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Visions- och verksamhetsstyrning
Vision
Ljungby kommun har en vision som kommunfullmäktige har 
antagit. Visionen lyder ”I Ljungby kommun formar vi framti-
den tillsammans, 35 000 invånare år 2035”. 

”I Ljungby kommun” betyder att den omfattar hela den 
geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av. Med orden 
”formar vi framtiden” vill vi säga att framtiden inte är något 
vi sitter och väntar på ska ske utan något vi skapar. Detta är 
en central del i vår vision och vårt sätt att se på världen och 
hur förändring sker! 

Ordet ”tillsammans” betyder att vi samarbetar och hjälps åt. 
Att vi samarbetar med våra medborgare och kunder, mel-
lan kommun och näringsliv, tjänstemän och politiker, olika 
nämnder och förvaltningar och även med andra kommuner 
och aktörer i vår närregion. I Ljungby har vi en närhet till 
varandra som gör att vi kan samarbeta över alla gränser. 

”35 000 invånare år 2035” är ett tillägg till visionen som 
visar på en befolkningsökning. 

Ljungby kommuns modell, som ska hjälpa oss att arbeta mot 
visionen, består av två delar: struktur och kultur. Strukturen 
består av två delar, visionsstyrning och verksamhetsstyrning. 
Denna modell antogs av kommunfullmäktige i november 
2019 och ska gälla från den 1 januari 2020. Visionsstyrning 
är den politiska inriktningen. Verksamhetsstyrningen hänger 
ihop med den och är det som görs i kommunens verksamhe-
ter och som finns i exempelvis verksamhetsplaner, lagkrav 
och nyckeltal. 

Visionsmål
Till visionen finns tre visionsmål som beslutats av kom-
munfullmäktige. De har en tydlig koppling till visionen och 
beskriver ett framtida Ljungby kommun.  

• Bästa kommun att växa i

• Livslångt lärande för alla

• Vi skapar ett rikt liv

Visionsmålet Bästa kommunen att växa i beskriver att vi ska 
ha ett bra samarbete med näringslivet, vara tillgängliga för 
alla, attrahera fler genom kreativa miljöer och ha en mångfald 
av kultur, föreningsliv och idrott. Vi ska vara den bästa kom-
munen att växa i, som företag, som barn och som förening. 

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

Visionsmålet Vi skapar ett rikt liv innebär att vi ska erbjuda 
trygga och stimulerande miljöer, en inkluderande framtid, 
rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer. Vi ska erbjuda 
goda levnadsvillkor för alla, skapa förutsättningar för ett håll-
bart liv och utveckla mötesplatser som berikas med gemen-
skap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi skapar 
ett rikt ekologiskt och socialt liv.   
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Globala mål
Visionsmålen är kopplade till de globala målen. De globala 
målen är 17 utvecklingsmål som utgår från ekonomisk, social 
och miljömässig hållbar utveckling. År 2015 antog FN:s 
medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer de 17 globala 
målen för hållbar utveckling. De globala målen, som kommu-
nen också arbetar mot, hänger ihop med visionsmålen. 

Nyckeltal och analys
Det finns nyckeltal kopplade till de globala målen. RKA 
(Rådet för kommunala analyser) har föreslagit ett urval 
av nyckeltal till respektive globalt mål. Dessa nyckeltal 
indikerar hur arbetet mot de globala målen och Ljungby 
kommuns visionsmål går, och följs upp gemensamt i 
organisationen genom Forum för analys. Uppföljningen 
kommer ligga till grund för inriktningar och beslut.

Verksamhetsstyrning 
Förvaltningschefen har ägandeskap i verksamhetsstyrningen 
och ansvarar för att planera, prioritera, genomföra och följa 
upp verksamheten tillsammans med medarbetarna. Den 
förvaltningsspecifika verksamhetsplanen är ett styrverktyg 
för förvaltningsnämnd och ledning med syfte att utveckla 
och förbättra. Verksamhetsplanen kopplar ihop den 
kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga 
visionsstyrningen.

Finansiella mål
1. Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. 
resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med 
eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 1/KPI dec 
år 0)-1*100.
2. Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. 
3. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en 
mandatperiod) under perioden 2019-2022. Självfinansiering 
definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större 
än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det 
försämrad likviditet eller krav på upplåning.
4. Soliditeten för kommunen inklusive pensionsåtaganden 
ska överstiga 33 procent.

Samhällsekonomisk utveckling
Under 2019 har konjunkturen i Sverige klart och tydligt 
dämpats. Inbromsningen i BNP-tillväxten som inleddes 
för ett år sedan förutses fortsätta, även 2020. Den lägre 
produktionstillväxten sätter avtryck på arbetsmarknaden. 
Arbetslösheten har bottnat och är nu på väg upp. 
Konjunkturavmattningen som förutses 2020 är tämligen 
långsam, i likhet med tidigare bedömningar. Prognosen 
pekar på att Sverige når en mild lågkonjunktur mot slutet av 
2020. I hög grad är den svenska konjunkturen betingad av 
utvecklingen i omvärlden. Bakom de svaga globala utsikterna 
ligger antagandet att handelskonflikter och geopolitisk oro 
präglar också 2020. 

Svensk exportindustri tycks en tid ha klarat sig från den 

skarpa avmattning som syns exempelvis i Tyskland. En 
trolig förklaring är de senaste årens försvagning av den 
svenska kronan, som nu är rekordsvag. Utan ytterligare 
draghjälp från en ytterligare valutaförsvagning antas den 
vikande omvärldskonjunkturen snart dämpa exporten. 
SKR bedömer att arbetsmarknadskonjunkturen i Sverige 
fortsätter att försvagas nästa år. Efter en obruten förstärkning 
sedan 2010 ser man framför sig vikande sysselsättning 
och stigande arbetslöshet. Under 2019 väntas framför 
allt lägre sysselsättning i näringslivet, inom industrin och 
varuproducerande branscher. Avmattningen beräknas 
successivt sprida sig till privat tjänstesektor 2020, där en 
sysselsättningsnedgång också väntas. Även den offentliga 
sysselsättningen bedöms falla något.

Efter några år av stigande sysselsättning och stark 
skatteunderlagstillväxt bromsade skatteunderlaget in markant 
2018. Prognosen från SKR visar att skatteunderlagets 
ökningstakt avtar ytterligare under 2019 och 2020. Under 
2021 beräknas en svag vändning uppåt för sysselsättningen 
samt något större löneökningar än året innan men 
skatteunderlagets underliggande ökningstakt förblir låg. 

Samtidigt som skatteintäkterna viker når investeringarna 
i kommunerna rekordnivåer, vilket indirekt pressar upp 
kostnaderna. Det finns i nuläget inga indikationer på mer 
omfattande förändringar av skattesatserna 2020. SKR:s 
bedömning är att medelskattesatsen höjs med 5 öre. I 
budgetarbetet för 2020 arbetar många kommuner med 
olika typer av effektiviseringsåtgärder. Det kan handla om 
generella besparingskrav såväl som riktade åtgärder. En 
vanlig åtgärd är effektiviseringar i verksamheten genom 
neddragning av budgetramen. Både inom skolan och 
äldreomsorgen görs många riktade åtgärder, till exempel 
översyn av bemanning och scheman. Enligt beräkningar 
som baseras på SCB:s befolkningsprognos kommer de 
demografiskt betingade behoven 2019-2023 att öka med i 
genomsnitt 1,1 procent per år. Det kan jämföras med 0,5 
procent per år för åren 2000-2012 och 1,4 procent 2013-
2018. Bilden är alltså att den kraftiga uppgången har 
avslutats men att ökningstakten landat på en klart högre nivå 
än tidigare.
Källa: SKR, ekonomirapporten november 2019 

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell ökning 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018-2022

SKL okt 3,7 3,2 2,5 3,2 3,9 3,7 17,5
Regeringen sep 3,6 3,4 2,6 3,2 3,4 17,3
ESV sep 3,7 2,9 3,2 3,2 3,3 17,4
SKL aug 3,7 3,1 3,1 3,0 3,7 17,7
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Statsbidrag och utjämningsbidrag
Statsbidrag och 
utjämningsbidrag (tkr)

Budget 2019 Budget 
2020

Inkomstutjämningsbidrag 298 632 317 924
Kostnadsutjämningsavgift -47 154 -21 599
Regleringsbidrag/ -avgift 20 020 29 808
LSS-utjämningsbidrag 26 499 37 822
Kommunal fastighetsavgift 54 106 55 121
Intäkt välfärdsmiljarder 11 992 7 275
Totalt 364 095 426 351

Budgetförutsättningar

Befolkningsprognos och demografi
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en 
befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2032. I 
prognosen räknar vi med ett negativt födelsenetto men ett 
positivt flyttningsnetto varje år. Vi räknar totalt sett med en 
befolkningsökning med 149 personer 2019 och 191 personer 
2020. De åldersgrupper som ökar mest är 16-18 år och 80-84 
år.
Nämnderna kompenseras för ökade kostnader på grund 
av ökat invånarantal i olika åldersgrupper. En justering 
har gjorts för 2018 och 2019. För 2018 är invånarantalet 
definitivt och för 2019 finns en ny prognos. Totalt sett 
kompenseras förvaltningarna med 30 mkr, varav barn- och 
utbildningsnämnden står för 11 mkr och socialnämnden 16 
mkr.

Inflationskompensation
Nämnderna kompenseras med kostnaden motsvarande 2,6 % 
för köp av tjänst, t.ex. interkommunal ersättning och LOV 
inom hemtjänsten. Totalt ligger inflationskompensationen på 
4,2 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden 1,8 mkr och 
socialnämnden 2,3 mkr.

Internränta
Internräntan ligger på 1,1 procent för 2020 vilket är 
en sänkning från 1,4 procent. Räntesatsen bygger på 
kommunens genomsnittliga faktiska upplåningskostnad. 
Sänkningen har inneburit minskad budget för förvaltningarna 
med 4,3 mkr.

Kapitalkostnadskompensation
Nämnderna har i ramen kompenserats för kapitalkostnad 
utifrån planerade investeringar under 2020. 
Kapitalkostnadskompensationen ligger på 1,5 mkr för 2020, 
varav 1,1 mkr till tekniska nämnden. 

Löneökningar
Den beräknade löneökningsnivån ligger på 2,8 procent.

PO-pålägg 2020
Arbetsgivaravgifter enligt lag är oförändrade på 31,42 
procent. Avtalsförsäkringarna är också på samma nivå,  
0,03 procent. Däremot har schablonen för kollektivavtalad 
pension höjts med en procentenhet. Totalt inkl schablon för 
kollektivavtalad pension ligger PO-pålägget på 40,15 procent 
för 2020, att jämföra med 2019 då PO-pålägget var 39,15 
procent. Förvaltningarnas budgetar har kompenserats med 
9,2 mkr.

Pensionskostnader 
I pensionskostnaden ingår följande olika delar:
• Pensionsutbetalningar avser utbetalningar till pensionärer.
• Avsättning till pensioner är kostnader för särskild 
avtalspension och PA-KL-pensioner.
• Den avgiftsbestämda ålderspensionen är 
pensionsbetalningar för personalen. För 2019 sätts 4,5 
procent av lönen av till pension. 
• Pensionspremier är försäkringspremier för pension enligt 
pensionsplanen KAP-KL.
• För alla pensionskostnader betalas en särskild löneskatt på 
24,26 procent.

Övriga budgetförändringar
Minskning av ramen har skett för anslag som höjdes tillfälligt 
2019; politikerutbildning, val 2019, varumärkesbyggande, 
översiktsplan samt rivning och sanering Holmsborg. Justering 
av ramarna har även gjorts efter förändrade statsbidrag, 
exempelvis lovskola och utökad undervisningstid lågstadiet.
Socialnämndens budget har utökats med 2,7 mkr för chefer 
vilket tidigare har finansierats genom statsbidrag direkt till 
socialnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Generellt
• Internhyran för drift och underhåll höjs med 4 600 

tkr utöver vanliga indexuppräkningar. Finansiering 
görs genom minskad administration inom 
fastighetsavdelningen och genom ökad debitering 
mot investeringsprojekt med sammantaget 600 tkr. 
Internhyran för förvaltningarna höjs med 4 000 tkr vilket 
nämnderna kompenseras för.

• Miljonen för medfinansiering EU-bidrag minskas till 800 
tkr.

• Den tidigare beslutade besparingen av administration 
på 1 350 tkr har fördelats ut till respektive nämnd i 
förhållande till andelen administratörer.

• Av besparingsskäl tas demografikompensationen bort 
för kommunstyrelsen och för miljö- och byggnämnden. 
Socialnämndens kompensation minskas med 2 400 tkr.

• Av besparingsskäl ska kommunen sluta vara fair trade-
certifierad. Kostnaden kan då minskas med 160 tkr 
årligen vilket budgetmässigt kommer att fördelas på 
berörda förvaltningar.

• De politiska arvodena ska sänkas och ge en besparing på 
1 000 tkr. Besparingen kommer att fördelas på respektive 
nämnd.

Kommunstyrelsen
• En besparing görs genom att ta bort tjänsten som 

leansamordnare, vilket medför minskad budget med 700 
tkr.

• Tjänsten som integrationssamordnare tas bort vilket 
innebär en minskad budget med 600 tkr.

• Tjänsterna som internationell samordnare respektive 
landsbygdsutvecklare minskas med en tjänst och 
båda funktionerna ska inrymmas inom en tjänst. 
Kommunstyrelsens budget minskas med 700 tkr.

• Budgeten för feriearbete minskas med 250 tkr som en 
anpassning till verkligt utfall de senaste åren.

• Miljöfonden tas bort, vilket ger en minskad budget för 
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kommunstyrelsen med 200 tkr.
• Den sociala investeringsfonden tas bort och budgeten 

minskas därmed med 500 tkr.
• Anslaget till Bolmenfonden på 150 tkr tas bort. 

Forskningsstationen vid Tiraholm får ett årligt bidrag om 
100 tkr.

• Fritidsbanken som har finansierats av sociala 
investeringsfonden ska finnas kvar och ligga inom 
kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

• Budgeten för personalutbildning, Chef i Ljungby, 
minskas med 150 tkr.

• Medlemskap i Tunga fordon ska sägas upp vilket ger en 
besparing på 106 tkr.

• Miljökalendern ska inte längre tas fram vilket innebär att 
kommunstyrelsens budget kan minskas med 70 tkr.

