de sociala, ekologiska och ekonomiska områdena är utbildning 
en framgångsfaktor. Här handlar det om att höja kunskapsnivån, och genom detta även att varaktigt bryta 
strukturer och förändra kulturer. Högre utbildningsnivå generellt ger bättre möjlighet till innovativt 
tänkande och ett långsiktigt hållbart och rikt näringsliv. Vi behöver lägga fokus på att uppnå en inkluderande 
och breddad arbetsmarknad, som ger bättre förutsättningar för jämställdhet, kreativitet och god hälsa.

Vi behöver rikta in oss på omställning och hållbar mobilitet. Vår sociala mobilitet har påverkats stort under 
pågående pandemi, och flera omställningar har gjorts och kommer att få göras framöver. God infrastruktur 
och tillgången till utbildning och utbildad personal är viktiga förutsättning för en växande arbetsmarknad. 
Digitalisering är ett viktigt verktyg i omställningen. Vi behöver säkerställa att kreativa, innovativa och 
inkluderande miljöer bibehålls och förstärks genom stöttning av kultur, föreningsliv och idrott, där jämlikhet 
och jämställdhet är genomsyrande aspekter.

Vi behöver även insatser för hållbar mobilitet vad gäller minskad och bättre energianvändning från resor och 
transporter. Vi måste förändra vilka drivmedel som används, men även tänka nytt kring hur vi planerar och 
använder olika delar av vår infrastruktur. Utveckling av ny teknik kan vara en förutsättning för vissa åtgärder, 
men ofta finns redan användbar teknik och fungerande metoder. Då handlar mycket om modet att göra 
förändringar - att våga satsa, tillsammans!

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

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

Tillsammans

Ökad delaktighet och 
barns trygghet

Likvärdiga, inkluderande 
lärandemiljöer

Hur underlättar vi för ett livslångt lärande för alla?
• Höja den pedagogiska förmågan.
• Tidiga och förebyggande åtgärder för att alla barn ska känna sig trygga och inkluderade i förskolan, 

skolan och på fritiden.
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• Satsa på utbildning som stimulerar till innovation och kreativitet.
• Bli en förebild inom delaktighet och demokrati.
• Premiera aktiviteter inom förenings- och näringsliv som bidrar till jämlikhet och hållbarhet.

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

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

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

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

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

4 k
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Inriktning under 2021
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på goda livsmiljöer med vatten i fokus samt god och 
jämlik hälsa för att skapa ett rikt liv idag och för framtiden.
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Hur skapar vi ett rikt liv i Ljungby?
• Satsa på god och jämlik hälsa - skapa plats och tid för välmående.
• Här kan alla hitta trevliga levnadsmiljöer där vi mår bra.
• Ljungby skall förbli en vindkraftsfri zon eftersom vi värnar allas levnadsmiljöer.
• Vi skapar vår hållbara sagobygd med välmående skogar, vatten och landskap.
• En mångfald av friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla.
• Ett hållbart vattenliv för djur och människor.

För att uppfylla visionsmålet Vi skapar ett rikt liv behöver vi levnadsmiljöer som berikar och möjliggör för 
välmående och utveckling. Det finns stora utmaningar på klimat- och miljöområdet. Det handlar bland 
mycket annat om att minska utsläpp från transporter, stärka den biologiska mångfalden samt säkerställa god 
vattenkvalitet och skydda våra dricksvattentäkter. I dessa utmaningar ska vi även se möjligheter att skapa 
tryggare och hälsosammare levnadsmiljöer. Det handlar om att säkerställa att sådana miljöer finns både idag 
och i framtiden.

Vi har stora utmaningar kopplat till god och jämlik hälsa, särskilt gällande psykisk ohälsa, där det finns 
tydliga skillnader mellan kvinnor och män, utbildningsnivå, men även mellan olika grupper i samhället. Vi 
behöver öka fokus på olika förebyggande aktiviteter.

Ett sätt att främja hälsa är att bättre tillgängiiggöra natur- och friluftsområden för kommuninvånare och 
besökare, där vattnet är en av Ljungby kommuns största resurser. Vistelse i natur- och friluftsområden är 
hälsofrämjande genom bland annat att erbjuda motion, lärande, rekreation och återhämtning. Vi kan skapa 
synergieffekter genom att i dessa områden bevara och utveckla naturvärden och därmed stärka ekosystemen 
och den biologiska mångfalden. På så sätt underlättar vi för ett rikt liv även för kommande generationer.
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Kommunfullmäktige beslutar

Uppdrag
Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden.

Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med den fördjupade översiktsplanen under år
2022.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda en tillgänglighetsanpassad butiksfilial centralt i 
Ljungby för försäljning av varor från Äter i bruk.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att installera trygghetskameror i centrala 
Ljungby.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att kontrollera närvaron på SFI för att 
erhålla försörjningsstöd.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att starta en utbildning som syftar 
till att kompetensförsörja plastindustrin.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra översyn av externt hyrda lokaler för att minska 
kostnaderna.

Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att låta polisen göra 
oannonserade besök med narkotikahund i kommunens samtliga högstadier och gymnasiet. Detta pga 
rapporterad hög narkotikaförekomst på skolorna i Ljungby.

Socialförvaltningen får i uppdrag att se över arbetsfördelningen mellan sjuksköterskor, undersköterskor och 
vårdbiträden. Detta för att avlasta sjuksköterskorna och ge undersköterskorna möjlighet att arbeta med det 
dom är utbildade för. RAK.

Övriga beslut
Utdelning ska göras med 1 650 tkr från Ljungbybostäder. Utdelningen ska användas för att finansiera 
kommunens satsning på fritidsbanken, Teater 16 och utökad dagverksamhet på särskilda boenden.

Det finansiella målet som avsett soliditeten för kommunen inklusive pensionsavgångar ändras till att avse 
hela kommunkoncernen.

Kaffe ska kostnadsfritt erbjudas all personal inom Ljungby kommun. Eventuell merkostnad tas inom 
respektive nämnds budgetram.

får i uppdrag att utreda samordning av samhällsbyggnadsfrågor.

får i uppdrag att se över budgetprocessen för att få mer långsiktighet.

får i uppdrag att utreda möjligheten att fondera pengar.

får i uppdrag att utreda möjligheten att starta upp en katastrof- och krisfond i
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Budget

Budgetförutsättningar

Befolkningsprognos
Kommunledningsförvaltningen har med hjälp av Sweco tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig 
fram till 2035. Befolkningen antas öka under prognosperioden, till följd av de rådande flyttmönster som 
finns till och från Ljungby. Barnafödandet väntas öka under perioden. Även om barnafödandet beräknas öka 
under prognosperioden ökar antalet döda ännu mer, i takt med att 40'talisterna når åldrar då dödsriskerna är 
höga. Det innebär att födelsenettot, förhållandet mellan antalet födda och döda, beräknas vara negativt 
under hela prognosperioden. Kommunens folkmängd var 28 401 personer vid slutet av år 2020. Prognosen 
pekar på att kommunens invånare når 29 000 invånare under år 2028 och vid utgången av år 2035 pekar 
prognosen på att folkmängden i Ljungby kommun kommer uppgå till knappt 29 700 personer. Kraftigast 
ökning sker av befolkningen i de äldsta åldersgrupperna. Fram till år 2035 beräknas en folkökning i samtliga 
åldersgrupper utom för åldrarna 13-15 och 20-64 år.

Fram till år 2025 väntas antalet 80 år och äldre öka med cirka 420 personer och mot slutet av 
prognosperioden har gruppen ökat motsvarande 910 personer jämfört med 2020. Detta innebär en ökning 
av antalet 80-år och äldre med 47 procent fram till år 2035, vilket kan jämföras med riket där gruppen väntas 
öka motsvarande 59 procent. Fram till 2025 väntas antalet förskolebarn minska med 57 barn, för att därefter 
öka något jämfört med 2020. Antalet barn i åldern 6-12 år ökar med cirka 62 fram till år 2025 och vid 
utgången av 2035 beräknas det vara 85 fler i åldersgruppen jämfört med 2020.

Den demografiska försörjningskvoten är ett mått som används för att beskriva hur många personer i åldrar 
där flest förvärvsarbetar, 20-64 år, ska försörja förutom sig själv. Kvoten beräknas som summan av antal 
personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer i åldern 20-64 och därefter 
multiplicerat med 100. Är 2020 var den demografiska försörjningskvoten i Ljungby kommun 85, vilket 
innebär att 100 personer förutom sig själva skulle försörja ytterligare 85 personer. Det är högre än både riket 
och länet som hade en försörjningskvot på 77 respektive 83 för år 2020. Under de senaste tio åren har 
försörjningskvoten ökat i kommunen, länet och riket, i takt med att de stora grupperna födda på 1940 talet 
nått 65 års ålder. Till detta kommer även att antalet personer i åldern 0 19 år ökat i kommunen. Under 
prognosperioden väntas försörj ningskvo tens fortsätta att öka och vid utgången av år 2035 beräknas 
kommunens försörjningskvot ha stigit till 93. Prognosens antagande om ett positivt flyttnetto innebär en 
inflyttning av personer i arbetsför ålder men samtidigt ger det även upphov till att antalet barn ökar. I riket 
väntas den demografiska försörjningskvoten ha ökat till 82 år 2035 vilket innebär att avståndet mellan 
kommunen och riket ökar något.

Kompensation för demografi
Nämndernas rambudget för 2022 justeras för ökade respektive minskade kostnader kopplat till 
befolkningsförändringar i olika åldersgrupper. En justering har gjorts för 2020 och 2021. För 2020 är 
invånarantalet definitivt och för 2021 finns en ny prognos. Totalt sett ökas budgeten med 6,0 mkr, varav 
barn- och utbildningsnämnden står för-5,5 mkr. Socialnämnden får 12,5 mkr.

Inflationskompensation
Nämnderna kompenseras för inflation beräknat från SKR:s beräknade prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) övrig förbrukning för 2022. Detta innebär en kompensation med 1,7 procent för 2022. 
Kompensationen räknas på alla kostnader utom lönekostnader, med avdrag för intäkter. Kompensationen 
ligger totalt på 5 180 tkr för 2022, där merparten gäller barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
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Kostavdelningens debitering mot förvaltningar räknas upp genom indexuppräkning med PKV. 
Indexuppräkning av internhyran sker också genom PKV. För 2022 innebär det en ökning med 1,7 %.

Kapitalkostnadskompensation
Regelverket för kapitalkostnadskompensationen ändras så att kompensation blir 75 procent av genomsnittlig 
kapitalkostnad för nyinvesteringar från och med 2021. Total kompensation 2021 ligger på 3,5 mkr, framför 
allt gällande ga tu investeringar på tekniska nämnden.

Internränta
Internräntan kvarstår på 0,8 procent för 2022. Räntesatsen sätts utifrån kommunens egen genomsnittliga 
upplåningsränta.

Löneökningsbudget
Löneökningar är budgeterade till 2,5 procent i genomsnitt för 2022. Kompensationen budgeteras centralt på 
finansieringen och fördelas ut till förvaltningarna allteftersom löneavtalen blir klara. Flertalet löneavtal för 
2021 är inte klara ännu utan budgeteras fortfarande centralt.

Finansiering
Pensionskostnader avser både utbetalningar till pensionärer och uppbokning av pensionsavgifter för 
anställda. Totalt sett minskar kostnaden med ca 1 mkr mellan 2021 och 2022.

Kalkylerade PO-pålägg är en intern intäkt mot förvaltningarna som ska motsvara kostnad för de anställdas 
pensionsavgifter. Den interna intäkten och kostnaden ligger på 8,6 procent av lönekostnaden.

Skatteintäkter beräknas enligt SKR.s prognos i februari. Beräkningen är att skatteintäkterna ökar med 4,1 
procent för 2022 vilket är en stark utveckling med en återhämtning av ekonomin efter coronapandemin. 
Bedömningen är att skatteintäkterna återhämtar sig 2021 och 2022 efter en svag utveckling 2020. Därefter 
beräknas en svagare utveckling igen 2023 och framåt.

SKR feb 2021 2020 2021 2022 2023 2024
% ökning 2,2 3,0 4,1 3,5 3,2

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag har ökat kraftigt mellan budget 2020 och 2021. Anledningen är 
att staten har ökat de generella statsbidragen kraftigt på grund av den försämrade konjunkturen. För 2022 
och framåt beräknas gradvis minskade generella statsbidrag, beroende på att vissa av statsbidragen var 
tillfälliga och att statsbidragen inte är värdesäkrade eller ökar i takt med befolkningsökning.

Budgetår (mkr) 2021 2022
I nko mstutj ämning 309,7 304,2
Kostnadsutjämning -21,8 '20,7
Regleringspost 85,3 66,4
LSS-utjämning 31,6 32,8
Fastighetsavgift 62,3 63,2
Totalt 467,0 446,0

Finansiella intäkter budgeteras till 17 750 tkr, vilket är oförändrat mot tidigare år De finansiella intäkterna 
består framför allt av reavinster för pensionsmedelsförvaltningen och borgensavgifter mot kommunala bolag. 
Utdelning från Ljungbybostäder kvarstår på 1 650 tkr.
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De finansiella kostnaderna består framför allt av räntekostnader för långfristiga lån. De finansiella 
kostnaderna minskar från 7,3 mkr till 6,9 mkr. Anledningarna är dels att räntenivån har sjunkit, dels att 
upplåningen för 2021 är lägre än budgeterat.

Upplåning
Investeringsbudgeten på 246 mkr är till största delen självfinansierad. Ingen ökad upplåning krävs för att 
finansiera investeringarna, Självfinansieringen ligger på 61 procent. Den låga nyupplåningen förklaras av att 
likviditeten beräknas minska till en lägre nivå innan upplåning behöver göras.

Årets resultat
Budgeterat resultat för 2022 ligger på 47 406 tkr vilket motsvarar 2,6 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag.

Plan 2023-2024
För att nå det finansiella målet om ett resultat på två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag krävs 
ökade intäkter eller minskade kostnader (budgetanpassning) med 9 mkr för 2023 och ytterligare 22 mkr 
2024. Anledningen är framför allt att de ökade statsbidragen för 2021 är tillfälliga och kommer att sänkas 
igen under kommande år. Finansiella kostnader och avskrivningar ökar på grund av den kommande höga 
investeringsnivån. Samtidigt ökar kommunens kostnader genom ökat antal äldre och barn.

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

Finansiella mål
I kommunallagens 11 kapitel stadgas bland annat att en kommun ska ange de finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunens finansiella mål är följande:

1. Balanskravsresultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Det finns flera anledningar till att ha ett resultatmål. En är att det måste finnas en buffert för oförutsedda
händelser. En annan är att ju bättre resultat desto större utrymme finns det för att
investera.

2. Inflationsskydda eget kapital.
Dvs för att hindra att värdet på det egna kapitalet urholkas av inflationen. Det betyder att resultatet ska 
vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 
1/KPI dec år 0)4*100.

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

4. Soliditeten för kommunkoncernen inklusive pensionsåtaganden ska överstiga 33 procent.
Soliditeten är ett mått på koncernens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av 
koncernens tillgångar som har finansierats med egna medel.
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Driftbudgetramar per nämnd

Tkr
Utfall
2020

Ram
budget

2021

Budgetjusteringar under 2021

Resultat Interna
balans Tilläggs Löneökn omföri

ering budget budget ngar
Budget

2021
Prognos 

mar 2021

Beslutad
budget

2022

Kommunstyrelse 85 954 88 654 4 925 666 36 0 94 281 92 356 87 942

Miljö- och byggnämnd 9 670 9 626 817 0 0 0 10 443 9 073 10613

Teknisk nämnd 125 881 91452 1 718 0 408 0 93 578 82 811 85 804
Barn- och 
utbildningsnämnd 691331 686 151 -3 338 16 323 2 805 0 701 941 701 941 678 167

Socialnämnd 668 429 678 024 9 551 0 7 554 0 695 129 705 810 720 469

Kultur- och fritidsnämnd 75 237 74 807 1 305 0 284 0 76 396 77 396 74 527

Valnämnd 17 14 47 0 0 0 61 61 799

Overförmyndamämnd 4 651 5 581 0 0 0 0 5 581 5 731 6 347

Revision 1040 1088 0 0 0 0 1088 1088 1090

Gem familjerättsnämnd 1809 1 823 0 0 0 0 1 823 1 900 2 042

SUMMA 1 664 019 1 63Z 220 IS 025 16 990 11 087 0 1 680 322 1 678 167 1 667 800

Generellt
Sociala avgifterna sänks för ungdomar under 2021-2023. Detta innebär att budgeten kan minskas med 4 mkr 
för 2022, vilket kommer att fördelas ut på förvaltningarna.

1 budget 2021 beslutades om att anställa en avtalscontroller och fördela kostnaden till berörda förvaltningar. 
Fördelning görs för år 2022 och framåt.

En höjning av internhyran ska göras med 2 mkr utöver indexuppräkning. De nämnder som får höjd hyra för 
sina fastigheter kompenseras med motsvarande belopp.

Resurser för städorganisationen ska omfördelas från nämnderna till tekniska nämnden. Städorganisationen 
ska år 2022 kostnadseffektiviseras med 1 500 tkr.

Socialnämndens ram utökas med 20 000 tkr. Det finansieras genom att spara på följande: Kommunikatörer
2 000 tkr, sommarlovskort 300 tkr, försäljning av Stora villan, avvakta med fördjupad ÖP Bolmens Östra 
strand 500 tkr. Neddragning av elevassistenter minus resursskola 10 000 tkr. Dessutom besparing på 
administration inom TN, BUN, MoB och KoF med 0,7% av respektive budget, 6 000 tkr.

Kommunstyrelsen
Efter uppdrag om att se över ersättning och reglemente för kommunens utvecklingsgrupper beslutas att utöka 
budgeten med 30 rkr för att kunna inrätta ersätmingstillägg för föreningarnas arbete med kommunens 
fokusområden.

300 tkr avsetts för år 2022 till krigsorganisation.

Medel för internationella projekt utökas med 200 tkr och flyttas till utvecklingsavdelningen. 

För arbetet med fokusområden tillskjuts 100 tkr i driftbudgeten.
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150 tkr budgeteras för att avse sommarlovskort på landet.

En fond för serviceorterna startas där 500 tkr tillförs.

Kommunikationsavdelningen får 2 000 tkr i minskad budget samt en minskning av 
kommunledningsförvaltningens budget med 1 000 tkr.

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden ska revidera kommunens Vatten- och avloppsplan, 500 tkr avsätts i budget för 
extern projektledning.

Miljö- och byggnämnden ska påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Ljungby stad, 700 tkr sätts 
av till externa utredningar.

Tekniska nämnden
Driftbudget satsning serviceorter tas bort, 400 tkr

Driftbudgeten för deltidsbrandmän i Lidhult på 1 300 tkr tas bort, istället avsätts 650 tkr för år 2022.

För systemledning räddningstjänst avsätts 450 tkr.

För samhällsutveckling behövs exploateringsingenjör. Budgeten förstärktes med 350 tkr år 2021, vilket är en 
halvårseffekt. Ytterligare utökning med motsvarande belopp görs för 2022.

För rivningar avsätts 700 tkr år 2022, vilken ger en total budget för rivningar på 1 700 tkr. Rivning ska ske av 
fastigheterna Hammarhallen, Torpa A-, B och D-hus.

Parkavdelningen förstärks med 600 tkr för tre extratjänster.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 955 tkr för obligatorisk lovskola. Kommunen har fått 
ökat generellt statsbidrag med motsvarande belopp.

Budgetramen för barn- och utbildningsnämnden utökas med 7 000 tkr.

För att få helårskompensation för skolsköterska inom centrala elevhälsan utökas budgeten med ytterligare 
380 tkr.

För arbetet med Barnets bästa gäller får barn- och utbildningsnämnden 350 tkr, socialnämnden erhåller 
samma belopp.

Barn- och utbildningsnämnden får en minskad budget på 15 000 tkr för elevassistenter men får samtidigt en 
utökning med 5 000 tkr för en resurssskola.

För att kunna servera husmanskost varje dag avsätts 200 tkr.

Genom att minska organisationen med en rektorstjänst kan budgetramen justeras med 900 tkr.
För kameraövervakning på skolorna avsätts 1 000 tkr.

Besparing skolbibliotekarier 1 000 tkr.
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Besparing på mentorer i grundskolan 1 000 tkr.

Socialnämnden
Socialnämnden får utökad budget med 170 tkr för återfallsförebyggande arbete. Kommunen har fått ökat 
generellt statsbidrag med motsvarande belopp.

450 tkr avsätts i driftbudget för att socialnämnden ska påbörja projekt stadsodling.

För arbetet med Barnets bästa gäller får socialnämnden 350 tkr, barn- och utbildningsnämnden erhåller 
samma belopp.

Budgetramen för socialnämnden utökas med 20 000 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden
Den tillfälliga driftbudgeten för Hammarhallen på 290 tkr tas bort.

För att införa fria bad under sommaren avsätts 135 tkr.

Valnämnd
Valnämndens budget förstärks med 785 tkr för valet år 2022.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens budgetram förstärks med 816 tkr för ökade personalkostnader och för 
driftkostnader för nytt verksamhetssystem samt för kompensation av minskade intäkter.

Familjerätten
Familjerättens budget förstärks med 200 tkr.

Sammanställning budgetförändringar

KS TN MBN BUN SN KFN
Val-
näm

nd
ÖF Rev. Fam

-rätt Totalt

Budgetförändringar kopplat till 
ekonomistymingsregler
Inflationskompensation 177 306 ’ -176 2 527 1 728 599 -23 11 31 5 180

Demografifaktor justering 2019 -332 -2 080 1 934 -208 -14 -3 -6 -709

Demografifaktor justering 2020 -199 -502 -42 -4 131 2654 -322 -20 -5 -8 -2 575

Demografifaktor 2021 455 113 12 688 7903 78 7 1 2 9 259

Löneökning 0

Kapitalkostnadskompensation 0

Sänkt intemränta 0
Budgetförändringar kopplat till 
tidigare beslut
Hyra av Hammarhallen -290 -290

Samhällsutveckling exploatering 375 375

Internhyra 2 mkr 0

Fördelning kostnad avtalscontroller 0

Deltidsbrandmän Lidhult -1 300 -1 300

Satsning serviceorter -400 -400

13



Ljungby
kommun

Reglering mot generella statsbidrag

Obligatorisk lovskola 955 955

Utveckling nationella prov -145 -145

Återfallsförebyggande arbete 170 170

Avfallslagstiftning 28 28

Vårdnadsreform 28 28

Nya regler faderskap -85 -85

Analys i ÖP, klimatanpassning 85 85
Budgetförändringar enligt 
budgetberedningens förslag
Deltidsbrandmän Lidhult 650 650

Systemledning räddningstjänst 450 450

Utökad ram 7 000 20000 816 200 “
016

VA-plan 500 500

Fördjupad ÖP 700 700

Städorganisation -1500 -1 500

Val 2022 785 785

Budgetanpassning -1000 -602 -78 -4838 -523 -7041

Ersättning till utvecklingsgrupper 30 30

Krigsorganisation 300 300

Internationella medel 200 200

Fokusområden 100 100

Rivningar 700 700

Central elevhälsa 380 380

Sommarlovskort på landet 150 385

3 extratjänster parken 600 600

Försäljning stora villan -4500 -4500

Kommunikatörer -2000 -2000

Kameraövervakning skolor 1000 1000

Fri entré bad sommartid 135 135

Elevassistenter 15000 15000

Resursskola 5000 5000

En rektorstjänst -900 -900

Husmanskost varje dag 200 200

Skolbibliotekarier -1000 -1000

Mentorer grundskolan -1000 -1000

Fond serviceorter 500 500

Stadsodling 450 450

Barnens bästa gäller 350 350 700

SUMMA 1 840 -1 548 1 595 4 704 14 291 -34 766 4 219 22 622
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Driftbudget flerårsplan 2022-2024
Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024

Kommunstyrelse 87 942 88 600 89 338

Teknisk nämnd 85 804 89 240 87 705

Miljö- och byggnämnd 10 613 9 258 9 106

Barn- och utbildningsnämnd 678 167 676 841 676 788

Socialnämnd 720 469 730 207 740 113

Kultur- och fritidsnämnd 74 527 75 149 75 834

Valnämnd 799 99 799

Gem överförmyndarnämnd 6 347 6 334 6 322

Revision 1090 1 103 1 116

Gem familjerättsnämnd 2 042 2 075 2 108

SUMMA 1 667 800 1 678 906 1 689 229

Investeringsbudget
Nämnderna har lämnat in begäran om investeringar på sammantaget 270 mkr för 2022 och 1 274 mkr för 
hela planperioden 2022-2026. Sverigedemokraternas förslag ligger på 246 mkr för 2022 och 953 mkr för hela 
planperioden. Av investeringarna avser 60 mkr VA och renhållning för 2022 och 245 mkr för hela 
planperioden.

Kommunstyrelsen
För kommunstyrelsen budgeteras 5 150 tkr för investeringar 2022. Budgeten för IT-investeringar som avser 
stora delar av hela kommunens totala IT-investeringar sänks från tidigare 4 000 tkr till 3 000 tkr. 
Kommunstyrelsen tilldelade investeringsbudget om 500 tkr för oförutsedda utgifter, minskas till 300 tkr 
årligen och 200 tkr omfördelas till att avse arbetet med fokusområdena.

Tekniska nämnden
I fastighetsavdelningens budget avsätts medel för projektering av multihall. Även medel för ny reception i 
kommunhuset samt att renovera Gröna huset budgeteras för. Investeringsmedlen för Hjortsbergskolans 
utökas med 3,5 mkr för att innefatta skyddsrum. Totalt tilldelas fastighetsavdelningen 103,3 mkr år 2022.

Gatuinvesteringar budgeteras till 42,4 mkr för 2022, vilket är 9,4 mkr mer jämfört med föregående år. För 
Österledens första del avsätts 12 mkr.

Parkavdelningen tilldelas en investeringsbudget på 3 mkr. I budgeten igår anläggning av allé över torget längs 
mattan och bänkar. Tillgänglighetsanpassning lekplatser sänks från 0,6 mkr till 0,4 mkr årligen.

Budgeten för exploateringsavdelningen sätts till 3,0 mkr, vilket avser markförvärv.

Investeringar för VA budgeteras 47,2 mkr för bland annat nytillkomna investeringsprojekt på Axel 
Ångbagares gata, Näsvägen samt Föreningsgatan. För renhållning budgeteras 13 mkr, främst för utökning av 
deponi.
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Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden tilldelas budget på 9 950 tkr vilket bland annat innefattar ny skåpbil med 
bakgavellift till Sunnerbogymnasiet och inventarier till Regnbågens förskola.

Kultur- och fritidsnämnden
Investeringar för kultur- och fritidsnämnden budgeteras till 9 350 tkr för 2022. Största investeringen avser en 
bokbuss som budgeteras med 6 000 tkr. Andra nya investeringar är bland annat ismaskin, parkeringar och 
granulathantering på Lagavallen.

Miljö- och byggnämnden
För miljö- och byggnämnden avsätts 200 tkr i investeringsbudget.

Socialnämnden
Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 3 350 tkr för 2022. Ökade anslag för inventarier, IT- 
förbättringar och för reinvestering av sängar samt taklyftar. Dessutom avsätts 500 tkr för projekt stadsodling 
år 2022.