• Avtalet med handikapprörelsens idé- och 
kunskapscentrum ska sägas upp, vilket medför att 
budgeten för kommunstyrelsen kan minskas med 99 tkr.

• Sponsring för Ljungbydagarna minskas med 50 tkr.
• Kommunstyrelsen får minskad budget med 1 000 

tkr för varumärkesbyggande och med 200 tkr för 
politikerutbildning eftersom det var tillfälliga 
budgetökningar 2019.

• Kommunstyrelsen får utökad budget med 250 tkr för 
utredningar gällande fokusområden.

• Kommunstyrelsen får utökad budget med 100 tkr för 
fokusområde berättande. 

Tekniska nämnden
• Tomtpriset för såväl bostads- som industritomter ska 

höjas med 10 procent, vilket beräknas ge ökade intäkter 
med 600 tkr.

• Budgeten minskas med 2 300 tkr för rivning och 
sanering Holmsborg eftersom det var en tillfällig 
budgetökning 2019.

• Budgeten minskas med 800 tkr för park- och 
grönyteskötsel.

Miljö- och byggnämnden
• Miljö- och livsmedelstaxorna ska höjas motsvarande 

1 300 tkr. Av detta avser 300 tkr interna intäkter vilket 
nämnderna kompenseras för. Miljö- och byggnämndens 
budget minskas med 1 300 tkr.

• N-faktorn i planavgiften höjs med 0,2 enheter vilket ger 
ökade intäkter med 600 tkr.

• En besparing görs av demografisk kompensation för 
miljö- och byggnämnden under 2020 med 72 tkr.

• Fortsatta kostnader för översiktsplanen under 
2020 ska täckas genom miljö- och byggnämndens 
resultatbalansering. 

Barn- och utbildningsnämnden
• Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 

977 tkr för lovskola, 629 tkr för utökad undervisningstid 
för lågstadiet och 29 tkr för befattningsutbildning 
rektorer. Kommunen har fått ökat generellt statsbidrag 
med motsvarande belopp.

• LSS-verksamheten flyttas organisatoriskt till 
socialnämnden. Budgeterade medel på 13 954 tkr flyttas 
till socialnämnden.

• Det kommer troligtvis finnas möjlighet att söka 
statsbidrag motsvarande 3 lärarassistenttjänster inför 
år 2020. Möjlig anpassning med färre elevassistenter, 

men däremot fler lärarassistenter motsvarar ca 2 000 tkr. 
Budgeten för barn- och utbildningsnämnden minskas 
med motsvarande belopp.

• Effektivisering ska göras inom förskola beräknad 
på att öka antalet barn i förhållande till årsarbetare 
motsvarande 0,1 enhet, vilket motsvarar en helårseffekt 
på 2 500 tkr. Effektiviseringen ska göras utan att riskera 
minskning av statsbidrag till förskoleverksamheten.

• En besparing görs genom att ta bort tjänsten som 
priosamordnare, vilket medför minskad budget med 650 
tkr.

• Familjecentralen i Lagan flyttas till Bergalyckans 
förskola, vilket innebär en besparing på 100 tkr.

• Bidraget till körkortsutbildning för gymnasieelever 
begränsas till att bara gälla prioriterade grupper. 
Budgeten minskas med 200 tkr.

Socialnämnden
• I utredningen ”Förutsättningar för chefskap i Ljungby 

kommun” framkom det att det behövs fler chefstjänster 
inom socialförvaltningen. Socialnämndens kostnad för 
nya chefer har tidigare täckts genom statsbidrag. Från 
2020 kompenseras socialnämnden med 2 700 tkr för fyra 
chefstjänster.

• LSS-verksamheten för barn flyttas organisatoriskt från 
barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden. 
Budgeterade medel på 13 954 tkr flyttas till 
socialnämnden. I samband med omorganisationen 
minskas budgeten med 250 tkr.

• Avgift för alkoholtillstånd ska höjas och ge en ökad 
intäkt med 100 tkr. Budgeten för socialnämnden minskas 
med motsvarande belopp.

Kultur- och fritidsnämnden
• Tourist Centers lokaler ska sägas upp och personalen ska 

istället inrymmas inom andra kommunala lokaler. Detta 
medför en besparing på 266 tkr från och med 2022.

• Gratis bad för pensionärer ska upphöra, vilket ger 
minskad budget med 300 tkr.

• Avgift för vuxna (från 18 år) ska tas ut för utebaden, 
vilket tidigare har varit gratis. Budgeten minskas därmed 
med 135 tkr.

• Biblioteksfilialen i Ryssby ska läggas ned och Ryssby 
får istället biblioteksservice genom bokbussen. Budgeten 
minskas med 233 tkr.

• Kulturskolans verksamhet minskas med en tjänst, vilket 
ger minskad budget med 600 tkr.

• Fritidsbankens verksamhet flyttas organisatoriskt till 
kultur- och fritidsnämnden. Fritidsbanken kan inrymmas 
på huvudbiblioteket. Kultur- och fritidsnämndens budget 
utökas med 500 tkr.

• Fritidsgården i Lagan läggs ner vilket ger en besparing 
på 700 tkr.

• Kultur- och fritidsnämnden får utökad budget med 155 
tkr för lokaler och höjt bidrag för Berättarnätet.

• Kultur- och fritidsnämnden får utökad budget under 
2020 med 370 tkr för bidrag till Lokal 16. 

Valnämnden
Budgeten minskas med 450 tkr eftersom det inte är något val 
2020. 
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Finansiering
En ny prognos för 2019 och framåt visar på bättre skatteutfall 
samt förbättring vad gäller kostnadsutjämningsavgift och 
LSS-utjämningsbidrag under 2020 med sammantaget 11 mkr.

De finansiella intäkterna beräknas ligga på 17 500 tkr 
årligen. Intäkterna består huvudsakligen av intäkter från 
kapitalförvaltningen och borgensavgifter från kommunala 
bolag. I de finansiella intäkterna ingår även 1 400 tkr för 
planerad utdelning från Ljungbybostäder. Utdelningen 
ska användas för att finansiera kommunens satsning på 
fritidsbank, Lokal 16 och familjecentral Ljungby.

De finansiella kostnaderna ligger på 13 043 tkr, vilket är 
en ökning mot 2019 med 1 549 tkr. Ökningen beror på att 
upplåningen beräknas stiga.

För löneökning 2020 budgeteras 2,8 procent.

Upplåning
För 2019 beräknas nyupplåningen ligga på 214 mkr. För 
2020 budgeteras en upplåning på 91 mkr. För 2021 och 2022 
planeras för ytterligare upplåning med sammantaget 134 mkr. 
De långfristiga skulderna beräknas öka från 563 mkr 2018 till 
998 mkr 2022.

Årets resultat
Årets resultat för 2020 ligger på 33 482 tkr. Det finansiella 
målet om att resultatet ska motsvara 2 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag uppnås i budgeten. 
För 2021 finns preliminärt en budgetanpassning på 24 000 tkr 
för att nå det finansiella målet och 36 000 tkr för 2022.

Investeringsbudget
Nämnderna har lämnat in begäran om investeringar på 
sammantaget 246 325 tkr för 2020, 203 625 tkr exkl 
VA och renhållning. Kommunfullmäktiges beslut är en 
investeringsnivå på 194 725 tkr, 152 025 tkr exkl VA och 
renhållning. Det finansiella målet är att investeringar ska 
självfinansieras, exkl VA och renhållning. Målet uppnås inte 
utan självfinansiering ligger på enbart 69 procent. För att 
finansiera investeringarna krävs en upplåning på 91 379 tkr 
under 2020.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslås tilldelas en årlig 
investeringsbudget på 6 350 tkr, vilket huvudsakligen består 
av IT-investeringar. 

Tekniska nämnden
Övergripande: Beslutet är att maskiner och fordon budgeteras 
till 3 000 tkr för 2020.

Fastighetsavdelningen: Budget för reinvestering läggs på 
21 000 tkr årligen, förutom för 2020 då budgeten läggs på 
15 000 tkr. Samtidigt läggs budget in för reinvestering tak 
huvudbiblioteket med 12 000 tkr för 2020. I övrigt följer 
kommunfullmäktiges beslut tekniska nämndens förslag. 
Harabergsgatans förskola är framflyttad till 2021-2022.

Tekniska nämnden i samråd med barn- och 
utbildningsnämnden uppmanas att planera för att förskola i 
Kånna ska byggas under 2024. Förstudie och programfas ska 

göras under 2020-2023. 

Tekniska nämnden i samråd med barn- och 
utbildningsnämnden uppmanas att planera för ny skola 
utmed Bolmens östra strand.

Gatuavdelningen: Jämfört med tekniska nämndens förslag så 
har budgeten för trafiksäkerhet minskats något till 2 000 tkr 
istället för 2 200 tkr. Inga medel för centrumplan sätts av för 
2020.

Parkavdelningen: Kommunfullmäktige har beslutat att 
parkavdelningen får budget enligt tekniska nämndens förslag 
förutom att kompletteringsplanteringar sänks till vad som 
tidigare låg i plan.

Exploateringsavdelningen: Beslutet är att det sätts av 3 000 
för markförvärv.

VA- och renhållningsavdelningen: Investeringarna inom VA 
och renhållning budgeteras enligt tekniska nämndens förslag, 
totalt 42 700 tkr för 2020. Största posten avser VA-plan,  
12 000 tkr.

Miljö- och byggnämnden
För inventarier sätts 150 tkr av och under 2020 300 tkr för 
EDP Vision.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden får budget för Ipads F-3, 
fordonsprogram inriktning transport och till inventarier till 
Regnbågens förskola.

Socialnämnden
Inventarier till Holmsborg budgeteras 2020. Nytt 
äldreboende budgeteras när de första faserna i 
investeringsprocessen har genomförts.

Kultur- och fritidsnämnden
För investeringar i Ringbadet avsätts totalt 3 500 tkr under 
tre år, 2019-2021. Investeringsmedel avsätts för 2020 
för sarg A-hallen Ljungby Arena, nya bassängtäcken till 
Kronoskogsbadet, säkerställande av vattenbehandlingen i 
badanläggningen och kylanläggning till Ljungby Arena.

Plan 2021-2024
För 2021-2024 finns totalt planerade investeringar på 789 
950 tkr. Investeringsbudgeten kommer att utökas med inves-
teringar som har genomgått programfasen i investeringspro-
cessen.

Uppdrag
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda rädd-
ningstjänstens organisation i syfte att minska kostnaderna.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda lokal-
behov till arkivverksamheten och lämplig ambitionsnivå för 
arkivverksamheten.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheten att ersätta medborgarförslag med e-förslag, 
alternativt att sätta ett krav på ett antal namnunderskrifter för 
att medborgarförslag ska hanteras politiskt.
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Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda regel-
verk och system för motprestationer vid kommunala bidrag 
till föreningar.

Övriga beslut
I samband med ny skola årskurs 7-9 ska samlokalisering 
göras mellan grundskola, kulturskola och fritidsgård.

Samordning av tjänster ska göras i möjligaste mån mellan 
kommunen och de kommunala bolagen.

LSS-verksamhet för barn inklusive korttidsboende ska orga-
nisatoriskt flyttas till socialnämnden från och med 2020-01-
01.

Beslut om mål för 2020 tas upp till beslut under hösten 2019 
eftersom en ny modell för målstyrningen håller på att tas 
fram.

Ljungbybostäder AB får genom ändrade ägardirektiv i upp-
drag att inrätta en tjänst för inflyttarservice.

BUDGET 2020
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Budget per nämnd och förvaltning 2020 (tkr)

Budget 2019 Budget 2020

Kommunstyrelse 87 160 83 741
Teknisk nämnd 134 879 92 504
Miljö- och byggnämnd 11 112 9 371
Barn- och utbildningsnämnd 637 311 690 724
Socialnämnd 630 429 684 030
Kultur- och fritidsnämnd 72 258 73 504
Valnämnd 464 14
Gemensam överförmyndarnämnd 4 126 4 321
Revision 979 1 079
Gemensam familjerättsnämnd 1 735 1 801

SUMMA 1 580 453 1 641 089

KOMMUNSTYRELSE

Demografifaktor justering 2018 160
Demografifaktor justering 2019 22
Demografifaktor 2020 1 264
Justering demografi -1 446
Internhyra 24
Fokusområde berättande 100
Fokusområde utredningar 250
Löneökning 1 400
Höjda PO-pålägg 372
Sänkt internränta -66
Besparing administration -389
Politikerutbildning -200
Leansamordnare -700
Integrationssamordnare -600
Internationell samordnare/ landsbygdsutv -700
Feriearbete -250
Tunga fordon -106
Miljöfonden -200
Ungdomsrådet 71
Ekonom miljö o bygg 37
Kemikaliehanteringssystem -7
Fair trade -30
Social investeringsfond -500
Bolmenfonden -150
Forskningsstation Tiraholm 100
Miljökalender -70
Chef i Ljungby -150
Handikapprörelsens idé- och kunskapscentrum -99
Varumärkesbyggande -1 000
Ljungbydagarna, minskad sponsring -50
Politiska arvoden -506

SUMMA -3 419
-10

3 038

BUDGET 2020
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

Demografifaktor justering 2018 14
Demografifaktor justering 2019 9
Demografifaktor 2020 49
Höjda PO-pålägg 103
Politiska arvoden -69
Sänkt internränta -7
Miljö- o livsmedelstaxa -1 297
Höja n-faktorn i planavgiften -600
Besparing administration -33
Ekonom miljö o bygg -37
Kemikaliehanteringssystem -7
Översiktsplan -200
Justering demografi -72
Löneökning 406

SUMMA -1 741

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND                                    

Inflationskompensation 1 756
Demografifaktor justering 2018 -80
Demografifaktor justering 2019 -387
Demografifaktor 2020 11 756
Höjda PO-pålägg 3 753
Sänkt internränta -1 346
Löneökning 14 978
Höjd internhyra 3 260

Inflationskompensation 50
Kapitalkostnadskompensation 1 095
Politiska arvoden -99
Höjda PO-pålägg 670
Sänkt internränta -1245
Höjd internhyra 416
Interndebitering kost -43 000
Fair trade -80
Höjning tomtpris -600
Höjning miljö- o livsmedelstaxa 123
Park, minskad skötsel grönytor -800
Rivning och sanering Holmsborg -2 300
Demografifaktor justering 2018 223
Demografifaktor justering 2019 89
Demografifaktor 2020 746
Besparing administration -140
Löneökning 2 477