Gemensamma överförmyndarnämnden
För Gemensamma överförmyndarnämnden tillskjuts 150 tkr i investeringsmedel under år 2022 för nytt 
verksamhetssystem.
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Resultatbudget 2022-2024

Tkr
Bokslut

2020
Budget

2021
Prognos

2021
Ram
2022

Plan
2023

Plan
2024

Verksamhetens nettokostnad -1 664 020 -1 637 532 -1 637 532 -1 667 800 -1 678 906 -1 689 229
Sänkta sociala avgifter ungdomar 3 000 3 000 4 000 1 000 0
Höjd internhyra 0 0 0 -2 000 -4 000 -6 000
Kapital- och driftkostnadskompensation 0 0 0 -3 500 -8 500 -12 000
Budgetanpassning 0 0
Medfinansiering EU-bidrag 0 -800 -800 -800 -800 -800
Övrigt 352 -28 704
Ofördelad lönepott 0 -52 111 -52 111 -76 734 -117 028 -160 028
Ökning semesterlöneskuld 0 -2 700 -2 800 -2 900 -3 000 -3 070
Upplupen lön -942 0
Intern ränta 20 616 17 000 15 900 17 500 19 500 21500
Kundförluster -I 355 -500 -1000 -1000 -1 000 -1 000
Ränta VA- och Bredemadsfond -484 -200 0 0 0 0
Avgiftsbestämd ålderspension -48 648 -50 468 -48 963 -50 138 -51 397 -52 621
Pensionspremier -14 752 -18 284 -15 058 -16014 -11 838 -14 751
Avsättning till pensioner -1 115 -587 -572 -3 914 545 418
Pensionsutbetalningar -27 640 -28 000 -28 200 -27 000 -26 500 -26 500
Löneskatt -22 959 -23 372 -22 589 -22 606 -21 908 -22 978
Kalkylerade PO-pålägg 83 170 86 500 85 665 88 235 90 880 93 600

Verksamhetens nettokostnader -1 677 777 -1 708 054 -1 733 764 -1 764 671 -1 812 952 -1 873 459

Skatteintäkter
Generella statsbidrag o utjämning

1 253 985
466 001

1 265 449
467 039

1 308 742
457 809

1 355 208
445 989

1 402 599
428 273

1 447 726
422 724

Verksamhetens resultat 42 209 25 902 32 787 36 526 17 920 -3 009

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

62 639
-6 317

17 750
-7 266

17 750
-6 779

17 750
-6 870

17 750
-7 527

17 750
-8 591

ÅRETS RESULTAT 98 531 33 680 43 758 47 406 28 143 6 150

Finansiellt mål resultat 2,0 % 
av skatteintäkter och statsbidrag 5,7% 2,0% 2,5% 2,6% 1,5% 0,3%
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Finansi eringsbudge t

Tkr
Bokslut

2020
Budget

2021
Prognos

2021
Budget

2022
Plan
2023

Plan
2024

Den löpande verksamheten
Resultat efter skatter o finansnetto exkl avskrivningar 204 936 134918 145 758 149 406 130 143 108 150

Justering för avsättningar -1 580 0 0 0 0

Summa löpande verksamhet 203 356 134 918 145 758 149 406 130 143 108 150

Förändring av rörelsekapital 31 876 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Investeringsverksamhet
Bruttoinvesteringar -208 023 -153 750 -153 750 -246 060 -258 250 -246 250

Försäljning av anläggningar 55 076 1 500 1500 l 500 1500 1 500

Investering överföring -167 351 -178 041 0 0 0

Summa använda medel -152 947 -319 601 -330 291 -244 560 -256 750 -244 750

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån
Amorteringar

100 000

-44 250
2 536

34 354 0
-3 000

0 99 000 117 000
0

Förändring långfristiga fordringar 4 626 0 0 0 0 0

Summa finansieringsverksamhet 62 912 34 354 -3 000 0 115 000 125 000

Bidrag till infrastuktur -3 909

Förändring av likvida medel 141 288 -130 329 -167 533 -75 154 -7 607 400

Likvida medel årets början 119 331 140 329 260 618 93 085 17 931 10 324

Likvida medel årets slut 260 618 10 000 93 085 17 931 10 324 10 724

Självfinansieringsgrad investeringar 99% 88% 44% 61% 50% 44%
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Ljungby
kommun

Inve stering sspecifika tion
Budget

2022

Plan

2023

Plan

2024

Plan

2025

Plan

2026
Tekniska nämnden
Inventarier 1 250 1 500 1550 2 250 1 500

Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 5 400 2 400 6 800 2 650 3 100

Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten 6 650 3 900 8 350 4 900 4 600

Utbyte lekutrustningar 500 500 500 500 500

Reinvesteringar 21000 21 000 21 000 21000 21000

Säkerhetsåtgärder och krisberedskap 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Energiinvesteringar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Tillgänglighet 500 500 500 500 500

Verksamhetsförändringar lokaler BUN 1 000 1 000 1000 1 000 1 000

Verksamhetsförändringar lokaler SN 500 500 500 500 500

Verksamhetsförändringar lokaler KFN 300 300 300 300 300

Arbetsmiljö åtgärder enligt skyddsronder 1 000 1000 1 000 1 000 1 000

Hjortsbergskolan 7-9 53 500 65 000 33 850

Ekebacken tillbyggnad åk6 5 000

Kånna fsk + fritids XX XX

Bolmens östra strand fsk + F-6 XX

Sågverkstomten fsk XX

Sågverkstomten serviceboende XX

Stensbergskolan idrott och slöjd XX XX

Astradskolan renovering/ersätta XX XX

Holmsborg 9 000

Multihall m.m. Kv Fritiden 3 000 XX XX

Övningshus Räddningstjänst XX

Ny reception kommunhus 2 500 5 000

Gröna huset, renovering 2 500 5 000

Summa TN Fastighetsavdelning 103 300 102 800 61 650 27 800 27 800

Åtgärder för trafiksäkerhet och tillgänglighet 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Trafikskyltning Ljungby stad 400 400 400 400 400

Broar - reinvestering 500 500 500 500 500

Summa TN Gata - Trafiksäkerhet 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900

Industriområde kompl infarter mm 200 200 200 200 200
Industriområde EKA, ny gata Etapp 1 + Etapp 2 1 000
Industriområde Ekalund 1 500 6 000 6 000 4 000 2 500

Summa TN Gata - Industri- och handelsområden 1 700 6 200 7 200 4 200 2 700

Bostadsområde Sågverket 500 3 000 XX XX

Bostadsområde Djupadal 500 XX XX
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Ljungby
kommun

Bostadsområde Sallebro

Bostadsområde Dressinen och Loket - återställning av ytor 

Bostadsområde Östraby

XX

XX

XX

Summa TN Gata - Bostadsområden 500 3 000 500 0 0

Österleden del 1 (Björket) 12 000

Österleden del 2 (Björket/Östraby) 1000 15 000 XX

Sohlbergsrondellen (1/4 betalas av kommunen) 0 750 5 000

Trafiklösning Viaduktgatan - Ringvägen 600 5 500

Asfaltering sista lager - exploateringsområden 3 500 3 500 2 500 2 500 3 500

Asfaltering gator 8 000 8 000 8 000 8 000 10 000

Anpassning till byggnation Harabergsomr. 1 000 3 000

Axel Ångbagaresgata 5 000

Hovdinge vänstersvängfält (Ljungby kommun+TRV) 1 110
Summa TN Gata - Gator och parkeringar 25 610 21 100 31 750 15 500 13 500

Reinvestering av GC vägar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

GC-väg Sickinge - 25:an inkl bro 5 000 5 000

GC-väg Näsvägen Etapp 1 + Etapp 2 till Ekalund 1 500 500

GC-väg Björket / Byagården inkl GC-bro vid Replösabron 0

GC-väg Angelstad-Bolmen 2 000

GC-väg Angelstad (Dragaryd - Solbacken) XX

GC-väg Ljungby-Angelstad 6 000

GC-väg Stensberg-Karlsro 0 500

GC-väg runt och till nya skolor + säbo, Harabergsomr. 1 000 1 000 XX

GC-väg Regnbågens fsk

GC-väg Ringvägen Stensberg till Ljungbyporten XX

Summa TN Gata - GC-vägar 4 500 16 500 7 500 2 000 2 000

Belysning 400 400 400 400 500
Byte till LED 3 600 3 600 3 600 3 600
Summa TN Gata - belysning 4 000 4 000 4 000 4 000 500

Återställning JA- Lagers väg - omgestaltning till lokalgata 0

Fritidsvägen Kv Fritiden 0 1 500

Märtha Ljungbergsvägen (Vattenskydd) 8 000

Summa TN Gata -övrigt 0 0 1 500 0 8 000

Iordningställande ny plats för offentlig toalett (flytt) 200

Ny offentlig toalett i närheten av bussterminal XX

Föreningsgatan till Oxtorget 1 500 1 500

Smedjegatan 1000 1 000

Kungsgatan-Drottninggatan 700 3 500 3 500

Bryggerigränd 150 500 1 000
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Ljungby
kommun

Stationsgatan (Fabriksgatan-Helsingborgsvägen) 200 2 500

Storgatan - väster (Märta Lj. - Stora Torget) 300 2 000

Oxtorget samt Föreningsgatan - Drottninggatan 500 2 500 2 500

Salutorget 500 6 500

Drottninggatan (Föreningsgatan-Eskilsgatan) 500 5 500

Drottninggatan (Bergagatan-Drottningplan) 500 5 000

Drottningqatan (Föreningsgatan-Bryggerirondell) 4 000
Summa TN Gata - Centrumplan 3 200 5 500 10 550 12 800 15 500

Summa TN Gata 51 710 59 200 65 900 45 400 45 100

Tillgänglighetsanpassning lekplatser 400 400 400 400 400

Komplettering grönytor i exploateringsområden 300 300 300 300 300

Kompletteringsplanteringar, träd i parkmark 400 400 400 400 400

Grönytor och lekplats Björket 1 200

Nytt industriområde Ekalund, grönytor 1 000 1 000

Bostadsområde Djupadal, grönytor 0 XX

Bostadsområde Sågverket, grönytor 0 0 XX XX XX

Axel Ångbagares gata - Allé och grönytor XX

Investering tema-lekplatser XX XX

Anlägga allé över torget längs mattan och bänkar 700 700

Upprustning Järnvägsparken (centrumplan) XX

Området runt Dressinen och Loket XX

Salutorget grönytor XX

Gångstråk Elverksbron - Villagatan 0 0

Summa TN Park 3 000 1 800 2 100 2 100 1 100

Markförvärv 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

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

Teknisk nämnd exkl. VA/renh.summa 158 360 170 700 141 000 42 300 32 700

Reinvesteringar vattenverk 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Transportmedel, Caddy 700

Reservkraftverk vattentornet 800

Filter till br211 200

Staket runt vattentornet 500

Renovering vattentornet 1 000

Summa Vatten 2 500 3 000 3 000 3 700 4 000

Ombyggnad av pumpstationer 500 750 0 0

Övervakningsutrustning 500 500 500 500

Reinvesteringar avloppsreningsverk 6 200 7 600 5 450 16 450 46 000

Ny maskinutrustning 2 500 2 500 2 500 2 500
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M Ljungby 
53 kommun

Transportmedel, Caddy 200 200

Summa Avlopp 9 700 11 350 8 650 19 650 46 000

Ny maskinutrustning rörnät 500 500 500 500 500

Ledningsförnyelse 8 000 8 000 9 000 10 000 10 000

Tillkommande anslutningar, Bostäder och industrier 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Aspebacken XX

VA-Plan 5 000 0 0 0

Transportmedel, Filmbil,Caddy och lastbilar 1 000 250 250

Nytt industriområde Ekalund 1 500 10 000 10 000 XX XX

Axel Ångbagares gata VA 2 000

Näsvägen del 2 4 000

Föreninqsgatan 8 000

Summa VÄ-ledningar 35 000 23 750 24 750 15 500 15 500

Summa Vatten och avlopp 47 200 38 100 36 400 38 850 65 500

Investeringar renhållning 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500

Utökning av deponi 12 000

Summa Renhållning 13 000 1 500 1 500 1 500 1 500

Summa VÄ Renhållning 60 200 39 600 37 900 40 350 67 000

Teknisk nämnd summa 218 560 210 300 178 900 82 650 99 700

Kommunstyrelsen
IT-investeringar 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Inventarier 150 150 150 150 150

Programfas 1000 1 000 1000 1 000 1 000

KS oförutsedda 300 300 300 300 300

Fokusområden 200 200 200 200 200

Nytt intranät 500

Skyltar vid E4:an 0

Kommunlednings förvaltningen summa 5150 4 650 4 650 4 650 4 650

Barn- och utbildningsnämnden
Inventarier BUN 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp mm 100 100

Maskinell utrustning för lokalvård 100 100 100 100 100

Lärararbetsplatser 75 75 75 75 75

Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen 175 175 175 175 175

Regnbågens förskola inventarier 2 500

Harabergsområdet/ Hjortsberg inventarier 5 000 4 500

Digitala lärverktyg 0
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m Uungby 
1^3 kommun

Ny skåpbil med bakgavellift till Fordon- Och transportprogrammet 2 000

Barn- och utbildningsnämnden summa 9 950 8 450 7 850 3 350 3 350

Kultur- och fritidsnämnden

Offentlig utsmyckning 100 100 100 100 100

Investeringar Kultur-Fritid 700 700 700 700 700

Bokbuss 6 000

Ismaskin Ljungby Arena 1 300

Nya och justering av befintliga parkeringar Lagavallen 1000

Granulathantering Lagavallen 250

Kv Fritiden steg 1 multihall o bowling 25 000 50 000

Kultur- och fritidsnämnden summa 10 550 25 800 50 800 800 800

Miljö- och byggnämnden
Inventarier 100 100 100 100 100

Digitalisering 100 100 100 100 100

Miljö- och byggnämnden summa 200 200 200 200 200

Socialnämnden
Inventarier socialförvaltning 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Arbetsmiljö åtgärder 400 400 400 400 400

Reinvesteringar sängar 400 400 400 400 400

Reinvesteringar taklyft 350 350 350 350 350

IT-för bättringar 600 600 600 600 600

Inventarier nytt särskilt boende 5 000

Stadsodling 500

Socialnämnden summa 3 350 7 850 2 850 2 850 2 850

Gemensamma överförmyndarnämnd
Verksamhetssystem 150 0 0 0 0

Gemensam överförmyndarnämnd summa ISO 0 0 0 0

SUMMA TOTALT 246 060 257 250 245 250 93 700 110 750

SUMMA EXKL VÄ/ RENHÅLLNING 185 860 217 650 207 350 53 350 43 750
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Budget per nämnd och förvaltning 2022 (tkr) 21-6-4

Budget
2021

Budget
2022

Kommunstyrelse 88 654 87 942
Teknisk nämnd 91 452 85 804
Miljö- och byggnämnd 9 626 10613
Barn- och utbildningsnämnd 686 463 678 167
Socialnämnd 678 024 720 469
Kultur- och fritidsnämnd 74 807 74 527
Valnämnd 14 799
Gem överförmyndarnämnd 5 581 6 347
Revision 1 088 1 090
Gem familjerättsnämnd 1 823 2 042
SUMMA 1 637 532 1 667 800



150Sommarlovskort på landet 
Ljungbergmuséet 
Skolbibliotekarier 
Mentorer grundskolan
Fond serviceorter 
Stadsodling 
Barnens bästa gäller

500

0
-1000
-1000

450
350 350

SUMMA -712 -5 648 987 -8 296 42 445 -280



Valnämnd Överf Rev. Familjerätt Totalt

-23 11 31 5 180
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Investeringsbudget 2022-2026 - arbetsmaterial

Nämnd 2022 2023 2024
Budgetber. Budgetber. Budgetber.

Tekniska nämnden

30400 Inventarier 1 250 1 500 1 550
30500 Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 5 400 2 400 6 800
30700 Åtgärder enl klimatanpassningsplan

Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten 6 650 3 900 8 350

31025 Utbyte lekutrustningar 500 500 500
39000 Reinvesteringar

Brunnsgården renovering kök
Åbrinken
Bibliotek tak
Bibliotek övrigt
Arkivlokaler
Gröna huset - renovering

21 000 21 000 21 000

39002 Säkerhetsåtgärder och krisberedskap ? 1 500 1 500 1 500
39007 Energiinvesteringar 1 500 1 500 1 500
39010 Tillgänglighet 500 500 500
39012 Verksamhetsförändringar lokaler BUN 1 000 1 000 1 000
39019 Verksamhetsförändringar lokaler SN 500 500 500
39020 Verksamhetsförändringar lokaler KFN 300 300 300
39013 Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder 1 000 1 000 1 000
31036 Hjortsbergskolan 7-9 inkl skyddsrum 53 500 65 000 33 850
31042 Harabergomr fsk+ säbo+ trygghetslägenheter 0
31053 Ekebacken tillbyggnad åk6 5 000

Kånna utemiljö
Kånna fsk + fritids
Bolmens östra strand fsk + F-6
Replösa Östraby fsk + F-9

0
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Summa TN Gata - Bostadsområden 500 3 000 500

Gator och parkeringar
Österleden del 1 (Björket) J A Lager till och med cirkulai 
Österleden del 2 (Björket/östraby) Fortsättning från cirkulation

12 000
1000 15000

Sohlbergsrondellen (1/4 betalas av kommunen) 0 750
46039 Trafiklösning Viaduktgatan - Ringvägen 600 5 500
43004 Asfaltering sista lager - exploateringsområden 3 500 3 500 2 500
46028 Asfaltering gator 8 000 8 000 8 000

Anpassning till byggnation Harabergsomr. 1 000 3 000
Axel Ångbagaresgata
Hovdinge vänstersvängfält (Ljungby kommun+TRV) 1 110

5 000

Summa TN Gata - Gator och parkeringar 25 610 21 100 31 750

Gång- och cykelvägar
42016 Reinvestering av G C vägar 2 000 2 000 2 000

GC-väg Sickinge - 25:an inkl bro 5 000 5 000
42023 GC-väg Näsvägen Etapp 1 + Etapp 2 till Ekalund 1 500 500
42029 GC-väg Björket / Byagärden inkl GC-bro vid Replösabrc

GC-väg Angelstad-Bolmen (tillhör KoF)
GC-väg Angelstad (Dragaryd - Solbacken)

0
2 000

GC-väg Ljungby-Angelstad (tillhör KoF) (Ej tillgång till all mark) 6 000
GC-väg Stensberg-Karlsro (forts efter ombyggnad E4:an) 0 500

42020 GC-väg runt och till nya skolor+säbo, Harabergsomr.
GC-väg Agunnaryd - Pendelparkering/bhpl.
GC-väg Regnbågens fsk
GC-väg Ringvägen Stensberg till Ljungbyporten

1 000 1 000 XX

Summa TN Gata - GC-vägar 4 500 16 500 7 500

Belysning
46007 Belysning 400 400 400

Byte till LED 3 600 3 600 3 600
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45027 Grönytor och lekplats Björket
Nytt industriområde Ekalund, grönytor

1 200
1 000

Bostadsområde Djupadal, grönytor 0
Bostadsområde Sågverket, grönytor 0 0 XX

Axel Ångbagares gata - Allé och grönytor XX

Investering tema-lekplatser XX

Anlägga allé över torget längs mattan och bänkar 700 700
Upprustning Järnvägsparken (centrumplan)
Området runt Dressinen och Loket XX

XX

Salutorget grönytor XX

45035 Gångstråk Elverksbron - Villagatan FÖR DYRT! 0 0

Summa TN Park 3 000 1 800 2 100

Exploatering
60000 Markförvärv 3 000 3 000 3 000
60005 Tätortskarta
60007 Fritidskarta

Summa TN Exploatering 3 000 3 000 3 000

Teknisk nämnd exkl. VA/renh.summa 158 360 170 700 141 000

Vatten
Nödvattenförråd Beslut TN från 52002

50007 Reinvesteringar vattenverk 1 000 3 000 3 000
52020 Transportmedel, Caddy

Reservkraftverk vattentornet 800
Filter till br 211 200
Staket runt vattentornet
Renovering vattentornet

500

Summa vatten 2 500 3 000 3 000

Avlopp
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| Teknisk nämnd summa 218 5601 210 300 \ 178 900 \

2022 2023 2024
Budgetber. Budgetber. Budgetber.

Kommu nstyrelsen

IT-investeringar 3 000 3 000 3 000
Inventarier 150 150 150
Programfas 1 000 1 000 1 000
Snabba utvecklingsmedel 0 0 0
KS oförutsedda 500 500 500
Nytt intranät 500
Skyltar vid E4:an 0

Kommunledningsförvaltningen summa 5 150 4 650 4 650

2022 2023 2024
Budgetber. Budgetber. Budgetber.

Barn- o ch utbildningsnämnden

Inventarier BUN 3 000 3 000 3 000
Inventarier resursskola 2 000
Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljö 100 100
Maskinell utrustning för lokalvård 100 100 100
Lärararbetsplatser 75 75 75
Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen 175 175 175
Lastbil Sunnerbogymnasiet
Anläggningsfordon bygg- och anläggningsprogrammet
Ipads F-3
Supportsvarvar industriprogrammet
Regnbågens förskola inventarier 2 500
Harabergsområdet/ Hjortsberg inventarier 5 000 4 500
Ombyggnation lokaler som tidigare disponerats av träutbildning
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Inventarier 100 100 100
Digitalisering 100 100 100

1 Miljö- och byggnämnden summa 200 200 200

2022 2023 2024
Budgetber. Budgetber. Budgetber.

Socialnämnden

Inventarier socialförvaltning 1 100 1 100 1 100
Arbetsm iljöåtgärder 400 400 400
Reinvesteringar sängar 400 400 400
Reinvesteringar taklyft 350 350 350
IT-förbättringar 600 600 600
Inventarier nytt särskilt boende 5 000

Socialnämnden summa 2 850 7 850 2 850

2022 2023 2024
Budgetber. Budgetber. Budgetber.

SUMMA TOTALT 246 060 257 250 245 250
SUMMA EXKL VA/ RENHÅLLNING 185 860 217 650 207 350



Ljungby 
kommun 

Lämna medborgarinitiativ 

Ärendenummer 

Inskickat 

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 

210518-GIT-RS78 

2021-05-18 19:04 

Anlägg basketplan på kvarteret Fritiden i närheten av 
skateparken. 

Det är många ungdomar som söker sig till våra 
skolgårdar för att spela streetbasket. 
Tyvärr är skolgårdarna upptagna på eftermiddagarna 
med fritidsverksamhet. De flesta ligger också 
insynsskyddade vilket ofta leder till skadegörelse. 
Vi vill att ungdomar ska röra på sig, då är det viktigt att 
skapa arenor som lockar. 
Det går säkert att göra en eller flera häftiga basketplaner 
med olika färgmarkeringar på marken och kanske även 
korgar på långsidorna i olika höjder, men den biten 
överlåter jag till andra som vet mer om basket än vad jag 
gör. 

Sida 1 av 1 





















Ljungby kommun 

Kommunledningskontoret 

Avsägelse från uppdrag 
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Undertecknad avsäger sig från uppdraget som ersättare i Ljungby Energi AB 

och Ljungby Energinät AB. 

Ljungby 2021-05-17 
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Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen 

Kansliavdelningen 

POSTADRESS 

341 83  Ljungby 
BESÖKSADRESS TELEFON 

0372-78 90 00 vx 
ORG NR 
212000-0670 

E-POST

kommunstyrelsen@ljungby.se 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879

Meddelanden till kommunfullmäktige 2021-06-21 

1. Tekniska nämnden, beslut om utredningsuppdrag av återvinningscentral i Lidhult,
2021-05-04.

2. Länsstyrelsens protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet.
2021-06-09.

3. Barn- och utbildningsnämnden, beslut om återkoppling från kommunfullmäktige
angående samarbete och utökning av den föräldrakooperativa förskolan Vårblomman,
2021-05-26.

4. Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.
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Sammanträdesprotokoll
2021-05-04

9(21)

Tekniska nämnden

Tn § 60 TK2019-0280 456

Utredningsuppdrag av återvinningscentral i Lidhult
Nedprioritering av uppdrag

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att avvakta med utredningsuppdraget av 
återvinningscentral i Lidhult, då medel inte avsatts i budget samt att Regeringen 
fattat beslut om större förändringar inom avfallsområdet.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat om större förändringar som påverkar avfallshanteringen 
i Sveriges kommuner. Från och med den 1 januari 2022 övergår 
producentansvaret för returpapper till kommunen vilket innebär att vi ska 
tillhandahålla ett insamlingssystem för detta. Regeringen håller även på att se 
över reglerna om bostadsnära insamling av förpackningsavfall, papp, papper, 
kartong, wellpapp, plast, glas och metall samt insamlingen av skrymmande 
sällanförpackningar, vilket ska ske från och med 2023.

Hur insamling och ersättningen för hushållsnära insamling av förpackningar ska 
hanteras håller på att utredas av miljödepartementet, en av punkterna är att 
kommunerna ska organisera insamlingen och fa betalt av producenten för att 
göra detta. Detta kan få konsekvenser om hur återvinningsstationer och 
återvinningscentraler ska placeras och utformas i kommunen i framtiden.

VA- och renhållningsavdelningen framför att utredningsuppdraget bör 
prioriteras ner i avvaktan på hur Regeringen ställer sig till producentansvaret för 
förpackningsavfall samt inväntar slutrapporten på utredningen som tas fram i 
samarbete med Ljungby kommun och Alvesta kommun. Ärendet far aktualiseras 
på nytt och lyftas in i kommande investeringsbudget om det skulle vara av 
intresse med en återvinningscentral i Lidhult.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 22 april 2021 att Tekniska 
nämnden beslutar att prioritera ned utredningsuppdraget för en 
återvinningscentral i Lidhult, då medel inte avsatts i budget samt att Regeringen 
fattat beslut om större förändringar inom avfallsområdet.

Yrkanden
Gun Lindell (S), Anita Wanderoy (S), Ann-Charlott Henrysson (S) och Lars- 
Åke Långh (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut att budget för 
utredningsuppdraget tas från deponins överskott samt att inriktningen för denna

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

utredning ska vara hantering av grovsopor.

Gunilla Åström (M), Lars-Ove Johansson (C), Benny Johansson (M), Krister 
Salomonsson (SD), Lennart Olsson (KD) och Lars Nordqvist (M) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg att tekniska nämnden beslutar 
att avvakta med utredningen av återvinningscentral i Lidhult då budget för 
utredningsuppdraget saknas.

Beslutsordning
Ordföranden frågar arbetsutskottet om beslut kan fattas i enlighet med Gunilla 
Åströms (M) med fleras yrkande eller i enlighet med Gun Lindelis yrkande.

Omröstning genomförs enligt följande:
Ja-röst för bifall Gunilla Åströms med fleras yrkande:
Nej-röst för bifall till Gun Lindells yrkande.

Ledamot Röst
Gunilla Åström (M) Ja
Lars Nordqvist (M) Ja
Benny Johansson (M) Ja
Lars-Ove Johansson (C) Ja
Lennart Olsson (KD) Ja
Gun Lindell (S) Nej
Ann-Charlott Henrysson (S) Nej
Anita Wanderoy (S) Nej
Lars-Åke Långh (S) Nej
Krister Salomonsson (SD) Ja
Jan Lorentzson (SD) Ja

Omröstning genomförs med följande utfall: 4 nej-röster och 7 ja-röster. 
Ordföranden finner därmed att tekniska nämnden därmed fattat beslut i enlighet 
med Gunilla Åströms (M) med fleras yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-16

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
kommunstyrelsen
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Kontaktperson Kommunfullmäktige i Ljungby kommun
Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsjuridiska enheten 341 83 LJUNGBY

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av 
protokoll över inspektionen översänds härmed till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst 
ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och 
ska inspektera Överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen 
granska om Överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och 
förmynderskapsförordningen (1995:379) och att handläggningen även i övrigt sker 
på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
Överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska 
upprätta protokoll över inspektionen.