SUMMA - 42 375

TEKNISK NÄMND                           
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND                                             

Demografifaktor justering 2018 44
Demografifaktor justering 2019 23
Demografifaktor 2020 392
Löneökning 1 539
Höjda PO-pålägg 271
Sänkt internränta -611
Höjd internhyra 300
Höjning miljö- o livsmedelstaxa 27
Ta bort gratis bad för pensionärer -300
Avgift till utebad -135

Politiska arvoden -101
Interndebitering kost 38 270
Höjning miljö- o livsmedelstaxa 131
LSS flytt till SN -14 440
Fler barn per förskollärare -2 500
Minska körkortsutbildning -200
Kemikaliehanteringssystem 39
Fair trade -25
Priosamordnare -650
Elevassistenter -2 000
Besparing administration -336
Familjecentral Lagan -100
Lovskola 977
Utökad undervisningstid lågstadiet 629
Befattningsutbildning rektorer 29
Prao årskurs 8 o 9 53 413

SUMMA 53 413

SOCIALNÄMND

Inflationskompensation 2 316
Demografifaktor justering 2018 3 142
Demografifaktor justering 2019 837
Demografifaktor 2020 12 048
Höjda PO-pålägg 4 005
Politiska arvoden -144
Höjning miljö- o livsmedelstaxa 16
Interndebitering kost 4 730
LSS flytt från BUN 14 440
Fair trade -25
Justering demografi -2 400
LSS minskning i samband med omorganisation -250
Chefer 2 700
Kemikaliehanteringssystem -14
Besparing administration -398
Höja avgift för alkoholtillstånd -100
Sänkt internränta -1 015
Löneökning 13 713

SUMMA 53 601
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Biblioteksfilial Ryssby -233
Minskning en tjänst kulturskolan -600
Kemikaliehanteringssystem -11
Politiska arvoden -62
Fritidsbanken 500
Fritidsgård Lagan -700
Berättarnätet 155
Lokal 16 370
Ungdomsrådet -71
Besparing administration -54
Kapitalkostnadskompensation 402

SUMMA 1 246
Brandutbildning -11

VALNÄMND

Val 2018/ 2019 -450

SUMMA -450

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Inflationskompensation 37
Höjda PO-pålägg 36
Löneökning 95
Demografifaktor justering 2018 6
Demografifaktor justering 2019 3
Demografifaktor 2020 18

SUMMA 195

REVISION

Löneökning 10
Ökat anslag 100
Politiska arvoden -19
Höjda PO-pålägg 3
Demografifaktor justering 2018 1
Demografifaktor justering 2019 1
Demografifaktor 2020 4

SUMMA 100

GEMENSAM FAMILJERÄTTSNÄMND

Demografifaktor justering 2018 2
Demografifaktor justering 2019 1
Demografifaktor 2020 8
Inflationskompensation 55

SUMMA 66



BUDGET 2020

13

B
U

D
G

E
T

FÖ
R

Ä
N

D
R

IN
G

A
R

 (t
kr

)
K

L
F

T
N

M
B

N
B

U
N

SN
K

FN
Va

ln
äm

nd
Ö

ve
rf

R
ev

is
io

n
G

em
 

nä
m

nd
To

ta
lt

In
fla

tio
ns

ko
m

pe
ns

at
io

n
50

1 
75

6
2 

31
6

37
55

4 
21

4
D

em
og

ra
fif

ak
to

r j
us

te
rin

g 
20

18
16

0
22

3
14

-8
0

3 
14

2
44

6
1

2
3 

51
2

D
em

og
ra

fif
ak

to
r j

us
te

rin
g 

20
19

22
89

9
-3

87
83

7
23

3
1

1
59

8
D

em
og

ra
fif

ak
to

r 2
02

0
1 

26
4

74
6

49
11

 7
56

12
 0

48
39

2
18

4
8

26
 2

85
Lö

ne
ök

ni
ng

1 
40

0
2 

47
7

40
6

14
 9

78
13

 7
13

1 
53

9
95

10
34

 6
18

K
ap

ita
lk

os
tn

ad
sk

om
pe

ns
at

io
n

1 
09

5
40

2
1 

49
7

Va
l 2

01
8/

 2
01

9
-4

50
-4

50
Po

lit
ik

er
ut

bi
ld

ni
ng

-2
00

-2
00

Va
ru

m
är

ke
sb

yg
ga

nd
e

-1
 0

00
-1

 0
00

R
iv

ni
ng

 o
ch

 sa
ne

rin
g 

H
ol

m
sb

or
g

-2
 3

00
-2

 3
00

Lo
vs

ko
la

97
7

97
7

U
tö

ka
d 

un
de

rv
is

ni
ng

st
id

 lå
gs

ta
di

et
62

9
62

9
Ju

st
er

in
g 

de
m

og
ra

fi
-1

 4
46

-7
2

-2
 4

00
-3

 9
18

Fo
ku

so
m

rå
de

 u
tre

dn
in

ga
r

25
0

25
0

B
ef

at
tn

in
gs

ut
bi

ld
ni

ng
 re

kt
or

er
29

29
LS

S 
fly

tt 
fr

ån
 B

U
N

 ti
ll 

SN
-1

4 
44

0
14

 4
40

0
Ö

ka
t a

ns
la

g
10

0
10

0
Le

an
sa

m
or

dn
ar

e
-7

00
-7

00
Fo

ku
so

m
rå

de
 b

er
ät

ta
nd

e
10

0
10

0
In

te
gr

at
io

ns
sa

m
or

dn
ar

e
-6

00
-6

00
H

öj
da

 P
O

-p
ål

äg
g

37
2

67
0

10
3

3 
75

3
4 

00
5

27
1

36
3

9 
21

3
Sä

nk
t i

nt
er

nr
än

ta
-6

6
-1

 2
45

-7
-1

 3
46

-1
 0

15
-6

11
-4

 2
90

In
te

rn
at

io
ne

ll 
sa

m
or

dn
ar

e/
 la

nd
sb

yg
ds

ut
v

-7
00

-7
00

Fe
rie

ar
be

te
-2

50
-2

50
Tu

ng
a 

fo
rd

on
-1

06
-1

06
M

ilj
öf

on
de

n
-2

00
-2

00
So

ci
al

 in
ve

st
er

in
gs

fo
nd

-5
00

-5
00

M
ilj

ök
al

en
de

r
-7

0
-7

0
C

he
f i

 L
ju

ng
by

-1
50

-1
50

H
an

di
ka

pp
rö

re
ls

en
s i

dé
- o

ch
 k

un
sk

ap
s-

ce
nt

ru
m

-9
9

-9
9

C
he

fe
r

2 
70

0
2 

70
0

U
ng

do
m

sr
åd

et
71

-7
1

0



BUDGET 2020 BUDGET 2020

14

B
U

D
G

E
T

FÖ
R

Ä
N

D
R

IN
G

A
R

 (t
kr

)
K

L
F

T
N

M
B

N
B

U
N

SN
K

FN
Va

ln
äm

nd
Ö

ve
rf

R
ev

is
io

n
G

em
 

nä
m

nd
To

ta
lt

Ek
on

om
 m

ilj
ö 

o 
by

gg
37

-3
7

0
Ö

ve
rs

ik
ts

pl
an

-2
00

-2
00

B
ol

m
en

fo
nd

en
-1

50
-1

50
Fo

rs
kn

in
gs

st
at

io
n 

Ti
ra

ho
lm

10
0

10
0

B
es

pa
rin

g 
ad

m
in

is
tra

tiv
a 

tjä
ns

te
r

-3
89

-1
40

-3
3

-3
36

-3
98

-5
4

-1
 3

50
M

ilj
ö-

 o
 li

vs
m

ed
el

st
ax

a
12

3
-1

 2
97

13
1

16
27

-1
 0

00
H

öj
a 

n-
fa

kt
or

n 
i p

la
na

vg
ift

en
-6

00
-6

00
H

öj
a 

av
gi

ft 
al

ko
ho

lti
lls

tå
nd

-1
00

-1
00

Lj
un

gb
yd

ag
ar

na
, m

in
sk

ad
 sp

on
sr

in
g

-5
0

-5
0

El
ev

as
si

st
en

te
r

-2
 0

00
-2

 0
00

LS
S 

m
in

sk
ni

ng
 i 

sa
m

ba
nd

 m
ed

 o
m

or
ga

-
ni

sa
tio

n
-2

50
-2

50

In
te

rn
hy

ra
24

41
6

3 
26

0
30

0
4 

00
0

Fa
ir 

tra
de

-3
0

-8
0

-2
5

-2
5

-1
60

Fl
er

 b
ar

n 
pe

r f
ör

sk
ol

lä
ra

re
-2

 5
00

-2
 5

00
Pa

rk
, m

in
sk

ad
 sk

öt
se

l g
rö

ny
to

r
-8

00
-8

00
Av

gi
ft 

ut
eb

ad
-1

35
-1

35
B

ib
lio

te
ks

fil
ia

l R
ys

sb
y

-2
33

-2
33

Ta
 b

or
t g

ra
tis

 b
ad

 fö
r p

en
si

on
är

er
-3

00
-3

00
M

in
sk

ni
ng

 e
n 

tjä
ns

t k
ul

tu
rs

ko
la

-6
00

-6
00

Fr
iti

ds
ba

nk
en

50
0

50
0

Fr
iti

ds
gå

rd
 L

ag
an

-7
00

-7
00

In
te

rn
de

bi
te

rin
g 

ko
st

-4
3 

00
0

38
 2

70
4 

73
0

0
Fa

m
ilj

ec
en

tra
l L

ag
an

-1
00

-1
00

K
em

ik
al

ie
ha

nt
er

in
gs

sy
st

em
-7

-7
39

-1
4

-1
1

0
Po

lit
is

ka
 a

rv
od

en
-5

06
-9

9
-6

9
-1

01
-1

44
-6

2
-1

9
-1

 0
00

B
er

ät
ta

rn
ät

et
15

5
15

5
M

in
sk

a 
kö

rk
or

ts
ut

bi
ld

ni
ng

-2
00

-2
00

H
öj

ni
ng

 to
m

tp
ris

-6
00

-6
00

Pr
io

sa
m

or
dn

ar
e

-6
50

-6
50

Lo
ka

l 1
6

37
0

37
0

SU
M

M
A

-3
 4

19
-4

2 
37

5
-1

 7
41

53
 4

13
53

 6
01

1 
24

6
-4

50
19

5
10

0
66

60
 6

36



BUDGET 2020

15

R
ES

U
LT

AT
B

U
D

G
ET

 2
02

0-
20

22
 (t

kr
) 