Ulf Andersson 
Länsassessor

Bilaga:
Protokoll över inspektion

Postadress Besöksadress Telefon

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 10 00

Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

010-22411 10 102-2912 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane

010-224 11 02

mailto:skane@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane
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Kontaktperson

Förvaltningsavdelningen
010-224 10 00
skane@lansstyrelsen.se

Gemensamma överförmyndarnämnden för 
Ljungby, Markaryd och Almhult

o verformyndaren@ljungbv. se

Protokoll fört vid inspektion av Gemensamma 
överförmyndarnämnden för Ljungby, Markaryd 
och Älmhult
Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Vid inspektionen ska 
länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Se 21 § 
förmynderskapsförordningen (1995:379).

Inspektionen har genomförts genom att överförmyndarnämnden anmodats att 
besvara frågor om verksamheten (se bilaga). Överförmyndarnämnden har 
uppmanats att till vissa frågor bifoga myndighetens skriftliga rutiner eller 
checklistor. Länsstyrelsen har genom att ta del av det av överförmyndarnämnden 
förda registret gjort stickprovsvis urval av akter, vilka rekvirerats från 
överförmyndarnämnden. Efter granskning av register och akter har dessa skckats 
tillbaka till överförmyndarnämnden.

Granskade akter

Godmanskap: Akt nr 2513, 3588,4010, 3531, 3545,
Förvaltarskap: Akt nr 3575, 1353 
Förmynderskap: Akt nr 2475, 1237, 3492, 2626

Utöver dessa akter granskades akt 261 3 särsklt med anledning av uppgifter som 
inkommit till Länsstyrelsen, se nedan under rubriken kritik.

Generella synpunkter

Det är generellt god ordning i akterna, de är överskådliga och välskötta.
Varje akt är försedd med aktbeteckning. Handlingarna är sorterade i kronologisk 
ordning eller på annat lämpligt sätt, i förekommande fall ankomststämplade, 
försedda med aktbilage- och aktbeteckning samt diarieförda på dagboksblad.

Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

mailto:skane@lansstyrelsen.se
mailto:skane@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane
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Noteringarna på dagboksbladet bedöms i huvudsak uppfylla kraven i 5 kap 2 § 
offentlighets och sekretesslagen. Ankomst av årsräkning, granskning av densamma 
och beslut om arvode behandlas som tre separata händelser.

Kritik

Akt 3492. Ärendet startar i annan kommun i juni 2017 efter dom i tingsrätt om 
särskilt förordnad vårdnadshavare för huvudmannen enligt 6 kap. 8 a § 
föräldrabalken. Tillgångsföreteckning begärs in och granskas av överförmyndaren i 
den andra kommunen och efter ansökan från ställföreträdaren beslutar 
överförmyndaren i augusti 2017 om befrielse från redovisningsskyldighet enligt 14 
kap 19 § föräldrabalken. Ställföreträdaren befrias tills vidare från skyldigheten att ge 
in årsräkning och sluträkning. — Ärendet överflyttas till Älmhults kommun den 9 
november 2017. Den 10 november 2017 beslutar överförmyndarnämnden i 
Älmhult om befrielse tills vidare från skyldighet att lämna årsredovisning, avseende 
samma ställföreträdare — Därefter finns ingen registrering av uppgift eller handling i 
ärendet.

Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att den senaste noteringen på dagboksbladet i 
akten således är daterad i november 2017. Det synes därmed inte ha skett någon 
tillsyn över ställföreträdarskapet under ca 3,5 år.

Länsstyrelsen noterar vidare att det av handlingarna i ärendet inte framgår annat än 
att ställföreträdaren från den förra kommunen kvarstår i uppdraget som särskilt 
förordnad vårdnadshavare, trots att denna person bor ca 100 mil från Älmhult, där 
huvudmannen bor.

Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och är en av dem varaktigt förhindrad 
att utöva vårdnaden, ska rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam.
Om hindret gäller båda föräldrarna, ska rätten flytta över vårdnaden till en eller två 
särskilt förordnade vårdnadshavare. Står barnet under endast en förälders vårdnad 
och är denne varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, ska rätten flytta över 
vårdnaden till den andra föräldern eller, om det är lämpligare, till en eller två 
särskilt förordnade vårdnadshavare. Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna 
paragraf prövas på talan av socialnämnden. (6 kap. 8 a § föräldrabalken).
Den eller de som har förordnats särskilt till vårdnadshavare är också förmyndare för 
den underårige (10 kap. 3 § föräldrabalken). Överförmyndaren ska därmed utöva 
tillsyn över förmyndarens verksamhet (16 kap. 1 § föräldrabalken).

Frågor om förordnande eller entledigande av förmyndare tas upp av tingsrätten i den 
ort där den underårige är folkbokförd (10 kap. 1 3 § föräldrabalken). I ärende om 
förordnande av förmyndare ska rätten bereda överförmyndaren tillfälle att lämna 
förslag på person som är lämplig för uppdraget (10 kap. 14 § föräldrabalken).
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Ansökan om förordnande eller entledigande av en förmyndare får göras av bland 
annat överförmyndaren, förmyndare och vårdnadshavare (10 kap. 18 § 
föräldrabalken).

Länsstyrelsen finner att överförmyndarnämnden har brustit i sin handläggning och i 
sitt tillsynsansvar genom att inte verka för att den särskilt förordnade 
vårdnadshavaren (och förmyndaren) har bytts ut mot en person som bor i närheten 
av den kommun där den underårige huvudmannen vistas. Vidare finner 
Länsstyrelsen att ingen tillsyn har skett över ställföreträdarskapet sedan ärendet 
överlämnades till överförmyndarnämnden i november 2017.

Av Länsstyrelsernas Nationella riktlinjer för överförmyndare — om förordnade 
ställföreträdares redovisning, under avsnittet 1.2.2. framgår bland annat följande om 
Länsstyrelsernas rekommendation avseende beslut om befrielse från 
redovisningsskyldighet:

• Ett beslut om befrielse från redovisningsskyldigheten som gäller tills vidare 
bör regelbundet omprövas av överförmyndaren.

• Överförmyndaren bör upplysa ställföreträdare som befriats från 
redovisningsskyldighet att om förutsättningarna förändras måste 
överförmyndaren informeras.

• En ställföreträdare som inte är skyldig att lämna redovisning bör årligen ge 
in en redogörelse för sitt uppdrag i övrigt till överförmyndaren.

Nämnden rekommenderas att anta nya rutiner för att säkerställa att ställföreträdare 
som inte är skyldiga att lämna redovisning årligen ger in en redogörelse för sitt 
uppdrag i övrigt till överförmyndaren. Länsstyrelsen utgår vidare ifrån att 
nämnden kommer att vidta lämpliga åtgärder för att utöva sitt tillsynsuppdrag över 
det aktuella ställföreträdarskapet. Nämnden får sammantaget kritik för de brister 
som uppmärksammats i tillsynen av detta ställföreträdarskap.

Akt nr 1353. Förvaltarskap anordnas för en huvudman i april 2019 och omfattar 
alla tre delarna av uppdraget; att förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. 
Uppdraget delas upp på två olika förvaltare. En förvaltare, A, förordnas för 
uppdraget att förvalta egendom och den andra förvaltaren, B, förordnas för att 
bevaka rätt och sörja för person. I augusti 2019 blir förvaltaren A, som har 
uppdraget att förvalta egendom, entledigad på egen begäran. Beslut om byte av 
ställföreträdare fattas den 27 augusti 2019 och bytet ska ske per den 15 september 
2019. Beslutet innebär att den andra förvaltaren B tar över även uppdraget i den del 
uppdraget avser att förvalta egendom. I samband med beslut om byte skickas 
anmodan om sluträkning ut till den entledigade förvaltaren A och anmodan om att 
inge tillfångsförteckning skickas ut till ställföreträdaren B. Sluträkning för perioden 
den 26 april 2019 - 15 september 2019 inkommer den 17 september 2019 och
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granskas utan anmärkning samma dag. Tillgångsförteckning inkommer den 18 
september 2019 och granskas utan anmärkning samma dag.

Länsstyrelsen noterar att det varken av akten eller av dagboksbladet framkommer att 
det sker något överlämnande av redovisningshandlingar i enlighet med 16 kap. 8 § 
föräldrabalken till den nya ställföreträdaren i anslutning till att sluträkningen har 
granskats. Vidare saknas en handling i akten, aktbilaga 51, beslut om omprövning av 
förvaltarskap.

Sedan överförmyndaren har granskat förmyndarens, gode mannens eller förvaltarens 
sluträkning, ska räkningen samt de förteckningar, årsräkningar och handlingar enligt 
1 5 kap. 3 och 8 §§ som förvaras hos överförmyndaren lämnas över till den som är 
behörig att ta emot redovisning för förvaltningen. Om handlingar som avses i första 
eller andra stycket har lämnats till en ny ställföreträdare, ska denne inom två 
månader därefter återlämna handlingarna till överförmyndaren. Överförmyndaren 
skall skriftligen upplysa ställföreträdaren om denna skyldighet när handlingarna 
lämnas ut. (16 kap. 8 § FB).

Av protokoll den 10 juni 2020 avseende Länsstyrelsens årliga inspektion av 
överförmyndarnämnden 2020 (dnr 203-14739-2020) framgår bl a följande. Av 
handlingarna i flera akter där byte av ställföreträdare skett framgår inte om 
överlämnande av redovisningshandlingar till behörig mottagare — i dessa fall en ny 
ställföreträdare — skett enligt bestämmelserna i 16 kap. 8 § föräldrabalken. 
Överförmyndarnämnden har tidigare fått kritik för bristen, senast i samband med 
Länsstyrelsens inspektion den 9 maj 2019. Länsstyrelsen förutsätter att 
överförmyndarnämnden därefter har vidtagit åtgärder för att försäkra sig om att de 
rutiner som tagits fram på området följs.

Av nämndens svar i frågeformulär, vilket besvarats inför denna inspektion våren 
2021, framgår under punkten 5.7 att nämnden fortfarande saknar rutin för 
överlämnande av redovisningshandlingar vid byte av ställföreträdare. 
Överförmyndarnämnden får därför kritik för bristande rutiner enligt 16 kap. 8 § 
föräldrabalken genom att inte överlämna redovisningshandlingarna till den nya 
ställföreträdaren. Nämnden rekommenderas vidare att ta fram rutiner för korrekt 
handläggning av redovisningshandlingar även vid byte av ställföreträdare.

Akt nr 3531. I november 2018 anordnas ställföreträdarskap för en huvudman med 
omfattningen bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person och ställföreträdare 
nr 1 förordnas till god man. Begäran om entledigande inkommer från 
ställföreträdare nr 1 i juli 2019 och nämnden beslutar den 13 september 2019 om 
byte av god man per den 16 september 2019. Anmodan om att inge sluträkning 
skickas ut till ställföreträdare nr 1 samma dag som beslut fattas om byte. Samma dag 
anmodas även ställföreträdare nr 2 att inge tillgångsförteckning. Sluträkning 
avseende perioden den 1 januari 2019 — 16 september 2019 inkommer den 26
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september 2019. Sluträkningen granskas utan anmärkning den 3 oktober 2019. 
Därefter sker inget överlämnande av redovisningshandlingar till den nya 
ställföreträdaren i enlighet med 16 kap. 8 § föräldrabalken.

Länsstyrelsen konstaterar att Overförmyndarnämnden inte synes ha någon 
fungerande rutin för överlämnande av redovisningshandlingar vid byte av 
ställföreträdare eftersom exakt samma brist uppmärksammats i tre av de granskade 
akterna. (Se vidare kommentaren ovan avseende akt 1353). Nämnden får kritik för 
denna brist i handläggningen.

Akt 2613. Tingsrätten anordnade godmanskap (förvalta egendom, bevaka rätt och 
sörja för person) för huvudmannen den 18 december 2019 och förordnade god man
I för uppdraget. Tillgångsförteckning, årsräkning för perioden 191218-191231 och 
årsräkning för 2020 kom in och granskades. Den 21 januari 2021 beslutade 
overförmyndarnämnden att entlediga god man I och förordnade samtidigt god man
II för uppdraget. God man nummer I kom in med sluträkning den 12 februari 2021. 
Räkningen granskades utan anmärkning den 15 februari 2021. Länsstyrelsen kan 
varken av dagboksbladet eller av handlingarna i akten se att redovisnings
handlingarna lämnats över till god man II. Enligt 16 kap 8 § första stycket 
föräldrabalken ska, sedan överförmyndaren har granskat förmyndarens, gode 
mannens eller förvaltarens sluträkning, räkningen samt de förteckningar, 
årsräkningar och handlingar enligt 15 kap 3 och 8 §§ som förvaras hos 
överförmyndaren lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning för 
förvaltningen. (Se vidare kommentaren ovan avseende akt 1353).

I samband med att huvudmannen flyttade från en hyresbostad 2020 uppstod en 
konflikt mellan huvudmannen och de två hyresvärdarna. I skrivelse som kom in till 
överförmyndarnämnden den 23 november 2020 från hyresvärd I avkrävdes 
nämnden ersättning för utebliven hyra då den gode mannen inte underrättat 
hyresvärd I om att huvudmannen flyttat från bostaden utan att skriftligt säga upp 
avtalet. I skrivelse som kom in till nämnden den 30 november 2020 från den gode 
mannen informerades om att den gode mannen närvarat då huvudmannen den 26 
augusti 2020 ringde till hyresvärd II och sa upp sin bostad muntligt. Huvudmannen 
och hyresvärd II kom överens om att huvudmannen skulle få lämna bostaden runt 
månadsskiftet oktober/november. Overförmyndarnämnden beslutade den 15 
december 2020 att bestrida kravet på ersättning för utebliven hyresintäkt och 
avskrev ärendet gällande klagomål på den gode mannen. Nämnden anförde bland 
annat följande. Hyresavtalet är en överenskommelse mellan hyresvärden och 
huvudmannen som hyrestagare. Krav gällande dess fullgörande ska därför riktas mot 
huvudmannen. Huvudmannen har god man och förstår vad saken gäller. Trots 
godmanskapet har huvudmannen således kvar sin rättshandlingsförmåga. En god 
man ska i dessa fall endast göra det som huvudmannen ger den gode mannen i 
uppdrag att göra. I beslut den 18 januari 2021, med anledning av klagomål från 
hyresvärd I mot den gode mannen, anförde nämnden bland annat följande.



PROTOKOLL 6(8),'fA I ">Ixxx
Länsstyrelsen 
Skåne 2021-06-09 203-13623-2021

Huvudmannen har själv företagit rättshandlingar och har i samförstånd med 
hyresvärd II uppfattat att det gjordes en muntlig uppsägning, vilken inte senare 
godtagits av hyresvärd I. Den gode mannen har varit närvarande vid själva 
uppsägningen och hört samtalet. Den gode mannen har även utifrån sitt uppdrag 
varit behjälplig med att anordna ett annat boende. Den gode mannen har försökt 
förmå sin huvudman att lämna ifrån sig nycklarna till sin tidigare bostad. Sedan det 
uppdagats att hyresvärd I inte godtagit uppsägningen har den gode mannen 
uppmanat denne att driva frågan via kronofogdemyndigheten. Den gode mannen har 
även ombesörjt att huvudmannen skriftligt sagt upp sin tidigare bostad. Det har 
uppkommit en hyresskuld för huvudmannen. Omständigheterna är emellertid inte 
sådana att den gode mannen kan lastas eller klandras i utförandet av uppdraget. Den 
gode mannen har även vidtagit åtgärder för att förmå sin huvudman att minimera 
den skada som uppstått på grund av att uppsägningen inte godtagits. Med hänsyn till 
ovanstående föreligger det inte skäl att entlediga den gode mannen. Den gode 
mannen har dock själv begärt sitt entledigande i ärendet.

Enligt 1 2 kap 8 § jordabalken ska en uppsägning hyresavtal som huvudregel vara 
skriftlig. Av akten framgår att en skriftlig uppsägning av hyresavtalet gjordes av 
huvudmannen först den 22 december 2020 efter påtryckning av den gode mannen. 
Det aktuella godmanskapet omfattar bland annat bevaka rätt. Enligt Länsstyrelsens 
uppfattning borde den gode mannen tagit reda på att ett hyresavtal ska sägas upp 
skriftligt och informerat huvudmannen om detta redan i samband med att den 
muntliga uppsägningen gjordes den 26 augusti 2020 även om huvudmannen hade 
kvar sin rättshandlingsförmåga och förstod vad saken gällde. Såvitt Länsstyrelsen kan 
se informerades nämnden om den muntliga uppsägningen den 10 november 2020. 
Länsstyrelsen anser att nämnden i sin tillsynsroll borde ha informerat den gode 
mannen om att en uppsägning ska ske skriftligt och att det ingår i den gode mannens 
uppdrag att bevaka huvudmannens rätt.

Länsstyrelsen anser att överförmyndarnämnden ska ges kritik för bristen att inte 
lämna över redovisningshandlingarna till god man II samt för att inte informera god 
man I om att en uppsägning av en hyresbostad ska ske skriftligt. I övrigt har inte 
Länsstyrelsen några synpunkter på vad som förevarit i ärendet.

Övriga påpekanden

Akt 2513. Arsräkningen och redogörelsen för 2018 kom enligt dagboksbladet in 
den 4 februari 2019 och granskades utan anmärkning den 7 februari 2019. 
Arsräkningen och redogörelsen är felaktigt ankomststämplade den 4 februari 2018.

Akt 2475. Båda föräldrarna är förmyndare för underårigt barn. Arsräkningen för 
2018 kom in den 19 mars 2019 och granskades utan anmärkning den 1 april 2019. 
Arsräkningen är endast undertecknad av den ena föräldern. Arsräkningen för 2019 
kom in den 27 februari 2020 och granskades utan anmärkning samma dag.
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Årsräkningen är endast undertecknad av den ena föräldern. Ärsräkningen för 2020 
kom in den 4 mars 2021 och granskades utan anmärkning den 9 mars 2021. 
Årsräkningen är undertecknad av båda föräldrarna. Enligt 14 kap 15 § föräldrabalken 
ska förordnade förmyndare, gode män och förvaltare före den 1 mars varje år i en 
årsräkning till överförmyndaren redogöra för förvaltningen under föregående år av 
egendom som har stått under ställföreträdarens förvaltning. Ärsräkningen ska avges 
på heder och samvete. Med anledning av den senaste årsräkningen är undertecknad 
av båda föräldrarna anser Länsstyrelsen att det är tillräckligt med ett påpekande.

Akt 3575. Tingsrätten anordnade förvaltarskap (bevaka rätt och förvalta egendom) 
för huvudmannen den 20 december 2019. Årsräkningen och redogörelsen för 
perioden 191220-191231 kom in den 19 mars 2020 och granskades utan 
anmärkning den 23 juni 2020. Förvaltaren begärde arvode för förvalta egendom, 
bevaka rätt och sörja för person. Arvodesbeslut fattades den 26 juni 2020. Av 
beslutet framgår att förvaltaren felaktigt fick ersättning för ekonomisk förvaltning 
och personlig omvårdnad trots att personlig omvårdnad inte ingår i uppdraget.

Akt nr 1237. Den underårige huvudmannen blir myndig den 28 november 2020. 
Av dagboksbladet framgår dock att akten avslutas hos överförmyndarnämnden redan 
den 16 november 2020, det vill säga 12 dagar innan huvudmannen blir myndig. 
Överförmyndarnämnden skickar samma dag information till den underårige om att 
förmynderskapet upphör den 28 november 2020. Tillsammans med brevet skickas 
de handlingar som förmyndaren har lämnat in till överförmyndarnämnden 
beträffande förmynderskapet, det vill säga originalhandlingar såsom 
försäkringshandling, bouppteckningar, arvskifte och samtycke till bouppteckning. 
Handlingarna skickas rekommenderat med mottagningsbevis. Av tjänsteanteckning 
som upprättats i ärendet den 16 januari 2021 framgår att mottagningsbevis inte har 
inkommit till nämnden. Samtidigt konstateras att handlingarna således inte har lösts 
ut. Trots detta avslutas ärendet den 16 januari 2021.

Akt 3545. Årsräkningarna avseende 2019 och 2020 finns inte i akten. Enligt 
dagboksbladet har årsräkningen avseende 2020 inkommit den 25 februari 2021 och 
den är inte granskad. Årsräkningen avseende 2019, aktbilaga 16, är enligt 
dagboksbladet granskad den 2 juni 2020 och borde därmed finnas i akten.

I övriga granskade akter fanns inget att erinra.

Ärendet avslutas med den kritik, de påpekanden och de rekommendationer som 
anförts ovan.

Protokollet har upprättats av länsassessorn Ulf Andersson och justerats av 
länsassessorn Maria Harderup Lerstorp. Protokollet har bekräftats digitalt.
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Överförmyndarverksamhet

Frågor inför inspektion 2021

Det är viktigt att frågorna besvaras med tydliga och utförliga svar 
eftersom de utgör underlag för inspektionen. Rutorna ”växer” efter 
hand som de fylls i.

Ange myndighetens namn:_______________________________________
Gemensamma överförmyndamämnden Ljungby, Markaryd och Almhult

1. Myndighetens organisation

1.1 Nämnd: Om det skett förändringar i nämndens sammansättning sedan 
Länsstyrelsens inspektion 2020, ange avgående och nya ledamöters/suppleanters 
namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande och nyval om det inte 
skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap 5 § 5 st föräldrabalken.)

1.3 Överförmyndare och överförmyndarens ersättare: Om det skett 
förändringar på posterna sedan Länsstyrelsens inspektion 2020, ange ny 
överförmyndares/ersättares namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande 
och nyval om det inte skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap S § S st 
föräldrabalken.)

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-22410 00 vx 010-22411 00 102-2912 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

mailto:skane@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane
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1.5 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har slutat sin anställning efter 
Länsstyrelsens inspektion 2020 ange namn och datum för sista arbetsdagen. 
Jurist/kanslichef Katrin Nilsson. Sista arbetsdag 2021-02-15

1.6 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har börjat efter Länsstyrelsens inspektion 
2020 ange namn, utbildning/bakgrund/erfarenhet och anställningsdatum. 
Eva-Marie Norén Holgersson anställs from 2021-05-01 som ÖF handläggare. Hon 
arbetar 2 dagar per vecka till att börja med och from 2021-06-01 heltid.
Eva-Marie Norén Holgersson kommer även att vara sekreterare vid nämndens 
möten 4 ggr per år. Utbildning: Fil kand, Internationell marknadsföring och 
kommunikation. Interna utbildningar som tex kommunlagen, förvaltningslagen, 
offentlig sekretess.
Eva Andersson är samordnare på 30 % from 2021 -01-01.

1.7 Tjänstemän: Ange namn, tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter 
avseende samtliga tjänstemän inom överförmyndarverksamheten.
Eva Andersson 70 % handläggare och 30 % som samordnare from 2021-01-01, samt 
vik som kanslichef vid semester och sjukdom för Carina Karlund tom 2021-06-30. 
Gulnara Hovelius 100 % handläggare 
Per Månsson 100 % handläggare 
Mari Gustavsson 100 % handläggare
Alla fyra handläggare arbetar/kommer att arbeta med alla förekommande 
arbetsuppgifter inom OF.
Som samordnare ingår att ha övergripande ansvar för verksamheten, bevaka 
omvärldskunskap/domar, delta i ÖF nämnd, innan ny jurist börjar även medverka 
på sammanträden med Växjö tingsrätt, stötta kollegor med yttranden, hålla 
kommunens hemsida uppdaterad, medverka på samverkansträffar.
1.8 Tjänstemän: Ange vilken organisatorisk enhet inom kommunen som 
tjänstemännen är anställda vid och vem som är närmaste chef.
Kansliavdelningen. Tf chef efter Katrin Nilsson är Carina Karlund tom 2021-06-30.

1.9 Ange det totala antalet årsarbetskrafter: 
5,0 from 2021-06-01.

1.10 Extra personal: Om ytterligare personal anlitats under t.ex. arbetstoppar 
sedan Länsstyrelsens inspektion 2020, ange namn, tjänstgöringsperiod, 
tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter:
Eva-Marie Strömvall hjälper till med granskning av årsräkningar. Hon arbetar 3 
dagar per vecka (må,ti och to) under perioden 1 feb 2021 tom 30 juni 2021. Hon 
har tidigare arbetat med ekonomi på socialförvaltningen. Hon är också god man, 
men granskar inte sina årsräkningar.
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1.11 Vem sköter verksamheten vid ledighet/sjukdom etc. för ordinarie 
överförmyndare/tjänsteman?
Vi hjälps åt om någon kollega är ledig/sjuk.

1.12 Nätverk: Förekommer nätverk med andra överförmyndare/ 
överförmyndamämnder, i så fall vilka?
P.g.a. pandemin har vi inte haft något nätverk. Vi brukar annars ha träffar 
tillsammans med Overförmyndarnämnden Östra Kronoberg. Senast hösten 2019.
1.13 Samorganisation och arman samverkan
a) Förekommer samorganisation, t. ex. gemensam kansliorganisation, med andra 
överförmyndare /överförmyndamämnder, i så fall vilka?

b) Om ni svarat nej på fråga a): Förekommer diskussioner om/planer på 
samorganisation, t.ex. gemensam kansliorganisation eller andra typer av samverkan, 
med andra överförmyndare/överförmyndamämnder, i så fall vilka?
Nej

2. Överförmyndarens ut- och fortbildning

2.1 Redogör för vilka utbildningar/fortbildningar som nämndsledamöterna/ 
överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen har deltagit i sedan Länsstyrelsens 
inspektion 2020:
Nämndsledamöter:
Wallgrens utbildning en hel dag under våren 2021.
Fortlöpande mindre utbildningsavsnitt vid sammanträden.

Överförmyndaren:

Överförmyndarens ersättare:

Tjänstemän:
Gallring arkiv den 12 november 2020 med SKR
Bouppteckning och arvskifte den 4 dec 2020 med SKR
Visning av Wäma Go den 8 feb 2021 då även ny handläggare deltog.
Jan Wallgrens utbildning den 30 mars 2021 då även ny handläggare deltog.

2.2 Om personerna inom verksamheten inte deltagit i någon ut-/fortbildning sedan 
Länsstyrelsens inspektion 2020, ange anledningen till detta.
Ej relevant
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2.3 Redogör för vilka utbildningar/fortbildningar som planeras framöver för 
nämndsledamötema/ överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen: 
Nämndsledamöter:
Utbildningsavsnitt som ges av samordnare i samband med sammanträden.

O ver förmyn daren:

Överförmyndarens ersättare:

Tjänstemän:
Utbildning Wäma GO
Eva-Marie Norén Holgersson grundkurs för ÖF handläggare

3. Besöks- och telefontider m.m.

3.1 Besöks- och telefontider
a) Ange överförmyndarens/överförmyndamämndens besökstider.
Det går bra att boka besök med handläggare och vi tar även spontanbesök om de 
bedöms vara akuta. Möjlighet att tala in meddelande och svar ges så snart som 
möjligt och senast efterföljande dag.

b) Ange överförmyndarens/överförmyndamämndens telefontider. 
Må, on och fre mellan kl 10-12, ti och to mellan kl 13-15.