B
ok

sl
ut

 2
01

8
B

ud
ge

t 2
01

9
Pr

og
no

s 
20

19
B

ud
ge

t 2
02

0
Pl

an
 2

02
1

Pl
an

 2
02

2

Ve
rk

sa
m

he
te

ns
 n

et
to

ko
st

na
d

-1
 5

62
 7

08
-1

 5
80

 4
53

-1
 6

47
 9

04
-1

 6
41

 0
89

-1
 6

55
 9

39
-1

 6
70

 7
89

R
es

ul
ta

tb
al

an
se

rin
g

0
0

0
0

0
0

Ka
pi

ta
l- 

oc
h 

dr
ift

ko
st

na
ds

ko
m

pe
ns

at
io

n
0

0
0

0
-4

 0
00

-6
 0

00
Bu

dg
et

an
pa

ss
ni

ng
0

0
22

 0
00

28
 0

00
Be

sp
ar

in
g 

ad
m

in
is

tra
tiv

a 
tjä

ns
te

r
0

1 
35

0
0

0
0

0
M

ed
fin

an
si

er
in

g 
EU

-b
id

ra
g

0
-1

 0
00

-5
85

-8
00

-8
00

-8
00

O
fö

rd
el

ad
 lö

ne
po

tt
0

-2
3 

57
9

-7
00

-2
4 

20
0

-6
1 

80
0

-9
9 

70
0

Ö
kn

in
g 

se
m

es
te

rlö
ne

sk
ul

d
0

-2
 8

00
-2

 8
00

-2
 5

00
-2

 5
75

-2
 6

50
U

pp
lu

pe
n 

lö
n

-2
 9

54
0

In
te

rn
 rä

nt
a

22
 7

59
26

 7
00

24
 5

50
25

 7
60

27
 6

10
28

 7
10

Ku
nd

fö
rlu

st
er

-1
 0

18
-3

00
-5

00
-5

00
-5

00
-5

00
R

än
ta

 V
A-

 o
ch

 B
re

de
m

ad
sf

on
d

-4
68

-5
00

-2
00

-5
00

-5
00

-5
00

Av
gi

fts
be

st
äm

d 
ål

de
rs

pe
ns

io
n

-4
5 

12
7

-4
6 

74
0

-4
6 

74
0

-4
9 

97
4

-5
1 

60
8

-5
3 

39
0

Pe
ns

io
ns

pr
em

ie
r

-1
2 

36
3

-1
4 

63
1

-1
3 

22
3

-1
8 

21
1

-2
0 

34
1

-2
0 

92
1

Av
sä

ttn
in

g 
til

l p
en

si
on

er
-2

 8
75

85
1

-1
12

-1
44

-5
85

-3
 2

31
Pe

ns
io

ns
ut

be
ta

ln
in

ga
r

-2
8 

17
0

-2
8 

00
0

-2
8 

30
0

-2
8 

00
0

-2
7 

50
0

-2
7 

50
0

Lö
ne

sk
at

t
-2

1 
56

5
-2

1 
47

5
-2

1 
44

0
-2

3 
55

8
-2

4 
62

8
-2

5 
48

3
Ka

lk
yl

er
ad

e 
PO

-p
ål

äg
g

72
 9

53
75

 8
45

76
 3

85
86

 4
59

88
 7

73
91

 1
53

Ve
rk

sa
m

he
te

ns
 n

et
to

ko
st

na
d

-1
 5

81
 5

36
-1

 6
14

 7
32

-1
 6

61
 5

69
-1

 6
77

 2
57

-1
 7

12
 3

93
-1

 7
63

 6
01

Sk
at

te
in

tä
kt

er
1 

22
0 

87
5

1 
25

7 
03

5
1 

26
3 

49
5

1 
27

6 
45

8
1 

31
7 

61
3

1 
36

9 
00

0
G

en
er

el
la

 s
ta

ts
bi

dr
ag

 o
 u

tjä
m

ni
ng

34
0 

30
3

36
4 

09
5

36
4 

95
5

42
6 

35
1

43
2 

31
2

43
4 

60
5

Fi
na

ns
ie

lla
 in

tä
kt

er
25

 4
48

27
 5

00
10

0 
70

0
17

 5
00

17
 5

00
17

 5
00

Fi
na

ns
ie

lla
 k

os
tn

ad
er

-7
 3

69
-1

1 
49

4
-7

 5
81

-9
 7

22
-1

9 
31

6
-2

0 
73

4

Å
R

ET
S 

R
ES

U
LT

AT
-2

 2
79

22
 4

04
60

 0
00

33
 3

30
35

 7
16

36
 7

70

Fi
na

ns
ie

llt
 m

ål
 re

su
lta

t 2
 %

av
 s

ka
tte

in
tä

kt
er

 o
ch

 s
ta

ts
bi

dr
ag

-0
,1

%
1,

4%
3,

7%
2,

0%
2,

0%
2,

0%

av
 sk

att
ein

täk
ter

 oc
h s

tat
sb

idr
ag

0,5
%

2,5
%

2,5
%

R
es

ul
ta

t u
ta

n 
bu

dg
et

an
pa

ss
ni

ng
/ b

uff
er

t
-2

 2
79

22
 4

04
60

 0
00

33
 3

30
13

 7
16

8 
77

0



BUDGET 2020 BUDGET 2020

16

FI
N

A
N

SI
ER

IN
G

SB
U

D
G

ET
  2

02
0-

20
22

 (t
kr

) B
ok

sl
ut

 
20

18
B

ud
ge

t 
20

19
Pr

og
no

s 
20

19
B

ud
ge

t 
20

20
Pl

an
 

20
21

Pl
an

 
20

22
D

en
 lö

pa
nd

e 
ve

rk
sa

m
he

te
n

R
es

ul
ta

t e
fte

r s
ka

tte
r o

 fi
na

ns
ne

tto
 e

xk
l a

vs
kr

iv
ni

ng
ar

10
8 

51
8

12
0 

40
4

16
0 

00
0

13
3 

33
0

13
5 

71
6

13
6 

77
0

Ju
st

er
in

g 
fö

r a
vs

ät
tn

in
ga

r
-1

 2
48

0
0

0
0

SU
M

M
A 

LÖ
PA

N
D

E 
VE

R
K

SA
M

H
ET

10
7 

27
0

12
0 

40
4

16
0 

00
0

13
3 

33
0

13
5 

71
6

13
6 

77
0

Fö
rä

nd
rin

g 
av

 rö
re

ls
ek

ap
ita

l
58

 6
05

20
 0

00
-5

0 
00

0
20

 0
00

20
 0

00
20

 0
00

In
ve

st
er

in
gs

ve
rk

sa
m

he
t

Br
ut

to
in

ve
st

er
in

ga
r

-2
07

 4
22

-2
00

 2
00

-2
66

 2
95

-1
94

 7
25

-2
31

 1
50

-2
15

 4
50

Fö
rs

äl
jn

in
g 

av
 a

nl
äg

gn
in

ga
r

66
8

1 
50

0
1 

50
0

1 
50

0
1 

50
0

1 
50

0
In

ve
st

er
in

g 
öv

er
fö

rin
g

0
-2

65
 3

50
-1

79
 3

58
0

0

SU
M

M
A 

A
N

VÄ
N

D
A 

M
ED

EL
-2

06
 7

54
-4

64
 0

50
-2

64
 7

95
-3

72
 5

83
-2

29
 6

50
-2

13
 9

50

Fi
na

ns
ie

rin
gs

ve
rk

sa
m

he
t

N
yu

pp
ta

gn
a 

lå
n

0
30

5 
50

7
10

0 
00

0
18

9 
98

3
73

 9
34

57
 1

80
Am

or
te

rin
ga

r
-2

 7
50

-4
 0

00
Ö

kn
in

g 
öv

rig
a 

lå
ng

fri
st

ig
a 

sk
ul

de
r

1 
98

9
Fö

rä
nd

rin
g 

lå
ng

fri
st

ig
a 

fo
rd

rin
ga

r
14

0
0

0
0

0

SU
M

M
A 

FI
N

A
N

SI
ER

IN
G

SV
ER

K
SA

M
H

ET
-7

47
30

5 
50

7
96

 0
00

18
9 

98
3

73
 9

34
57

 1
80

Fö
rä

nd
rin

g 
av

 li
kv

id
a 

m
ed

el
-4

1 
62

6
-1

8 
13

9
-5

8 
79

5
-2

9 
27

0
0

0
Li

kv
id

a 
m

ed
el

 å
re

ts
 b

ör
ja

n
13

9 
69

1
28

 1
39

98
 0

65
39

 2
70

10
 0

00
10

 0
00

Li
kv

id
a 

m
ed

el
 å

re
ts

 s
lu

t
98

 0
65

10
 0

00
39

 2
70

10
 0

00
10

 0
00

10
 0

00

Sj
äl

vfi
na

ns
ie

rin
gs

gr
ad

 in
ve

st
er

in
ga

r
52

%
40

%
60

%
68

%
59

%
63

%
(fi

na
ns

ie
llt

 m
ål

 1
00

 %
 ö

ve
r f

yr
a 

år
)



BUDGET 2020

17

B
A

LA
N

SB
U

D
G

ET
 2

02
0-

20
22

 (t
kr

)

B
ud

ge
t 

20
19

B
ud

ge
t 2

02
0

Pl
an

 2
02

1
Pl

an
 2

02
2

TI
LL

G
Å

N
G

A
R

An
lä

gg
ni

ng
st

illg
ån

ga
r

2 
12

8 
39

2
2 

17
8 

12
1

2 
30

7 
77

1
2 

42
1 

72
1

O
m

sä
ttn

in
gs

til
lg

ån
ga

r
70

2 
27

6
74

2 
96

7
72

2 
96

7
70

2 
96

7
- v

ar
av

 li
kv

id
a 

m
ed

el
10

 0
00

10
 0

00
10

 0
00

10
 0

00

SU
M

M
A 

TI
LL

G
Å

N
G

A
R

2 
83

0 
66

8
2 

92
1 

08
8

3 
03

0 
73

8
3 

12
4 

68
8

EG
ET

 K
A

PI
TA

L,
 A

VS
Ä

TT
N

IN
G

A
R

 O
C

H
 S

K
U

LD
ER

Eg
et

 k
ap

ita
l

1 
52

2 
80

1
1 

59
2 

82
8

1 
62

8 
54

4
1 

66
5 

31
4

- v
ar

av
 å

re
ts

 re
su

lta
t

22
 4

04
33

 3
30

35
 7

16
36

 7
70

Av
sä

ttn
in

ga
r

67
 7

35
75

 0
89

75
 0

89
75

 0
89

Lå
ng

fri
st

ig
a 

sk
ul

de
r

86
5 

46
0

84
9 

17
5

92
3 

10
9

98
0 

28
9

Ko
rtf

ris
tig

a 
sk

ul
de

r
37

4 
67

2
40

3 
99

6
40

3 
99

6
40

3 
99

6

SU
M

M
A 

EG
ET

 K
A

PI
TA

L,
 A

VS
Ä

TT
N

IN
G

A
R

 O
C

H
 S

K
U

LD
ER

 
2 

83
0 

66
8

2 
92

1 
08

8
3 

03
0 

73
8

3 
12

4 
68

8

AV
K

A
ST

N
IN

G
 P

Å
 E

G
ET

 K
A

PI
TA

L 
1,

5%
2,

1%
2,

2%
2,

2%

SO
LI

D
IT

ET
58

%
55

%
54

%
53

%



INVESTERINGSBUDGET 2020 SAMT PLAN 2021-2024

18

Förvaltning Investeringsprojekt 2020
Budget

2021
Plan

2022
Plan

2023
Plan

2024
Plan

TN övergripande Inventarier 1 700 1 600 1 150 1 350 1 450
Maskiner och fordon, inkl 
räddningstjänsten 3 000 6 900 3 450 2 000 6 800
Åtgärder enl klimatanpassningsplan 1 000 2 000 2 000 2 000

Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten 4 700 9 500 6 600 5 350 10 250
TN Fastighetsavd Utbyte lekutrustningar 500 500 500 500 500

Reinvesteringar 15 000 21 000 21 000 21 000 21 000
Bibliotek tak 12 000
Säkerhetsåtgärder 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Energiinvesteringar 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500
Tillgänglighet 500 500 500 500 500
Verksamhetsförändringar lokaler BU 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Verksamhetsförändringar lokaler SN 500 500 500 500 500
Verksamhetsförändringar lokaler KFN 300 300 300 300 300
Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Klöverängens förskola 8 400
Regnbågens förskola 26 500
Harabergsgatans förskola 17 500 9 000
Holmsborg boende 14 750 9 000

Summa TN - Fastighetsavdelning 82 950 54 300 36 800 27 800 27 800

Summa TN Gata - Trafiksäkerhet 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Summa TN  Gata - Industri- och handelsområden 2 000 2 000 4 000 8 000 8 000

Summa TN Gata - Bostadsområden 1 800 2 200 5 000 1 400

Summa TN Gata - Gator och parkeringar 8 100 18 600 23 100 18 750 13 500

Summa TN Gata - GC-vägar 9 700 22 000 7 000 10 000 2 000

Summa TN Gata - Belysning 400 400 400 400 400

Summa TN Gata - Övrigt 1 500 0 4 000

Summa TN Gata - Centrumplan 0 1 400 5 850 4 200 35 000

Summa TN Gata 24 000 50 100 47 350 44 750 64 900
TN Park Tillgänglighetsanpassning lekplatser 500 600 600 600

Kompletteringsplanteringar, träd i 
parkmark 250 250 250 250

Grönytor och lekplats Björket 1 200
Nytt industriområde Ekalund, grönytor 1 000
Bostadsområde Djupadal, grönytor 100
Bostadsområde Replösa skola, grönytor 400
Bostadsområde Bolmörten, grönytor 100
Bostadsområde Sågverket, grönytor 200 200

Summa TN Park 1 150 2 050 1 150 1 150 1 000
TN Exploatering Markförvärv 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Tätortskarta 200
Fritidskarta 350
Scanning, övriga tätorter 600

Summa TN Exploatering 3 600 3 550 3 000 3 000 3 000

INVESTERINGSBUDGET 2020 SAMT PLAN 2021-2024
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Teknisk nämnd exkl. VA/renh.summa 116 400 119 500 94 900 82 050 106 950

TN Vatten Vattentäkter,nya 
skyddsområdesföreskrifter 500 500 500 500 500

Reinvesteringar vattenverk 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500
Transportmedel, Caddy 700

Summa Vatten 2 500 3 200 3 000 3 000 3 000
TN Avlopp Ombyggnad av pumpstationer, 2st/år 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Övervakningssystem VA 500 500 500 500 500
Reinvesteringar avloppsreningsverk 5 000 6 000 9 000 9 000 6 250
Reinvestering maskinutrustning pumpar 
mm 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Transportmedel, Caddy 200 200 200

Summa Avlopp 10 200 11 200 14 000 14 000 11 450
TN VA-ledningar Ny maskinutrustning rörnät 500 500 500 500 500

Ledningsförnyelse 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Tillkommande anslutningar 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
VA-Plan Nya verksamhetsområden 12 000 46 000 49 000 10 000 10 000
Transportmedel, Caddy och lastbilar 250 250
Nytt industriområde Ekalund 4 500 20 000 20 000 20 000 20 000
Angelstad-Bolmen vattenledning

Summa VA-ledningar 28 000 77 500 80 500 41 750 41 750

TN Renhållning Reinvesteringar renhållning 2 000 2 000 1 000 1 500 1 500
Optisk sorteringsanläggning 10 000

Summa Renhållning 2 000 2 000 1 000 1 500 11 500

Summa VA Renhållning 42 700 93 900 98 500 60 250 67 700

Teknisk nämnd summa 159 100 213 400 193 400 142 300 174 650
KLF IT investeringar 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700

Snabba utvecklingsmedel 500 500 500 500 500
Kommunövergripande budget för 
programfas 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Inventarier KLF 150 150 150 150 150

Kommunledningsförvaltning summa 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350

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

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

Lastbil Sunnerbogymnasiet 1 500
Ipads F-3 875
Regnbågens förskola inventarier 2 500
Harabergsgatans förskola inventarier 2 500
Fordonsprogram inriktn transport 200

Barn- o utbildningsnämnd summa 7 025 4 850 5 950 3 450 3 350

Förvaltning Investeringsprojekt 2020
Budget

2021
Plan

2022
Plan

2023
Plan

2024
Plan
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KFN Offentlig utsmyckning 100 100 100 100 100
Investeringar Kultur-Fritid 700 700 700 700 700
Grand, projektering och införande 12 500
Sarg A-hallen Ljungby Arena 800
Nya bassängtäcken Kronoskogsbadet 500
Säkerställa vattenbehandling i 
badanläggn 500
Kylanläggning Ljungby Arena 850
Bokbuss 5 000
Utrustning till friidrotten 200
Ny traktor Kv Fritiden 500
Staket Lagavallen 300
Flytt av fotbollsplan på kv Fritiden 250
Biljettmaskin o förvaringsskåp badet 850
Ismaskin Ljungby Arena 1 300
Ringbadet 1 000 1 000

Kultur- o fritidsnämnd summa 16 950 3 900 7 100 800 800

MBN EDP Vision 300
Inventarier, utrustning o programvara 150 300 300 300 300

Miljö- o byggnämnd summa 450 300 300 300 300

SN Inventarier socialförvaltning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Arbetsmiljöåtgärder 400 400 400 400 400
Reinvesteringar sängar 320 320 320 320 320
Reinvesteringar taklyft 200 200 200 200 200
IT-förbättringar 430 430 430 430 430
Holmsborg inventarier 2 500

Socialnämnd summa 4 850 2 350 2 350 2 350 2 350

Summa totalt 194 725 231 150 215 450 155 550 187 800

Exkl VA/renhållning 152 025 137 250 116 950 95 300 120 100

   

Förvaltning Investeringsprojekt 2020
Budget

2021
Plan

2022
Plan

2023
Plan

2024
Plan
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1. EKONOMISK RAPPORT  

EDTTest 2020-03-19 14:06:59

Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 
2019-12

FUBUDG 
2019

FUBUDG 
2020

10 Nämnds- och styrelseverksamhet I INTÄKTER -330 -27 -48
10 Nämnds- och styrelseverksamhet K KOSTNADER 7 295 7 688 6 389

Nettokostnad 6 965 7 661 6 341
11 Stöd till politiska partier K KOSTNADER 1 094 1 072 1 116

Nettokostnad 1 094 1 072 1 116
13 Kommunövergripande verksamhet I INTÄKTER -2 353 -1 932 -2 761
13 Kommunövergripande verksamhet K KOSTNADER 3 359 3 034 3 812

Nettokostnad 1 006 1 102 1 051
21 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb K KOSTNADER 1 212 0 0

Nettokostnad 1 212 0 0
22 Utåtriktade åtgärder I INTÄKTER -1 771 -1 596 -766
22 Utåtriktade åtgärder K KOSTNADER 5 231 5 717 5 023

Nettokostnad 3 460 4 121 4 257
24 Gator o vägar samt parkering K KOSTNADER 1 26 25

Nettokostnad 1 26 25
26 Miljö och hälsoskydd I INTÄKTER -93 0 0
26 Miljö och hälsoskydd K KOSTNADER 255 153 83

Nettokostnad 162 153 83
27 Räddningsvht o övr samh.skydd I INTÄKTER -825 -1 010 -1 106
27 Räddningsvht o övr samh.skydd K KOSTNADER 1 493 1 543 1 626

Nettokostnad 668 533 520
48 Kommunal vuxenutbildning K KOSTNADER 7 464 7 610 7 471

Nettokostnad 7 464 7 610 7 471
61 Arbetsmarknadsåtgärder I INTÄKTER -1 009 -543 -543
61 Arbetsmarknadsåtgärder K KOSTNADER 3 202 3 129 3 481

Nettokostnad 2 193 2 586 2 938
70 KLF stab o utvecklingsavd I INTÄKTER -966 -567 -582
70 KLF stab o utvecklingsavd K KOSTNADER 14 123 16 276 13 383

Nettokostnad 13 156 15 709 12 801
72 Kansliavdelningen I INTÄKTER -3 372 -1 604 -3 195
72 Kansliavdelningen K KOSTNADER 12 632 10 598 12 271

Nettokostnad 9 260 8 994 9 076
73 Ekonomiavdelningen I INTÄKTER -1 883 -1 890 -2 172
73 Ekonomiavdelningen K KOSTNADER 10 057 10 529 11 440

Nettokostnad 8 174 8 639 9 268
74 Personalavdelningen I INTÄKTER -1 052 -340 -384
74 Personalavdelningen K KOSTNADER 17 479 16 560 16 854

Nettokostnad 16 427 16 220 16 470
77 IT-avdelningen I INTÄKTER -8 740 -10 103 -9 877
77 IT-avdelningen K KOSTNADER 21 694 22 837 22 201

Nettokostnad 12 954 12 734 12 324
Totalsumma 84 196 87 160 83 741

1 / 1
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2. ÅRETS VERKSAMHET
2.1 Sammanfattning
Flera besparingar har gjorts i kommunledningsförvaltningens 
budget. Tre tjänster har av fullmäktige tagits bort i budgeten; 
leansamordnare, integrationssamordnare samt att tjänsterna 
som internationell samordnare läggs ihop med tjänsten som 
landsbygdsutvecklare. Social investeringsfond, miljöfond och 
miljökalender tas bort. Medlemskapet i tunga fordon och av-
talet med handikapprörelsens idé- och kunskapscentrum sägs 
upp. Minskning har även gjorts av anslag för personalutbild-
ning, feriearbete och sponsring. En besparing på administra-
tion har utöver detta beslutats, där 389 tkr avser kommunled-
ningsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen får ingen demografisk kom-
pensation under 2020, vilket motsvarar en besparing på 1 446 
tkr.

De utökningar som har beslutats gäller 250 tkr till utred-
ningar gällande fokusområden och 100 tkr till fokusområde 
berättande.

Kommunledningsförvaltningens budgetförslag ligger inte 
helt inom ram utan det kvarstår 589 tkr. Detta belopp föreslås 
finansieras genom resultatbalansering under 2020.

2.2 Kansliavdelning 
Kanslienhet
Under 2020 kommer arbetet med att upphandla nytt diarie-
system inledas och arbetet med upphandling och implemen-
tering kommer att dra igång på allvar under årets inledande 
månader. En inventering och risk- och sårbarhetsanalys 
ska göras inom kommunledningsförvaltningen vad gäl-
ler information för att möta kraven inom ramen för GDPR. 
Detta arbete kommer också att påbörjas under årets inledande 
månader.

Arkivenhet
Behov av arkivlokaler inför framtiden och arkivverksamhe-
tens ambitionsnivå utreddes och redovisades inför kommun-
styrelsen under hösten 2019. Utredaren kom fram till att det 
är möjligt att tillgodose de kommunala arkiveringsbehoven 
inom ramen för befintlig verksamhet under de närmast kom-
mande åren i de nuvarande lokalerna. Dock kommer krävas 
att befintliga lokaler i Arkivets hus anpassas för arkivering i 
dess källarutrymmen om behovet ska kunna tillgodses över 
tid. Arkivverksamheten bereder sysselsättning åt ett tiotal 
personer med lönebidragsanställning. Genom att kunna 
tillvara ta medarbetarnas resurser framskrider arbetet med 
digitalisering av enskilda samlingar. Verksamheten får stöd 
från Riksantikvarieämbetet och Arbetsförmedlingen och är 
därmed självfinansierad. På så sätt skapas utrymme för att 
även exponera det material som finns i arkiven och ge kom-
muninvånarna spännande inblickar i kommunens historia och 
arkivet utgör en attraktion i det kulturella utbudet utan att 
särskilda medel tas i anspråk för detta.

Enheten för budget- och skuldrådgivning och konsu-
mentrådgivning
Enheten minskade personalresursmässigt under 2019 och en 
anpassning av verksamhetens uppdrag skedde samma år. De 
åtaganden som kommunens handläggare haft i förhållande 
till externa kommuner har kunnat fortgå och motsvarar de 
åtaganden som följer av slutna avtal. Under året har en kom-
mun sagt upp samarbete med Ljungby kommun vad gäller 
konsumentrådgivning. Det kan finnas risk för att det sker fler 
uppsägningar utifrån att många kommuner har en svår eko-
nomisk situation, men det kommer i så fall påverka kommu-
nens ekonomi först under senare delen av hösten 2020.

Funktionen för trygghet och säkerhetsarbete
Förändringar i vår omvärld har gjort att totalför-svarsplane-
ringen i Sverige har återupptagits. En ny överenskommelse 
har tecknats mellan SKL och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap som innebär att kommunen ska prioritera 
arbetet med att öka kunskapen om kommunens ansvar och 
arbetssätt vid höjd beredskap, krigsfara och krig. Dessutom 
ska kommunen stärka säkerhetsskyddet, genomföra säker-
hetsskyddsanalys samt påbörja arbetet med krigsorganisation 
och krigs-placering av personal. Detta arbete inleddes under 
2019 och fortskrider under 2020. De arbetsuppgif-ter som 
följer av överenskommelsen innebär att det är ett mycket 
omfattande arbete som ska göras. I dagsläget utförs arbetet 
av säkerhetssamordnaren själv. Under senare delen har yt-
terligare personal tagits in i mindre omfattning för att kunna 
möta behovet. Eventuellt kommer ytterligare förstärk-ning 
bli nödvändigt under 2020 för att inte säkerhetssamordnaren 
ska vara överbelastad. Arbetet finansieras genom statsbidrag 
men tanken har aldrig varit att dessa medel ska vara enda 
finansiering. Utvecklingen vid enheten får följas över tid då 
samordnaren även har arbetsuppgifter kopplade till brottsfö-
rebyggande arbete.

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud har under året som gått tagit fram olika 
styrdokument och fungerat stödjande inom ramen för sin 
tillsynsroll. Förväntningar har dock funnits på att hon ska 
fungera som informationsuppgiftsansvarig, en roll vi inte 
kunnat fördela på grund av att det inte funnits tillräckliga 
personalresurser. Under 2020 kommer denna uppgift komma 
att lösa sig inom ramen för kanslienheten, vilket gör att data-
skyddsombudet kan inrikta sina uppgifter på att genomföra 
den tillsyn som följer av rollen. Avtalssamverkan sker med 
Älmhults kommun och där en tredjedel av ombudets tjänst 
tillhandahålls Älmhult.

2.3 Ekonomiavdelning
Ekonomiavdelningen är delaktig i arbetet med ny visions-
styrning. Budget-, boksluts- och budgetuppföljningsarbetet 
kommer att bättre kopplas ihop med visionsstyrningen genom 
nyckeltal kopplade till globala målen och genom arbetsgrup-
pen forum för analys som kommer att analysera och föreslå 
förbättringsområden till budgetarbetet. Ekonomiavdelningen 
kommer också att anpassa beslutsstödssystemet Hypergene 
till nya visionsstyrningen och även lägga in verksamhetsstyr-
ningen i systemet. 
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En ny modul håller på att införas i Hypergene; verksamhets-
planering. Modulen innebär att man kan lägga in text till 
exempelvis budget, årsredovisning och månadsrapporter och 
även med automatik få med nyckeltal från andra moduler. 
Tanken är att detta ska minska och automatisera arbetet med 
att ta fram olika löpande rapportering.

Under mars 2020 planerar vi att införa en ny modul i ekono-
misystemet Raindance – marknadsplats. I marknadsplatsen 
ska beställare kunna beställa alla sina varor från avtalade 
leverantörer. Systemet ersätter befintligt inköpssystem Pro-
ceedo. Systemet utvecklas jämfört med nuvarande system 
genom att beställning matchas mot fakturan. Beställare kom-
mer att få en förslagskontering på alla beställningar. Införan-
det förväntas leda till ökad avtalstrohet, bättre kontroll att det 
är rätt pris och rätt varor, mer korrekt kontering och minskad 
fakturahantering.

Ljungby kommun har sedan några år tillbaka haft en samord-
nad varudistribution, vilket har inneburit att leverantörer har 
lämnat leveranser till ett centrallager utanför Växjö och sedan 
har leveranserna packats om och samordnats. Från och med 
februari 2020 kommer vi att byta distributör så att lagret is-
tället kommer att ligga i Ljungby, vilket kommer att medföra 
en bättre service och kortare transporter.  

Under 2020 kommer ny policy för pensionsmedelsförvalt-
ning att tas fram och vi kommer även att genomföra en ny 
upphandling av kapitalförvaltare i samverkan med andra 
kommuner.

Verksamheten för professionella gode män har på ett par år 
utvecklats från en tjänst till fyra tjänster. Varje anställd har 
hand om ca 20 huvudmän vardera, i Ljungby, Markaryds och 
Älmhults kommuner. 

2.4 HR-avdelning
Vi kommer inte att genomföra Chef i Ljungby med anledning 
av det ekonomiska läget under 2020.

För att säkerställa att politikerna har de rutiner och verktyg 
som behövs för att kunna ta sitt ansvar inom arbetsmiljö-
området kommer nya rutiner att implementeras under 2020. 
Vi kommer också att införa ett systemstöd som skall stödja 
politikerna i sitt uppföljningsarbete inom arbetsmiljöområdet.

Vårt samarbete med Sunt Arbetsliv för att hitta nya arbetssätt 
och verktyg för att öka hälsan och sätta fokus på friskfaktorer 
i arbetslivet kommer att genomföras. Vi kommer att genom-
föra arbetet med en verksamhetsdel i socialförvaltningen och 
de delar som faller väl ut kommer senare att implementeras i 
hela organisationen.

Vi kommer att arbeta utifrån vår nya överenskommelse gäl-
lande samarbete mellan Vårdcen-tralerna Kungshögen och 
Sländan samt Försäkringskassan för att samordna rehabilite-
ringen för våra medarbetare som är listade vid dessa vårdcen-
traler.

Vi kommer att genomföra centrala introduktionsträffar för 
nyanställda medarbetare samt för nya chefer inom kommu-
nen. För våra nya chefer erbjuder vi arbetsmiljöutbildning, 
arbetsrättsutbildning samt tematräffar inom HR-området. 

HR-avdelningen fortsätter införandet av Timecare för att 
nyttja systemstödet på ett bättre och effektivare sätt. Vi 
påbörjar arbetet med att införa digitala personakter för att 
modernisera arkivhanteringen av personakterna.

Vi fortsätter vårt interna arbete för att förenkla processer och 
arbetssätt för chefer.

Vi fortsätter vårt deltagande i vård- och omsorgscollege som 
under 2019 har utökats med ett ESF-projekt (Europeiska 
socialfonden) inom området.

HR-avdelningen arbetar vidare med HR-strategin som 
innehåller områdena personal- och kompetensförsörjning, 
öka hälsan och minska sjuktalen, chefs- och ledarskap samt 
medarbetarskap inom Ljungby kommun. Vi följer upp ge-
nomförda aktiviteter och reviderar strategin vid behov.

Arbetet med heltid som norm fortsätter. Planen för heltid som 
norm implementeras och förankras i verksamheten. Styr-
grupp och arbetsgrupper inom området skall konstitueras. 

Medarbetarfilmen implementeras och den är en uppföljning 
av medarbetardagarna. 

En HR-dag för chefer kommer att genomföras där ledarskap 
och lika villkor är fokusområden.

HR-avdelningen är vid behov sammanhållande för en eventu-
ell arbetsrättslig process kopplad mot arbetsbrist.

Lika villkor
HR-avdelningen har samordningsansvaret för kommunens 
arbete med lika villkor men varje förvaltning har ansvaret att 
driva frågan. Förvaltningarna har utsedda kontaktpersoner 
som ska vara ett stöd för cheferna i den dagliga verksam-
heten. HR-avdelningen kommer under året kalla till möten 
inom området.

En lönekartläggning kommer att genomföras under hösten 
där syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller 
likvärdigt arbete. Upptäcks löneskillnader som inte går att 
förklara kommer en handlingsplan att tas fram.