3.2 Webb och mejl
a) Har överförmyndaren/överförmyndamämnden information på kommunens 
webbplats?
Vi har en hemsida som vi uppdaterar med nyheter.

b) Har överförmyndaren/överförmyndamämnden en mejladress till myndigheten? 
Ange adressen i så fall. 
overformyndaren@ljungby. se

c) Finns möjlighet till säker elektronisk överföring av känsliga eller 
integritetslcänsliga personuppgifter till och från överförmyndaren/ 
överförmyndamämnden?
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Nej. Vid kommunikation med domstol sker ibland överföring i krypterad form. 
Myndigheten använder huvudsakligen brev i kontakt med enskilda och 
ställföreträdare om fråga är om information som omfattas av sekretess

4. Verksamhetens omfattning

Om ni rapporterat överförmyndarstatistik avseende verksamhetsåret 
2020 till länsstyrelsen senast samma dag som denna enkät ska ges in till 
Länsstyrelsen, behöver ni inte besvara frågorna under denna punkt.

4.1 Ange antalet kommuninvånare:

4.2 Hur många godmanskap var aktuella den 31 december 2020? 
Ensamkommande barn:

Godmanskap enligt 11 kap 1-3 §§ föräldrabalken:

Godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken:

4.3 Hur många förvaltarskap var aktuella den 31 december 2020?

4.4 Hur många förmynderskap var aktuella den 31 december 2020? 
Totalt antal:

- Varav med kontrollåtgärder enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:

5. Granskning

5.11 hur många ställföreträdarskap ska/skulle årsräkning avseende år 2020 ges in? 
505 st

5.2
a) Hur många årsräkningar hade inte inkommit per den 1 mars vid senaste 
in lämningstillfället?
74st

b) För hur många av dessa hade anstånd beviljats?
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20 st

c) Hur många ställföreträdare blev föremål för vitesföreläggande på grund av att de 
inte inkommit med årsräkning i rätt tid?
Ej klart.

5.3
a) Rutiner för granskning av års- och sluträkningar.
Om myndigheten beslutat nya rutiner eller riktlinjer, eller tagit fram nya checklistor 
för granskning av års- och sluträkningar sedan Länsstyrelsens inspektion 2020, ska 
dessa bifogas.

b) Beskriv särskilt hur överförmyndaren/-nämnden granskar och säkerställer att 
sammanblandning av ställföreträdarens och huvudmannens medel inte sker.
Vid granskningen får man titta särskilt på om det finns något avvikande konto som 
det inte finns verifikation på. Ställföreträdaren blir kontaktad och får då skicka in en 
redogörelse och förklara anledning. Vi informerar särskilt alla nya ställföreträdare 
att de inte får sammanblanda konton.

c) Vilka åtgärder vidtas om överförmyndaren /-nämnden upptäcker att 
sammanblandning av medel skett?
Vi noterar det särskilt på förteckning/årsräkning i samband med granskning samt 
som ovan nämnts även kontaktar ställföreträdaren. Nästa gång årsräkning med 
verifikationer granskas är vi extra observanta.

d) Hur görs urval till ev. djupare granskning?
Vi handläggare har bestämt en viss månad när huvudman är född. Extra ärenden har 
även uttagits vad gäller professionella gode män.

5.4 När var flertalet av årsräkninparna avseende inkomståret 2019 (och i 
förekommande fall 2020) granskade?

2019: Mitten av juni månad 2020.

2020: För dagen är 229 årsräkningar granskade.

5.5 När var granskningen av årsräkningama helt avslutad?

För inkomståret 2019: 1 oktober 2020
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För inkomståret 2020 (i förekommande fall): Ej klara.

5.6 Hur lång är handläggningstiden i genomsnitt för att granska ingivna 
sluträkningar? (Från inkommen sluträkning till granskad sluträkning)
I genomsnitt 5 dagar.

S.7 Redogör för vilka handlingar som överlämnas till behörig mottagare vid byte av 
ställföreträdare respektive avslut av ställföreträdarskap (16 kap 8 § föräldrabalken). 
När någon avlider:

Inväntar bouppteckning
Tar ut original på förteckningar, årsräkningar och sluträkningar för samtliga 
Skickar ett följebrev tillsammans med ovan handlingar till en person på 
bouppteckningen. Skickar med rekommenderat brev + Mb

Vid upphörande av godmanskap/förvaltarskap efter tingsrättens beslut:
Skickar förteckningar, årsräkningar och sluträkningar med rekommenderat brev till 
huvudmannen själv tillsammans med ett följebrev.
Skickar med rekommenderat brev + Mb

5.8 Finns rutin/checklistor för hur myndigheten granskar hur uppdragen att bevaka 
rätt och sörja för person genomförs? (Se 12 kap 2, S och 9 §§ föräldrabalken).
Om rutin/checklista ändrats sedan Länsstyrelsens inspektion 2020 ska handlingen 
bifogas.
Dels utifrån redogörelsen som god man/förvaltare lämnar in. Indirekt kontroll sker 
i samband med att handläggning av ärenden sker fortlöpande. Då ser vi till att vi har 
tillräcklig information att tillgå. Även uppföljning då vi får impulser/klagomål t ex 
från chef för särskilt boende. Det kan vara i samband med ett yttrande till TR.

S.9 Finns rutin/checklistor/frågeformulär till förvaltare avseende myndighetens 
årliga särskilda granskning av förvaltarskap? (Se 5 § 2 st förmynderskaps- 
förordningen.)
Om rutin/checklista/frågeformulär ändrats sedan Länsstyrelsens inspektion 2020 
ska handlingen bifogas.
ÖF skickar ut blanketten omprövning av förvaltarskap under sommaren och där 
förvaltaren får redogöra för hur det fungerar och om de anser att förvaltarskap et ska 
upphöra eller fortsätta. Eventuellt anmodas om komplettering.
Om ärendet varit/är i tingsrätten under året görs ingen vidare omprövning utan då 
ses ärendet omprövat av TR:n. Då görs en tjänsteanteckning gällande detta. 
Genomgång görs av samtliga. En bedömning görs av underlaget och där ärendet
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bereds för beslut i TR:n eller så gör nämnden en omprövning av beslutet längst ned 
på blanketten.

5.10 Redogör för eller bifoga rutiner/checklistor som visar hur överförmyndarens 
tillsyn av förmynderskap säkerställs.
Vart annat år begär vi in saldobesked på alla minderåriga samt de som har ett kapital 
/försäkringsmedel på över 8 prisbasbelopp ska lämna in en årsräkning varje år.

5.11 Redogör för eller bifoga rutiner/checklistor för överförmyndarens hantering 
när huvudman är delägare i dödsbo.
Föreligger jäv om huvudmannen redan har en ställföreträdare måste denne ansöka 
om en tillfällig god man hos OF. När arvsskiftet har upprättats och alla delägare 
undertecknat och godkänt arvskiftet, ska ställföreträdaren inhämta OF:s samtycke 
till fördelningen och bifoga bl. a. arvskifte och reg bouppteckning. Om dödsboet inte 
avslutats inom sex månader efter bouppteckningen ska en skriftlig redogörelse 
lämnas till ÖF där anledning beskrivs. OF begär in underlag så att allt redovisats på 
ett korrekt sätt. Därefter avslutas tf godmanskapet.

6. Ställföreträdare

6.1 Bedöms antalet ställföreträdare vara tillräckligt stort?
Nej. För områdena Markaryd och Almhult finns idag enstaka ställföreträdare för 
ärenden som är lämpliga för lekmän. I något fall har ställföreträdare där kunnat 
omfördelas till Ljungby. Svåra ärenden har kunnat fördelas till professionella gode 
män utifrån det behov som faktiskt funnits samt i två fall till företag.
Behovet är stort och ständigt ökande för de som behöver professionella gode män. 
Ljimgby har ett flertal som väntar på både professionell god man samt lekman.

6.2
a) Hur rekryteras ställföreträdare?
Vi annonserar i lokaltidningens Veckonytt, på vår hemsida, på facebook-Ljungby 
kommun, vi har i tackbrev till våra ställföreträdare i samband med utskick av 
årsräkning nämnt om de har någon person som de kan tipsa och kontakta oss.

b) Vilka aktiviteter har gjorts för att rekrytera lämpliga ställföreträdare, t.ex. till 
mer komplicerade ärenden, sedan Länsstyrelsens inspektion 2020?
Vi har anlitat ett företag (Optio AB) i två komplexa ärenden. Vi har sedan tidigare 
fyra anställda professionella godemän.

c) Vilka aktiviteter planeras för att rekrytera lämpliga ställföreträdare under 2021?
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Vi planerar annons i lokaltidning, kommunens interna tidning samt sociala medier.

6.3 Hur många uppdrag som god man eller förvaltare har den ställföreträdare som 
har flest uppdrag?
10 st.

6.4
a) Anlitas personer som är kopplade till företag/organisation/kommunal 
förvaltarenhet som tillhandahåller ställföreträdare, som god man eller förvaltare?

Ja

b) I hur många ärenden i så fall?
Vi har två huvudmän som har ställföreträdare genom företag. Ljungby kommun har 
fyra professionella godemän anställda (3,50 tjänst).

6.5 Vilken utbildning erbjuds en ny ställföreträdare? Ange särskilt i vems regi 
utbildningen ges och om den anordnas i samarbete med andra överförmyndar- 
verksamheter.
Alla nya ställföreträdare har erbjudits att delta i år på en utbildningskväll dels för att 
få allmän information men främst för att få utbildning kring årsräkning. Vi har 
erbjudit att delta via Teams eller på plats. Vi har även lämnat ut Sporrstedts bok, 
God man och förvaltare, till alla nya ställföreträdare.

6.6 Vilken fortbildning har ställföreträdarna erbjudits sedan Länsstyrelsens 
inspektion 2020? Ange särskilt i vems regiutbildningen ges och om den anordnas i 
samarbete med andra överförmyndar-verksamheter.
P.g.a. pandemin har vi inte erbjudit någon fortbildning i dagsläget.

6.7 Ange om, och i så fall vilken, fortbildning ställföreträdarna kommer att erbjudas 
under det kommande året.
Vi planerar utbildningskväll med nyheter och fokus på att visa årsräkning och 
redogörelse.

6.8 Har något entledigande skett av ställföreträdare med anledning av att denne inte 
skött sitt uppdrag - sedan Länsstyrelsens inspektion 2020? I förekommande fall,
uppge grunden för entledigande och antal uppdrag:___________________________
Ja. En ställföreträdare lämnade varken in förteckning/årsräkning och sluträkning.
En ställföreträdare lämnade inte in årsräkningen.

7. Övrigt
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7.1 Har det sedan förra inspektionstillfället skett något i övrigt som Länsstyrelsen 
som tillsynsmyndighet bör känna till?
Ja, vi planerar att införa ett nytt system, Wäma Go. Budget tas i juni månad och 
införande blir förmodligen mot årsskiftet 2021 /2022. Vi har lämnat synpunkter i 
nytt läkarintyg till SKR. Flera viktiga uppgifter saknas enligt oss.

Namn, telefonnummer och e-postadress till den som fyllt i uppgifterna: 
Eva Andersson, 0372-789 187, eva.andersson@ljungby.se

1

Länsstyrelsen
Skåne

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstvrelsen.se/ dataskydd.

mailto:eva.andersson@ljungby.se
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 94 2021/0169 600

Återkoppling av uppdrag från kommunfullmäktige 
angående samarbete och utökning av den 
föräldrakooperativa förskolan Vårblomman

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen enligt redovisningen och 
därefter underrättas kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen om 
ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetbeslut 2021 ställdes en fråga till barn och utbildningsförvaltningen 
som gällde samarbete mellan Ljungby kommun och förskolan i Annerstad, 
Vårblomman. Problematiken med Torpa förskola är relaterad till 
lokalsituationen som uppstod då brister upptäcktäcktes i den dåvarande 
befintliga lokalen. Bristerna var så allvarliga att barn och elever som fanns i 
Torpa behövde få nya placeringar omgående vilket de också fick. Vi placerade 
barnen utefter vårdnadshavares önskemål. Bristerna gällande lokalen var inte 
kända vid de tidigare skyddsronder som gjorts regelbundet. Det placerades flera 
barn som tidigare gick i Torpa på Vårblomman enligt vårdnadshavares 
önskemål. Övergången skedde skyndsamt. Barnen går kvar och har funnit sig 
tillrätta på sin nya förskola.

Det som Barn och utbildningsnämnden därefter gjort är att ge uppdrag för 
utredningar gällande hur lösningen skulle kunna bli. Hänsyn till barnantal, 
ekonomi och god kvalitet har tagits i de överväganden som gjorts.

Utredningar angående nedanstående är genomförda:

Nybyggnation

Renovering av befintlig lokal 

Hyra annan lokal 

Förskolebuss

Vi har också haft dialog med förskolan Vårblomman i Annerstad som 
fortfarande har flera barn från Torpa placerade hos sig. Bamunderlaget är större 
i Annerstad efter att verksamheten i Torpa slutade. Vi konstaterade att 
samverkan har fungerat väl och barnen har anpassat sig väl. Vårblommans 
verksamhet påverkas givetvis av om det finns verksamhet i Torpa eller inte.
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Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningens bedömning och överväganden

En ekonomisk samverkan mellan parterna där en fristående aktör gynnas på ett 
sätt där inte andra fristående gynnas likvärdigt, är däremot inte förenligt med 
lagstiftningen. 2 kap. 3 § KL Likställighetsprincipen är en begränsningsprincip 
som ska tillämpas i de flesta beslut som kommunen fattar. Principen gäller 
enbart i förhållandet mellan kommunen och dess medlemmar. Den aktualiseras 
exempelvis om en kommun fattar beslut om bidrag till föreningar. Vid dessa fall 
uppkommer en fråga om beslutet innebär att medlemmar har behandlats rättvist 
eller snarare särbehandlingen på saklig grund. Det finns ingen heltäckande regel 
om vad som anses sakligt, utan man får objektivt se vad som utgör godtagbara 
skäl för en särbehandling vilket avgörs primärt från fall till fall och från 
verksamhetsområde till verksamhetsområde.