2.5 Näringslivsavdelning
Basen i kommunens näringslivsarbete är dialogen med 
företagarna i kommunen och deras organisationer samt andra 
regionala och nationella samarbetspartners. För att nå målet 
att ge näringslivet ”goda förutsättningar för nya och befint-
liga företag att växa och skapa sysselsättning” är det viktigt 
att vi tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar genom 
dialog och besök. 
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Näringslivsavdelningen fångar upp företagarnas önskemål 
och behov och lotsar rätt i den kommunala organisationen. 
Det ger lättillgänglighet och snabb och personlig återkopp-
ling. Näringslivsavdelningen medverkar i en rad olika projekt 
för att stötta och stärka det lokala näringslivet för att förbättra 
det positiva näringslivsklimatet.

Högre utbildning
Centrum för Informationslogistik i Ljungby AB samverkar 
med kommunens och regionens näringsliv och Linnéuniver-
sitetet. De tre utbildningsanordnarna CIL AB, US (Utveck-
lingscentrum för Servicetekniker) och IRC (Idé & Resurscen-
trum) sam verkar i föreningen Högskolecentrum Ljungby. På 
årsstämman 2019 fattades följande beslut: utökad målgrupp 
för CIL, till att nu omfatta hela kommunens behov av kompe-
tens (inte enbart industrin), nuvarande juridisk form behålls 
men namnet ändras till Campus Ljungby. Verksamheten 
Campus Ljungby ska vara igång senast hösten 2020. Under 
2019 har två personer anställts, och ytterligare en person 
kommer att anställas under hösten 2019, för att ersätta de tre 
som slutat på CIL under 2019.
 
Inför höstterminen 2020 ansöker CIL om att få starta en 
yrkeshögskoleutbildning; Internationell försäljning och inför 
höstterminen 2021 kommer man att söka ytterligare en yr-
keshögskoleutbildning. Idag är CIL satellit till yrkeshögsko-
leutbildningen Värdeskapande Logistik i Jönköping och har 
5 studenter på plats på CIL. CIL söker löpande lösningar för 
att fortsätta arbetet med vår nod i Linneaus Technical Centre 
för att på plats erbjuda våra företag kontakter för tillämpad 
forskning i samverkan med universitetet. För att öka servicen 
till näringslivet och bidra till en bättre kompetensmatchning 
jobbar CIL för att få fler utbildningar till Ljungby, genom 
kontakter och relationer med andra lärosäten och kommer 
även att satsa på uppdrags- och distansutbildningar. CIL 
fortsätter satsningen på att knyta ihop arbetslivet med regio-
nala och nationella innovationssystem och skapa aktiviteter, 
projekt och utbildningar som kopplar ihop Ljungby med de 
nationella satsningarna, t ex genom att vara en samverkans-
part till IUC Sverige (Industriella Utvecklingscentra) och att 
samarbeta med andra närliggande län/regioner och IUC-
bolag. Under 2019 driver vi två EU-finansierade projekt i 
Kronoberg, Indigo och SmeLand (som fortsätter 2020) och är 
regionledare för det nationella programmet Produktionslyftet, 
som drivs av RISE (Research Institutes of Sweden).

2.6 Service- och IT-avdelning 
Avdelningen samordnar, utvecklar och stöttar förvaltningarna 
vad gäller IT- och digitaliseringsfrågor i kommunen. Idag 
finns ett övergripande IT-råd, samt dialogmöten med tre för-
valtningar (Barn o utbildning, social och teknisk förvaltning). 
Från och med 2020 kommer det att startas dialogmöten även 
med kommunledningsförvaltningen.

Windows 10, Office 365 och Teams är nu infört i merparten 
av organisationen. De organisatoriska delar som är kvar till 
nästa år är lärare och elever inom barn- och utbildningsför-
valtningen.

Under 2020 kommer avdelningen att påbörja ett förvaltnings-
övergripande arbete med att automatisera/robotisera enkla 
processer, som är tidskrävande/personalkrävande för förvalt-
ningarna. (RPA – Robotic Process Automation). Detta för att 
hjälpa förvaltningarna att effektivisera sin verksamhet och få 
tid över till mer avancerade arbetsuppgifter. 

Under slutet av 2019 påbörjas en säkerhetsgenomgång av 
kommunens IT-miljö. Detta arbete kommer att fortsätta under 
hela år 2020.

Vid årsskiftet kommer vi att ha infört redundans vad gäller 
det fasta nätet. Detta innebär att kom-munen har en ”reservli-
na” från ett annat håll rent fysiskt, vilket innebär att sårbarhe-
ten vid kabelbrott minskar.

Under 2020 planerar vi att slå ihop kommunens två stora 
domäner till en, vilket innebär ett stort arbete i IT-infrastruk-
turen.

Utbyte av ett stort antal switchar påbörjas under slutet av 
2019 och fortsätter under våren 2020.

Från och med 1 februari 2020 har avdelningen en digitalise-
ringsledare, som bland annat kommer att jobba med olika nya 
digitaliseringsprojekt, ett av dessa är att vara projektledare 
vid införandet av digitala personalakter på HR-avdelningen.

Reception/växel/kontorsservice har under 2019 jobbat med 
att ställa om arbetsuppgifter för att kunna ge våra medborgare 
en bättre service och upplevelse när de kontaktar kommunen. 
Förbättringarna sker i samråd med berörda förvaltningar. 
Arbetet kommer att fortsätta under nästa år. 

Ombyggnaden av kontorsservice är nu klar och under början 
av nästa år påbörjas renovering av IT-enheten.

2.7 Utvecklingsavdelning
Utvecklingsavdelningen kommer att arbeta för att Ljungby 
kommun är den bästa kommunen att växa i, som möjliggör 
livslångt lärande för alla och aktivt medverkar i att skapa ett 
rikt liv för våra invånare. Utvecklingsavdelningen fungerar 
som stöd ut till förvaltningarna inom olika områden som be-
rör uppföljning, kvalitet och utveckling samt miljöstrategiska 
och internationella frågor.  

Under 2020 kommer utvecklingsavdelningen att medverka 
vid implementeringen av kommunens reviderade styrmodell 
för visionsstyrning för ett strategiskt arbete mot visionen. 
Tillsammans med ekonomiavdelningen kommer vi också 
att utveckla det strategiska arbetet med den offentliga upp-
handlingen utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter.

Vi kommer att fortsätta arbetet för att nå visionen och skapa 
en attraktiv kommun genom de tre fokusområdena, vatten, 
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muntligt berättande samt unga vuxna och lockande lev-
nadsmiljöer. Under 2020 bidrar vi till att profilera Ljungby 
kommun som en vattenkommun, bland annat genom att 
uppmärksamma oss som en viktig dricksvattenförsörjare och 
en kranmärkt kommun samt att utveckla vår hantering av 
dagvatten. Utvecklingsavdelningen har dessutom uppdraget 
att tillsammans med övriga förvaltningar och nämnder sam-
ordna utvecklingen av ån Lagan i centralorten och särskilt 
beakta de förslag som framkommit gällande strandpromenad, 
fiske och bryggor.

Utvecklingsavdelningen samordnar satsningar för att skapa 
ett attraktivt centrum i Ljungby stad utmed Lagaån. En utred-
ning som genomförs i början av året genom Länstrafiken 
Kronoberg är en sådan satsning och som förhoppningsvis 
kommer att ge Ljungby stad en både effektiv och miljöan-
passad stadstrafik. Andra satsningar som görs under 2020 är 
att vi växlar upp arbetet inom klimat och miljö, bland annat 
utifrån vår gemensamma plan för klimat och energi samt 
klimatanpassning kopplat till vårt åtagande genom Borg-
mästaravtalet till 2030. Vi ser över möjligheter för ny teknik, 
genomför åtgärder och följer upp. Under 2020 görs särskilda 
satsningar inom transportområdet och omvärldsbevakning. Vi 
deltar bland annat i det internationella projektet POTEnT och 
den regionala satsningen ”Res grönt i gröna Kronoberg”. 

Utvecklingsavdelningen driver tre natur- och vattenvård-
projekt som pågår under 2020 och satsar för fler åtgärder 
och projekt som bidrar till ekosystemtjänster genom att öka 
biologiska värden och att tillgängliggöra naturen för våra 
invånare och besökare.  Vi deltar också i projektet ”Halmstad 
med grannkommuner utvecklas till regional tillväxtmotor”. 
Inom området kompetensutveckling och studenter i projektet 
deltar vi med student-projektet Aspebacken där studenter från 
olika program på Högskolan i Halmstad kommer att erbju-
das att få göra examensarbete i Ljungby. Projektet kommer 
förhoppningsvis att leda till att kommunens och näringslivets 
möjligheter att anställa kompetent och utbildad personal ökar.

2.8 Kommunikationsavdelning
Kommunikationsavdelningens arbete utgår ifrån Ljungby 
kommuns vision och förvaltningarnas väg mot vision och 
verksamhetsmål. Avdelningen verkar för ökad kunskap och 
ökad förståelse för kommunens verksamhet externt och 
internt. Avdelningen utvecklar och samordnar övergripande 
extern och intern kommunikation och stödjer ledning och 
medarbetare i kommunikationsfrågor. 

Under 2020 arbetar kommunikationsavdelningen med ett 
antal större områden. Bland annat kommer den ta fram en 
uppdaterad visuell identitet och implementera den. Den kom-
mer att utgå ifrån Ljungby kommuns vision och fokusområ-
den. Utifrån den övergripande identiteten kommer avdelning-
ens medarbetare att arbeta fram hur Ljungby kommun ser ut i 
olika sammanhang exempelvis som arbetsgivare. 
Ljungby kommun, liksom övriga kommuner, har en utmaning 
i att rekrytera medarbetare. Ett av kommunikationsavdelning-
ens stora arbetsområde är att lyfta våra arbetsplatser för att 
skapa stolthet och att arbeta för att belysa organisationen som 

en framtida arbetsplats. Detta arbete görs tillsammans med 
HR-avdelningen och det kommer att fortsätta under nästkom-
mande år. I det här arbetet tog avdelningen under 2019 fram 
en ny kanal: @levailjungby på Instagram. 

Under 2019 blev Sunnerbogymnasiet en del av Ljungby kom-
muns webbplats. Syftet är att leva upp till de krav som finns 
på offentliga webbplatser och att kunna följa den löpande. 
Förutom det praktiska arbetet med att flytta över webbplat-
sen har alternativ och struktur arbetats fram. Under 2020 
kommer webbansvarig tillsammans med verksamheter att 
göra liknande förarbeten för andra kommunala webbplatser. 
Webbplatsen, ljungby.se, är en av våra viktigaste och största 
kanaler. Arbete, uppföljning och utveckling av den är ständigt 
pågående.

I takt med att Office 365 och Sharepoint implementeras kom-
mer vi att inleda en förstudie för att uppgradera intranätet till 
att bli ett mer effektivt verktyg för organisationens medarbe-
tare.

3. STÖRRE BUDGETFÖRÄNDRINGAR

Kommunstyrelsens budget har minskats med 885 tkr. Minsk-
ningen ligger i att social investeringsfond (500 tkr) och mil-
jöfond (200 tkr) har tagits bort och att utbildningskostnaderna 
var tillfälligt högre under 2019 med nya politiker (200 tkr).

Budgeten för konsumentrådgivningen har höjts med 286 tkr 
eftersom intäkterna från andra kommuner har minskat.

I budgeten för 2019 skulle en ny tjänst som KAA-ansvarig 
(528 tkr) finansieras inom kommunledningsförvaltningens 
budget. För 2019 har detta lösts genom att täcka kostnaden 
genom resultatbalanserade medel. För 2020 har medel budge-
terats. Tjänsten i sig har flyttats till socialnämnden.

Budgeten för feriearbete har minskats med 252 tkr som en 
anpassning till faktiskt utfall de senaste åren. 

Stabens budget har utökats med 161 tkr. Av ökningen avser 
100 tkr fokusområde berättande.

Kommunikationsavdelningens budget minskas med 717 tkr. 
Förändringen är framför allt att budgeten för varumärkesbyg-
gande, 1 000 tkr, har tagits bort. 

Utvecklingsavdelningens budget har minskats med 1 728 tkr 
genom minskning av tre tjänster. En utökad budget har gjorts 
med 250 tkr för fokusområde utredningar. Kapitalkostnad för 
beslutsstödssystemet Hypergene har minskat.

Kansliavdelningen inkl arkivet har en oförändrad budget. 
Under 2019 har delar av tjänster finansierats genom valnämn-
den. Statsbidrag från riksantikvarieämbetet finansierar en 
tjänst inom arkivet. 
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Ekonomi- och upphandlingsverksamhetens budget utökas 
med 592 tkr. Tidigare har inte alla tjänster varit fullt ut 
budgeterade. Kostnaden för ekonomisystem och avgifter för 
e-fakturor ökar. I budgeten ingår kapitalkostnad för det nya 
inköpssystemet marknadsplats med 150 tkr. 

HR-avdelningens budget utökas med 514 tkr genom höjda 
lönekostnader.
 
Den centrala budgeten för personalutbildning har minskats 
med 150 tkr.

Budgeten för IT-verksamhet har minskats med 410 tkr genom 
lägre kapitalkostnad.

En besparing ska göras gällande politiska arvoden på 1 000 
tkr för hela kommunen, men fördelningen mellan nämnderna 
är ännu inte klar.