En särbehandling av kommunmedlemmar får således endast ske om det finns 
sakliga skäl. Om kommunen inte kan motivera en särbehandling, det vill säga 
ange sakliga skäl, så ska det kommunala beslutet upphävas.

Samt:

https://lagen.nu/prop/2008/09:171 

Hänsyn har tagits till bamperspektivet.

Förvaltningens beredning

Förvaltningen har berett ärendet genom digitalt möte med Vårblomman.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens information noteras enligt redovisningen. KLF och KS 
underrättas om ärendet.

Beslutsunderlag

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-10.
• Planeringsdirektiv antagen i KF 20201123.
• Arbetsutskottets protokoll 2021-05-12, § 81.

Justerandes sign

Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen

https://lagen.nu/prop/2008/09:171
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Förvaltning 
Jenny Wikby 
Titel: Verksamhetschef 
Tel. 0733 739411

Barn- och utbildningsnämnden

Återkoppling av uppdrag från KF angående samarbete och utökning av den 
föräldrakooperativa förskolan Vårblomman

Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att snarast möjligt utreda möjligheten 
för samarbete och utökning av den föräldrakooperativa förskolan Vårblomman för att 
lösa problematiken med nedlagd förskola i Torpa.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens information noteras enligt redovisningen. KLF och KS 
underrättas om ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetbeslut 2021 ställdes en fråga till barn och utbildningsförvaltningen som 
gällde samarbete mellan Ljungby kommun och förskolan i Annerstad, Vårblomman. 
Problematiken med Torpa förskola är relaterad till lokalsituationen som uppstod då 
brister upptäcktäcktes i den dåvarande befintliga lokalen. Bristerna var så allvarliga 
att barn och elever som fanns i Torpa behövde få nya placeringar omgående vilket 
de också fick. Vi placerade barnen utefter vårdnadshavares önskemål. Bristerna 
gällande lokalen var inte kända vid de tidigare skyddsronder som gjorts regelbundet. 
Det placerades flera barn som tidigare gick i Torpa på Vårblomman enligt 
vårdnadshavares önskemål. Övergången skedde skyndsamt. Barnen går kvar och 
har funnit sig tillrätta på sin nya förskola.

Det som Barn och utbildningsnämnden därefter gjort är att ge uppdrag för 
utredningar gällande hur lösningen skulle kunna bli. Hänsyn till barnantal, ekonomi 
och god kvalitet har tagits i de överväganden som gjorts. Utredningar angående 
nedanstående är genomförda:

Nybyggnation
Renovering av befintlig lokal 
Hyra annan lokal 
Förskolebuss

POSTADRESS BESÖKSADRESS
341 83 Ljungby Olofs gatan 9

TELEFON ORG NR
0372-78 90 00 vx 212000-0670

PLUSGIRO
302 50-5

E-POST
kommunstyrelsen@ljungby.se

TELEFAX WEBBPLATS
0372-78 91 44 www.jungby.se

BANKGIRO
156-0879

mailto:kommunstyrelsen@ljungby.se
http://www.jungby.se
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Vi har också haft dialog med förskolan Vårblomman i Annerstad som fortfarande har 
flera barn från Torpa placerade hos sig. Barnunderlaget är större i Annerstad efter 
att verksamheten i Torpa slutade. Vi konstaterade att samverkan har fungerat väl 
och barnen har anpassat sig väl. Vårblommans verksamhet påverkas givetvis av om 
det finns verksamhet i Torpa eller inte.

Förvaltningens bedömning och överväganden

En ekonomisk samverkan mellan parterna där en fristående aktör gynnas på ett sätt 
där inte andra fristående gynnas likvärdigt, är däremot inte förenligt med 
lagstiftningen. 2 kap. 3 § KL Likställighetsprincipen är en begränsningsprincip som 
ska tillämpas i de flesta beslut som kommunen fattar. Principen gäller enbart i 
förhållandet mellan kommunen och dess medlemmar. Den aktualiseras exempelvis 
om en kommun fattar beslut om bidrag till föreningar. Vid dessa fall uppkommer en 
fråga om beslutet innebär att medlemmar har behandlats rättvist eller snarare 
särbehandlingen på saklig grund. Det finns ingen heltäckande regel om vad som 
anses sakligt, utan man får objektivt se vad som utgör godtagbara skäl för en 
särbehandling vilket avgörs primärt från fall till fall och från verksamhetsområde till 
verksamhetsområde.
En särbehandling av kommunmedlemmar får således endast ske om det finns 
sakliga skäl. Om kommunen inte kan motivera en särbehandling, det vill säga ange 
sakliga skäl, så ska det kommunala beslutet upphävas.

Samt:

https://laqen .nu/prop/2008/09:171

Hänsyn har tagits till barnperspektivet.

Förvaltningens beredning

Förvaltningen har berett ärendet genom digitalt möte med Vårblomman.

Nils-Göran Jonasson Jenny Wikby

Beslutsunderlag

https://laqen_.nu/prop/2008/09:171
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Planeringsdirektiv antagen i KF 20201123
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Kommunstyrelsen

KS § 112 KS2021-0206 040

Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de 
kommunala bolagen

Beslut

Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som Ljungbybostäder AB, 
Ljungby Energi AB, Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB har 
bedrivit under 2020 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ljungby Energi AB har inte uppfyllt målet om avkastningskravet på det 
justerade egna kapitalet varken för 2019 eller för 2020. Kommunstyrelsen 
beslutar att uppmana Ljungby Energi AB att vidta åtgärder för att förbättra det 
ekonomiska resultatet och uppnå avkastningskravet framåt i tiden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska varje år pröva om den verksamhet som bolagen bedrivit 
under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte varit fallet ska styrelsen lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Ljungbybostäder AB har i sin årsredovisning redovisat hur man har uppfyllt 
verksamhetsmål och ekonomiska krav. Kommunledningsförvaltningen bedömer 
att både verksamhetsmål och ekonomiska krav för Ljungbybostäder AB i 
huvudsak är uppfyllda.

I Ljungby Energi ABs årsredovisning redovisas hur bolaget under 2020 levt upp 
till verksamhetsmål och ekonomiska krav. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer att både verksamhetsmål och ekonomiska krav för Ljungby Energi AB 
i huvudsak är uppfyllda. På samma sätt som under 2019 så uppnåddes inte 
avkastningskravet under 2020. Även om verksamhetsmål och ekonomiska krav i 
huvudsak uppfylls så föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen beslutar att uppmana Ljungby Energi AB att vidta åtgärder för 
att förbättra det ekonomiska resultatet och uppnå avkastningskravet framåt i 
tiden.

Ljungby Utveckling AB ska uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter med 
lokaler för näringslivets behov. Kommunledningsförvaltningen bedömer att 
både mål och ekonomiska krav för Ljungby Utveckling AB är uppfyllda.

Målet för Ljungby Holding AB är att verka för att alla bolag i 
kommunkoncemen samarbetar i syfte att gagna kommunnyttan, minska

Justerandes sign
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kostnader och effektivisera verksamheten. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer att både mål och ekonomiska krav för Ljungby Holding AB är 
uppfyllda.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 25 maj 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att bedöma att den verksamhet som Ljungbybostäder AB, Ljungby 
Energi AB, Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB har bedrivit 
under 2020 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Ljungby Energi AB har 
inte uppfyllt målet om avkastningskravet på det justerade egna kapitalet varken 
för 2019 eller för 2020. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Ljungby Energi 
AB att vidta åtgärder för att förbättra det ekonomiska resultatet och uppnå 
avkastningskravet framåt i tiden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-05-25 §85 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen,2021-05-17 
Årsredovisning 2020 Ljungby Holding AB 
Årsredovisning 2020 för Ljungby Utveckling AB 
Årsredovisning 2020 för Ljungby Energi AB 
Årsredovisning 2020 för Ljungbybostäder AB

Beslutsordning

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

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

Skickas till

Ljungby Energi AB

Justerandes sign
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KS2021-0206.040

Kommunledningsförvaltningen

Magnus Johansson Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Tel. 0372-78 91 S3

magn us.g johans son@lj ungby. se

Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de 
kommunala bolagen

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som Ljungbybostäder AB, Ljungby 
Energi AB, Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB har bedrivit under 2020 
har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna.

Ljungby Energi har inte uppfyllt målet om avkastningskravet på det justerade egna kapitalet 
varken för 2019 eller för 2020. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Ljungby Energi att 
vidta åtgärder för att förbättra det ekonomiska resultatet och uppnå avkastningskravet 
framåt i tiden.”

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 1 § kommunallagen, uppsiktsplikt över de kommunala 
aktiebolagen. Utifrån uppsiktsplikten skall styrelsen uppmärksamt följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska varje år pröva om den verksamhet som bolagen bedrivit under 
föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte varit 
fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

I det särskilda ägardirektivet för respektive bolag framgår ägaridén som konkretiseras i 
verksamhetsmål och ekonomiska krav.

Förvaltningens bedömning och överväganden

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR PLUSGIRO

341 83 Ljungby Olofsgatan 9 0372-78 90 00 vx 212000-0670 302 50-5
E-POST

1...................... ;_____/_____/~M_*______
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BANKGIRO
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Kommunledningsförvaltningen har gjort en bedömning av om de kommunala bolagen har 
uppfyllt verksamhetsmål och ekonomiska krav genom bolagens rapportering i 
årsredovisningarna för 2020.

Ljungby bostäder AB har i sin årsredovisning redovisat hur man har uppfyllt verksamhetsmål 
och ekonomiska krav. Verksamhetsmålen gäller följande frågor:

• Ljungbybostäder ska bygga minst 120 bostäder inom kommunen per mandatperiod
• Årligen pröva möjligheten för byggnation på landsbygden
• att motverka segregation och bidra till en god social gemenskap, integration och 

mångfald i bostadsområden och kommundelar
• eftersträva en god tillgänglighet i bostäder och bostadsområden
• verka för en bra miljö
• ha en positiv hållning vad gäller medinflytande för hyresgäster
• ansvara för kommunens med- och inflyttarservice, i nära samarbete med 

näringslivsavdelningen
• medverka i brottsförebyggande åtgärder

Det ekonomiska kravet i ägardirektivet är att soliditeten ska vara minst 20 procent. Den 
faktiska soliditeten låg på 24,8 % i bokslut 2020, vilket gör att målet nås med god marginal. 
Den årliga avkastningen ska uppgå till minst 5 % av bolagets justerade egna kapital, utfallet 
låg på 4%. I ägardirektiven står dock att avkastningen kan, om Ljungbybostäder AB så 
bedömer, istället användas till att göra nödvändiga nedskrivningar och/ eller investeringar. 
Hyresintäkterna är något lägre än året innan medan driftkostnaderna har ökat.

Under året har trygghetsboendet Uttern med 54 lägenheter byggts. Ett ny byggnadsprojekt i 
Ryssby med 8 lägenheter påbörjades. Ansvaret för kommunens med- och inflyttarservice har 
förts över till näringslivsavdelningen på Ljungby kommun.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att både verksamhetsmål och ekonomiska krav för 
Ljungbybostäder AB i huvudsak är uppfyllda.

Verksamhetsmålen för Ljungby Energi är följande:
• 98% av fastigheterna inom Ljungby kommun ska ha erbjudits bredband senast 2022- 

05-31
• Man ska arbeta för nöjda kunder, hög tillgänglighet, uthålligt låga priser, god 

lönsamhet, miljövänliga energilösningar och lokal förankring.

Ljungby Energi skriver att 97,5% av kommuninvånarna har blivit erbjudna fiberanslutning 
och att man därmed är på väg att nå målet. Även i övrigt bedöms verksamhetsmålen vara 
uppfyllda.

Det ekonomiska kravet är minst 40% soliditet och avkastningskrav på 10% av bolagets 
justerade egna kapital. Soliditetsmålet uppnås med god marginal (57,5%). Däremot slutade 
avkastning på justerat eget kapital på 8,7 % och målet är därför inte uppnått. Anledningar 
som nämns i årsredovisningen är lågt vattenflöde i Lagan och lägre elproduktion vid
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Ljungsjö verket har gjort att elproduktionen har varit lägre än förväntat. Elpriset har varit 
betydligt lägre än under 2019. 2020 var ett ännu varmare år än 2019 vilket också har 
påverkat bolagets intäkter negativt.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att både verksamhetsmål och ekonomiska krav för 
Ljungby Energi AB i huvudsak är uppfyllda. Avkastningskravet uppnåddes inte heller för 
2019 varför vi bedömer att åtgärder behöver vidtas.

Ljungby Utveckling AB ska uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter med lokaler för 
näringslivets behov. Det ekonomiska kravet var att soliditeten skulle vara minst 10 % med 
ett långsiktigt mål på 15 %. Målet är uppnått eftersom soliditeten ligger på 23 %. Under året 
har Lidhult 43:6, produktionslokal 1 200 m2 på ofri grund sålts till Bröderna Jonssons 
Träindustri AB.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att både mål och ekonomiska krav för Ljungby 
Utveckling AB är uppfyllda.

Målet för Ljungby Holding AB är att verka för att alla bolag i kommunkoncemen samarbetar 
i syfte att gagna kommunnyttan, minska kostnader och effektivisera verksamheten.

Det ekonomiska kravet är att soliditeten i Ljungby Holding AB, såväl i moderbolaget som i 
koncernen som helhet, ska uppgå till minst 20 procent. Det ekonomiska kravet uppnås. 
Soliditeten i moderbolaget låg på 24,2 % och i koncernbolaget på 20,9 %.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att både mål och ekonomiska krav för Ljungby 
Holding AB är uppfyllda.

Jennie Vidal Magnus Johansson

Kommundirektör Ekonomichef

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-17 Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

över de kommunala bolagen

2. Årsredovisning 2020 Ljungby bostäder AB

3. Årsredovisning 2020 Ljungby Energi AB
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4. Årsredovisning 2020 Ljungby Utveckling AB

5. Årsredovisning 2020 Ljungby Holding AB
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