Totalt sett finns en differens mot beslutad budgetram på 589 
tkr. Detta kommer under 2020 finansieras genom resultatba-
lansering. Kommunledningsförvaltningen beräknas gå med 
ett större överskott under 2019 vilket innebär att ett överskott 
troligtvis kommer att balanseras till 2020.
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1. EKONOMISK RAPPORT EDTBUDGET - Nämndsbudgetrapport 2020-04-20 15:01:49

VHT2 Intäkt / Kostnad
UTFALL 
2019-12

FUBUDG 
2019

FUBUDG 
2020

10 Nämnds- och styrelseverksamhet I INTÄKTER -446 -454 -486
10 Nämnds- och styrelseverksamhet K KOSTNADER 722 1 358 1 127

Nettokostnad 276 904 641
21 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb I INTÄKTER -13 399 -11 477 -19 052
21 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb K KOSTNADER 20 950 21 401 29 860

Nettokostnad 7 551 9 924 10 808
24 Gator o vägar samt parkering I INTÄKTER -47 843 -25 278 -26 424
24 Gator o vägar samt parkering K KOSTNADER 85 157 64 425 66 339

Nettokostnad 37 314 39 147 39 915
25 Parker I INTÄKTER -18 253 -15 100 -15 148
25 Parker K KOSTNADER 30 013 25 269 24 749

Nettokostnad 11 760 10 169 9 601
27 Räddningsvht o övr samh.skydd I INTÄKTER -2 789 -1 761 -1 699
27 Räddningsvht o övr samh.skydd K KOSTNADER 33 364 32 389 33 368

Nettokostnad 30 575 30 628 31 669
31 Allmän kulturverksamhet K KOSTNADER 1 0 0

Nettokostnad 1 0 0
34 Idrotts- o fritidsanläggningar K KOSTNADER 3 0 0

Nettokostnad 3 0 0
40 Gemensam administration I INTÄKTER -3 300 -3 645 -25 675
40 Gemensam administration K KOSTNADER 22 405 20 067 22 333

Nettokostnad 19 105 16 422 -3 342
41 Förskola I INTÄKTER -211 -161 -11 457
41 Förskola K KOSTNADER 6 760 6 053 8 210

Nettokostnad 6 549 5 892 -3 247
43 Förskoleklass K KOSTNADER 123 136 0

Nettokostnad 123 136 0
44 Grundskola K KOSTNADER 1 031 1 044 0

Nettokostnad 1 031 1 044 0
46 Gymnasieskola I INTÄKTER -501 -590 -4 716
46 Gymnasieskola K KOSTNADER 3 952 3 966 4 114

Nettokostnad 3 450 3 376 -602
51 Vård o oms. äldre o funk.hind I INTÄKTER -19 157 -18 861 -29 512
51 Vård o oms. äldre o funk.hind K KOSTNADER 30 626 29 598 30 414

Nettokostnad 11 469 10 737 902
71 Gemensamma kostnader I INTÄKTER -2 337 -2 015 -1 834
71 Gemensamma kostnader K KOSTNADER 6 201 7 868 8 124

Nettokostnad 3 864 5 853 6 290
72 Kansliavdelningen K KOSTNADER 0 0 4

Nettokostnad 0 0 4
75 Verksamhetslokaler I INTÄKTER -135 685 -151 064 -156 939
75 Verksamhetslokaler K KOSTNADER 150 935 159 151 161 202

Nettokostnad 15 250 8 087 4 263
81 Kommersiell verksamhet I INTÄKTER -10 514 -8 412 -4 083
81 Kommersiell verksamhet K KOSTNADER 6 024 2 972 1 685

Nettokostnad -4 490 -5 440 -2 398

1 / 2
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EDTBUDGET - Nämndsbudgetrapport 2020-04-20 15:01:49

VHT2 Intäkt / Kostnad
UTFALL 
2019-12

FUBUDG 
2019

FUBUDG 
2020

86 Vattenfs o avloppshantering I INTÄKTER -52 233 -57 506 -56 606
86 Vattenfs o avloppshantering K KOSTNADER 52 233 57 506 56 606

Nettokostnad 0 0 0
87 Avfallshantering I INTÄKTER -40 079 -37 835 -40 335
87 Avfallshantering K KOSTNADER 40 043 35 835 38 335

Nettokostnad -36 -2 000 -2 000
143 796 134 880 92 504

2 / 2
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Exploateringsbudget 2020-2024

Totalt projekt 2020 2021 2022 2023 2024

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

Inkomst -16 320 -2 600 -2 600 -2 600 -2 600 -1 080

Järnvägsområdet i centrum, bostäder Utgift 3 950 1 650 100 100 1 500 100
Inkomst -6 550 -3 300 0 0 -3 250 0

Replösa Byagården Utgift 470 0 0 50 0 0
Inkomst -4 200 0 0 -800 0 0

Sallebro Replösa Utgift 1 500 0 150 100 50 0
Inkomst -3 000 0 0 -2 500 -500 0

Sågverket Utgift 16 050 750 3 900 200 200 200
Inkomst -36 000 0 -12 000 0 -12 000 0

Bostadsområden Ljungby tätort Utgift 3 950 300 500 100 100 100
Inkomst -16 700 -700 -1 000 -4 000 -3 800 -7 200

Exploatering industrier
NV Industriområdet, Eka Utgift 23 300 75 75 1 575 75 75

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

Västergatan Lagan Utgift 11 000 0 4 010 10 10 10
Inkomst -5 700 0 -200 -200 -200 -200

Karlsro Rosendal Utgift 40 500 100 100 100 100 100
Inkomst -56 600 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Industriområde Ekalund Utgift 59 700 5 900 8 700 44 100 200 100

Inkomst -88 000 0 0 0 0 -5 000

Netto  exploateringsverksamhet -88 750 -425 -665 31 835 -22 715 -15 395

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

Netto  mark och exploateringsverksamhet 2 475 2 235 34 735 -19 815 -12 495
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2. ÅRETS VERKSAMHET

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

2.1 Sammanfattning
Tekniska nämndens uppdrag omfattar både drift och förvalt-
ning samt utveckling av kommunens gator och trafiklösning-
ar, parker och grönområden, vatten och avlopp, renhållning, 
fastigheter och exploateringsområden, kartor samt räddnings-
tjänst och kostverksamhet.

I den dagliga driften ingår bland annat dricksvattenproduk-
tion, sophämtning, tillagning av måltider, strategisk mar-
kanskaffning, förvaltning av kommunens fastigheter, rädd-
ningstjänst och snöröjning. En kontinuerlig och störningsfri 
leverans är nödvändig och förväntas av våra kommuninvå-
nare. 

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

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

Budgetförändringar                      

Tekniska förvaltningen får i 2020 års budget minskade anslag 
till park- och grönyteskötsel (800 tkr), till fastighetsavdel-
ningen (600 tkr) samt till administrativa tjänster (140 tkr). 
Kompensation ges för bland annat demografi, löneökningar 
och kapitalkostnader.

I samband med ny budgetmodell för kostverksamheten flyttas 
kostavdelningens budget till socialförvaltningen och till barn- 
och utbildningsförvaltningen. 

2.2 Exploatering och mark
Mät- och kartverksamhet 

Utvecklingen inom GIS-området (geografiska informations-
system) skapar nya förutsättningar för planering och utveck-
ling av verksamheter. Intresse och behov från andra förvalt-
ningar ökar. 

Avdelningen kommer att arbeta med att göra kartinforma-
tion mer tillgänglig. Arbetet med ny översiktsplan kommer 
att färdigställas vilket innebär att efterfrågan på arbete inom 
GIS-information kommer att bestå.  

GPS-tekniken (mätning med stöd av satelliter) har utveck-
lats så att den används såväl för förrättningsmätning som för 
detaljmätning. Avdelningen har köpt in en drönare för att 
använda till kartläggning och mätuppdrag.

   

Exploatering och markreserv

Planering för nya bostads- och industriområden förutsätter 
långsiktighet i markförsörjningen, oavsett konjunktursväng-
ningar och tillfällig efterfrågan. 

Inom områdena Eka, Karlsro och Rosendal pågår försälj-
ning av mark. Arbetet med kommunens markförsörjning för 
nästkommande områden pågår då exploateringsprocessen 
spänner över lång tid. Den börjar med ett markförvärv som 
följs av en planprocess som pågår innan marken kan grov-
planeras och byggas ut med vatten, avlopp och gator. Arbetet 
med ny detaljplan för nästa industriområde, Ekalund, pågår 
med exempelvis arkeologiska och geotekniska utredningar 
samt utredning om dagvatten.

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

Detaljplaneläggning är begärd för några olika områden 
i Ljungby stad, norr om Vislandavägen/öster om John A 
Lagers väg, Olofsgatans västra del samt kvarteret Sågverket. 
Gällande Sågverket tar tre arkitektfirmor fram förslag på hur 
området kan utformas. Dessa förslag ska ligga till grund för 
detaljplaneutformningen. 

I Agunnaryd och i Södra Ljunga har detaljplaneläggning för 
bostäder begärts. I Agunnaryd gäller begäran för ett område 
längs med Brånavägen. I Södra Ljunga är det ett område vid 
Viltstigen som är aktuellt. 

Detaljplaner för Lagavallsområdet, kvarteret Ringklockan 
vid John A Lagers väg samt norr om Replösa skola är färdiga 
vilket möjliggör försäljning av tomtmark för byggnation av 
flerbostadshus och för grupphusbebyggelse. 
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Kommunen har lämnat en markanvisning för Östra Torg till 
Ljungbybostäder. 

2.3 Gator, vägar och parker
Projektering och planering

Projekteringsenheten utför uppdrag åt verksamheterna 
exploatering och mark, gator, vägar och parker samt vatten 
och avlopp. Projekteringsenhetens personal arbetar mestadels 
med uppdrag som rör tekniska förvaltningens investeringar.  
Om behov finns av externa projekteringskonsulttjänster kom-
mer dessa tjänster inhandlas inom planerade investeringspro-
jekt och därmed belasta projektens budget. Utredningsupp-
drag och förstudier kring eventuella framtida projekt inryms 
till viss del i avdelningens budget. Detta skapar möjligheter 
till långsiktig planering av investeringsprojekt.

Förarbete för bostadsområde på sågverkstomten kommer att 
göras under 2020.

Projektering av VA-lösning inom Sickinge ridanläggning 
kommer att bli färdigt under året. 

Den planerade byggnationen i Harabergsområdet kräver en 
utredning av möjliga trafiklösningar. Denna utredning kom-
mer att inledas under 2020. 

Trafiksäkerhet

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

Under året kommer det att läggas utökat fokus på det trafik-
säkerhetshöjande arbetet utifrån handlingsplanen för trafiksä-
kerhet. 

Gatudrift

Skötsel av gator, gång- och cykelvägar ska utföras med 
prioritering av kvalitet och ekonomi. Planeringen ska vara 
långsiktig, dels för att förvalta de investeringar som är gjorda 
i det befintliga vägnätet, men även för att kunna göra kloka 
framtida investeringar. Gatuavdelningen sköter driften enligt 
de planer som tagits fram vilket ger vägnäten en god tillgäng-
lighet och en hög trafiksäkerhet. En rätt anpassad fordonspark 
ger låga driftkostnader, en bra miljöanpassning och flexibi-
litet. Det ger även förutsättningar för att upprätthålla en god 
kvalitet på vägar, gator och cykel- och gångvägar. 

De ökade beläggningsinvesteringarna de senaste åren ger 
minskade kostnader när det gäller den felavhjälpande delen 
av driftskostnaderna.  Detta har lett till att eftersläpningar på 
barmarksunderhåll, till exempel dikesrensning, kommer att 
utföras.

Vinterväghållning

För att kunna disponera personalstyrka och fordonspark på 
bästa sätt görs årligen en översyn och revidering av snöröj-
ningsplaneringen. Det sker tillsammans med inhyrd entrepre-
nör. 

Till kommande vintrar är alla snöröjningsfordon uppkopplade 
med GPS-styrning. Detta kommer att ge en snabb överblick 
över snörundorna vilket innebär att personal i kundtjänst 
kommer att kunna se i realtid vad som är utfört. På så vis kan 
allmänheten få bättre information. 

Parkdrift

Parkavdelningen har fått besparingskrav i budgetbeslutet för 
2020. Detta kommer att påverka driften. Bland annat kom-
mer gräsklippningen att förändras genom att större maskiner 
används som kräver färre arbetstimmar. Dessutom kom-
mer vissa ytor att göras om till mindre skötselkrävande och 
antalet sommarblommor kommer att bli färre. Även andra 
ambitionssänkningar kommer att bli aktuella.

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

För parkverksamheten kommer ytorna att digitaliseras i GIS. 
Detta innebär en förbättrad planeringsmöjlighet när det gäller 
skötsel och förfrågningar.

I samarbete med gatuavdelningen utförs renhållning och sop-
ning på offentliga platser enligt planerat körschema. Röjning 
och avverkning utförs på uppdrag av exploateringsavdelning-
en. En stor del av avdelningens resurser läggs också på fast-
ighetsavdelningens objekt, till exempel skötsel av skolgårdar 
och utemiljöer vid särskilda boenden. 

Parkavdelningen kommer att effektivisera sitt planeringsarbe-
te för uppdragen åt fastighetsavdelningen genom att fastig-
hetsavdelningens nya verksamhetssystem används. 

Avdelningen kommer att fortsätta med tillgänglighetsanpass-
ning av lekplatser. Kraven på besiktning av lekplatser har 
ökat de senaste åren. En årlig besiktning genomförs på samt-
liga anläggningar. Dessutom genomförs funktionskontroller 
regelbundet. 

I tätorterna pågår ett kontinuerligt arbete med att föryngra 
trädbeståndet. Det handlar både om att ta ner de träd som till 
exempel anses utgöra en fara och att komplettera med nya. 
De nya träden planteras bland annat för att ge skugga vid 
lekplatser och andra offentliga platser men även för att få en 
förbättrad tätortsmiljö.
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Efterhand som etableringar sker på industriområdet Karlsro 
kommer träd att planteras och grönområden iordningställas 
vilket bland annat ökar attraktionskraften men även drifts-
kostna-derna på sikt. 

2.4 Räddningstjänst
Organisation

Samverkan med övriga räddningstjänster i Kronobergs län 
förbättras successivt genom den ekonomiska föreningen 
RäddSam Kronoberg. Under 2019 har kemdräkter köpts in 
tillsammans och förmågan att agera vid kemikalieolyckor har 
inventerats i hela länet. Under 2020 kommer larmplanen för 
denna typ av olyckor att tas fram gemensamt. 

I budgetbeslutet för 2020 har kommunledningsförvaltningen 
fått i uppdrag att utreda räddningstjänstens organisation i 
syfte att minska kostnaderna. 

Personal

Behovet av nyrekrytering inom främst deltidsstyrkorna 
kommer att öka de närmaste åren på grund av ökad personal-
omsättning. Detta påverkar inte bara kostnaderna för utbild-
ning utan leder också till kompetens- och erfarenhetsbrist 
inom viktiga områden. Utbildningar av brandmän och befäl 
genomförs enligt handlingsprogrammet ’Skydd mot olyckor’.

Kommunala kombinationstjänster för del¬tids-brandmän i 
Lidhult inrättades med start 2019 och verksamheten kommer 
att pågå med projektmedel fram till och med 2021. Uppdra-
gen från övrig kommunal verksamhet har under projekttiden 
utökats och innefattar bland annat fastighetsskötsel samt 
gatu- och parkskötsel.

Förebyggande

Utbildningsverksamhet riktad mot privatpersoner och före-
tag, som syftar till att agera vid samt förebygga brand och 
andra olyckor, kommer att fortsätta. Bland annat genomgår 
kommunens personal regelbunden brandskyddsutbildning. 
Övriga utbildningar är bland annat verksamhetsanpassade 
brandskyddsutbildningar, kurser i heta arbeten och hjärt- och 
lungräddning. Räddningstjänsten, tillsammans med polis och 
ambulans, genomför också utbildningar av kommunens samt-
liga elever i årskurs 7. Exempelvis får eleverna lära sig att 
släcka med handbrandsläckare och hjärt- och lungräddning. 

Behovet av brandförebyggande rådgivning fortsätter att öka. 
För att stärka den enskilde i olycksförebyggande arbete och 
brandskydd kommer räddningstjänsten att vara ute på evene-
mang för att informera och ge råd. Även tematillsyner kom-
mer att genomföras vid större evenemang. Räddningstjänsten 
kommer att förbättra sin uppsökande verksamhet, framför 
allt med inriktning på landsbygden. Kommunikations- och 
evenemangsplanering för den uppsökande verksamheten 
kommer att genomföras under 2020. 

De prioriterade områdena inom tillsynsverksam-heten tas 
fram gemensamt av räddningstjänsterna i länet i samarbetet 
RäddSam Kronoberg. Målet för 2020 är att ta fram en flerårs-
plan för tillsynen.

2.5 Fastigheter
Verksamhetslokaler

Kommunens handlingsplan för lokalförsörjning, som är ett 
resultat av det lokalstrategiska arbetet, ger under 2020 bättre 
förutsättningar för utveckling enligt kommunens mål och 
vision.

Fastighetsavdelningen ser att behovet av övergri-pande utred-
ningar och utvecklingsprojekt kommer fortsätta att öka under 
2020. Utredningarna leder i många fall till nya investerings-
projekt då efterfrågan på nya, ändrade och utökade verksam-
hetslokaler ökar för samtliga förvaltningar. 

Fastighetsavdelningen kommer att fortsätta att arbeta med 
ständiga förbättringar för att nå en mer ändamålsenlig och 
effektiv förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter. 
I utvecklingsarbetet under 2020 ingår bland annat kartlägg-
ning av samtliga processer inom fastighetsavdelningen och 
en fortsatt utveckling av det nya verksamhetsstödet. Särskilt 
fokus kommer att läggas på en förbättrad och enhetlig under-
hålls- och reinvesteringsplan vilket krävs för ett framgångs-
rikt lokalstrategiskt arbete. Avdelningen kommer också att 
fortsätta arbetet för ökad samverkan och förbättrade kundre-
lationer. Enligt beslutade utredningar finns det möjlighet för 
kommunen att utvidga verksamhetsstödet från fastighetsav-
delningen genom att erbjuda lokalvård- och vaktmästeritjäns-
ter. 

Arbetet med att förbättra tillgänglighet, säkerhet och robust-
het i kommunens lokaler kommer att fortsätta under 2020. 
Samma sak gäller arbetet för minskad negativ miljöpåverkan 
samt sänkta drift- och energikostnader

Internhyra

Fastighetsavdelningen kommer att bidra till ökad kommun-
nytta genom förbättrad förvaltning och mer rationell ansvars-
fördelning mellan hyresvärd och hyresgäst. Förutsättningarna 
för detta är fortsatta successiva höjningar och anpassningar 
av internhyrorna i enlighet med det nya internhyressystemet 
där ett första viktigt steg togs genom budgetbeslutet för 2020. 

2.6 Kost
Kostverksamhet

Från 2020 kommer kostavdelningen att arbeta utifrån en ge-
mensamt framtagen budgetmodell. Modellen gör avdelningen 
intäktsfinansierad och synliggör måltidskostnaderna för 
verksamheterna samt ger större möjlighet till uppföljning. En 
policy för måltider finns och ska revideras när arbetet med ny 
budgetmodell för måltider är färdigt. Därefter ska tillhörande 
handlingsplaner utarbetas. 
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I Ljungby kommun finns mål för andelen ekologiska livs-
medel och för andelen svenskt kött som ställer krav på 
inköpen. Inköp av livsmedel är en stor del av kostavdelning-
ens budget. I kombination med en i övrigt hög ambitionsnivå 
kommer prioriteringar att behövas om nuvarande mål ska 
kunna upprätthållas.

Kostavdelningen arbetar med ökad intensitet för mer klimat-
smarta måltider. Menyerna planeras på ett sådant sätt att kol-
dioxidpåverkan minskas. Det innebär bland annat att andelen 
vegetariska rätter inom förskola och skola prioriteras. Inköp 
av frukt och grönsaker anpassas efter säsong. Det fortsatta 
arbetet med att minska matsvinnet pågår. För att involvera 
så många som möjligt i detta arbete har en film tagits fram. 
Filmen kommer att användas i utbildningssyfte.

Skollagen ställer krav på att kommunen kan styrka att maten 
är näringsriktig, vilket innebär att menyer för elever kontinu-
erligt näringsberäknas. Även huvudmåltiderna inom äldre-
omsorgen näringsberäknas numera.

Antalet matgäster inom förskola, skola och särskilda boen-
den har ökat betydligt och förväntas fortsätta att öka. Den 
marginal som tidigare har funnits i restaurangerna vad det 
gäller lokaler, logistik och personal finns inte längre kvar. 
Maxkapaciteten är i flera fall uppnådd, i andra fall närmar 
sig gränsen. Kostavdelningen involveras i tidigt skede för att 
kunna hantera denna utveckling. Som en konsekvens av detta 
anpassas organisationen kontinuerligt. 

Kundfokus och service betyder mycket för måltidsupplevel-
sen. En kartläggning av restaurangmiljöerna ligger till grund 
för kommande investeringar och syftar till att säkerställa en 
stimulerande måltidsmiljö för elever och gäster samt en god 
arbetsmiljö för personal. En omfattande renovering av köket 
på Brunnsgården kommer att genomföras vilket innebär att 
den ordinarie matproduktionen flyttas till andra enheter och 
att lunchgäster får hänvisas till andra restauranger. 

2.7 Övergripande verksamhet
Stödfunktioner

Projektledning av infrastrukturprojekt, som till exempel 
överföringsledning, bostads- och industriområden drivs av 
planeringsavdelningen. 

De administrativa funktionerna kring nämndssekretariat 
och diarium kommer att säkerställas i syfte att upprätthålla 
lagkraven. Stödfunktioner kring ekonomi, personal, säkerhet 
och beredskap samt övrig verksamhetsutveckling anpassas 
löpande för att på bästa sätt stötta verksamheterna. Interna 
utbildningar genomförs regelbundet inom tekniska förvalt-
ningen. 

2.8 Kommersiell verksamhet
Torg

Vid en framtida ombyggnad av Salutorget kommer torghan-
deln att behöva ändra placering. Den nya tillfälliga place-
ringen kommer i god tid att kommuniceras med torgknallar 
och andra handlare. 

Skog

På grund av stormar och avverkning är virkesförrådet lågt 
och behöver byggas upp. Åldersfördelningen är skev, med 
mycket ung skog. För skogens skötsel behövs röjnings- och 
gallringsåtgärder de närmaste åren, vilket innebär höga 
kostnader och mindre intäkter. Förstagallringarna som görs 
efter röjningarna kommer att ha ett lågt virkesnetto. De stora 
skogsvårdskostnaderna i kombination med minskad avverk-
ning leder till att nettointäkterna från skogsverksamheten 
stannar på 500 tkr för det kommande året. En konsekvens av 
torkan under 2018 är att insektsangreppen ökar och måste 
bevakas. 

Friluftsområdet vid Bräkentorpasjön underhålls kontinuerligt. 

En förnyad upphandling av skogsförvaltningen kommer att 
göras under året.  

Parkavdelningen sköter kommunens tätortsnära skog, bland 
annat för ökad trivsel och trygghet.

2.9 Vatten och avlopp
Arbetet med delarna Ljungby-Bollstad samt Bäck fortskrider 
i enlighet med VA-planen. Vattenskyddsområdesföreskrifter 
för Ljungby tätort är framtagna och ska beslutas om. VA-
avdelningen arbetar vidare på lösningar för att säkra dricks-
vattenleveranser.

Filmning av ledningsnätet görs kontinuerligt och statusen 
på nätet används för planen för ledningsnätförnyelse. Denna 
plan samordnas med beläggningsplanen i vilken priorite-
ringsordningen för asfaltering av kommunala vägar görs.

Utbyte av övervakningssystem för VA-anläggningarna beräk-
nas vara färdigt under 2019. Detta arbete ligger till grund för 
kommande förbättringar av vatten- och reningsverken.

2.10 Avfall
Taxefinansierad renhållning

Under året ska avfallsplanen revideras och beslutas politiskt. 
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Insamling av matavfall fortskrider med införande av insam-
ling på företag under 2020. Plockanalyser av de röda och 
gröna påsarna görs kontinuerligt för att följa renhetsgraden 
i påsarna. Dessa analyser ligger till grund för en översyn av 
taxan. 

Regeringen har beslutat att förpackningar och tidningar ska 
samlas in fastighetsnära. Renhållningsavdelningen inväntar 
mer direktiv om hur beslutet kommer att påverka verksam-
heten. Den nya optiska sorteringsanläggningen för matav-
fall kan mycket enkelt och kostnadseffektivt kompletteras 
med fler linjer som sorterar ut förpackningar och tidningar. 
Systemets enkla påbyggnadsmöjligheter kan ge kommunen 
fördelar när det står klart hur den fastighetsnära insamlingen 
av förpackningar och tidningar ska genomföras.

Deponi

Arbeten med att sluttäcka den gamla deponin för icke farligt 
avfall pågår med att bygga upp rätt lutningar. Till det återan-
vänds massor och material som kommer in till deponin.  

3. INVESTERINGSBUDGET

3.1 Beläggning
Beläggningsplanen är upprättad som en treårig prioritets-
plan för åtagande i tid och behov. En ny beläggningsplan tas 
fram årligen. Bedömning sker efter spårdjup, krackelering, 
mekaniska skador och tvärfall, alltså vägens lutning. Innan 
asfaltering filmas VA-ledningsnätet i marken invändigt så att 
dåliga partier kan bytas ut innan asfalten läggs.

I Ljungby tätort kommer större beläggningsarbeten att utföras 
på bland annat Bredemadsvägen samt Viaduktsgatan. Utanför 
tätorten kommer arbeten att ske exempelvis i Lagan, Ryssby, 
Agunnaryd, Lidhult, Hamneda och Bolmen. 

3.2 Centrumplan
Ombyggnaden av centrum fortsätter. För att förbättra trafiksi-
tuationen vid korsningen Skånegatan/Gängesvägen kommer 
Skånegatan att anslutas till Hammarrondellen. Arbetet har 
försenats men kommer att genomföras under 2020, förutsatt 
att acceptabla anbud för entreprenaden inkommer. 

Det planerade arbetet med tillgänglighet, trafiksäkerhet och 
anpassning till nybyggnationerna på Bergagatan fortsätter 
under året.  

3.3 Gång- och cykelvägar
Under 2018 påbörjades en större satsning på nya gång- och 
cykelvägar runt om i kommunen. Denna satsning kommer att 
fortsätta under 2020 med bland annat åtgärder i Ryssby tätort 
och på sträckorna mellan Ljungby och Ryssby samt mellan 
Vidöstern station och länsgränsen. En ny gång- och cykelväg 
mellan Söderleden och Ljungbyporten kommer att anläg-
gas. Även åtgärderna på Näsvägen kommer att färdigställas. 
I många fall behöver mark säkerställas för anläggande av 
gång- och cykelvägar. 

3.4 Björket
Den sista etappen vad gäller bostadsområdet Björket är 
utbyggd med VA, el, fiber och vägar. Asfaltering av vägarna 
kommer att ske vid senare tillfälle. Grönytorna på de två 
första etapperna kommer att färdigställas under året.

3.5 Ekalund 
Ett nytt industriområde, Ekalund, kommer att anläggas norr 
om Eka industriområde. Genom markförvärv har området 
utökats med cirka 20 hektar sedan arbetet påbörjades. Under 
2020 kommer det omfattande planerings- och projekterings-
arbetet av området att fortsätta. 

3.6 Österleden
Österleden ska förbättra trafiksituationen för både de nya och 
de befintliga bostadsområdena i Replösa. Förarbete för leden 
kommer att inledas under 2020. I samband med detta arbete 
kommer även förarbete att ske för gång- och cykelväg mellan 
Björket och Hagatorpsområdet med passage över ån Lagan.

3.7 Hjortsbergskolan
En ny F-6 skola för 385 barn med en fullstor idrottshall och 
ett tillagningskök färdigställs under våren 2020. Parkavdel-
ningen utför etablering av grönytor och lekredskap. 

3.8 Harabergsområdet
Projektet omfattar en ny 7-9 skola i anslutning till nya 
Hjortsbergsskolan, en ny förskola med åtta avdelningar, ett 
särskilt boende för äldre samt trygghetslägenheter. Ett till-
lagningsskök för skolan kommer att ingå i projektet samt 
ett gemensamt centralkök och restauranger för förskola och 
äldreboende. Under 2020 förväntas ett investeringsbeslut 
att tas för genomförande av projektet vilket i sådant fall blir 
kommunens största enskilda investering. 

3.9 Klöverängens förskola
Byggnation av förskola med plats för cirka 120 barn pågår. 
Förskolan beräknas stå klar hösten 2020. Den nya förskolan 
byggs på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden. När 
den nya förskolan står färdig kommer den gamla byggnaden 
att rivas. Ett tillagningsskök med restaurang ingår i projektet.
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3.10 Regnbågens förskola
En ny förskola med åtta avdelningar och tillagningskök med 
restaurang planeras att byggas i anslutning till befintlig för-
skolebyggnad. Upphandlingsarbete av denna byggnation på-
går. Målsättningen är att förskolan ska stå färdig redan under 
2020 för att den befintliga förskolan ska kunna användas som 
tillfällig lösning vid byggnation av förskola vid Haraberget. 

3.11 Holmsborg
På Holmsborgsområdet i Lagan kommer ett nytt gruppboen-
de och anpassade bostäder att byggas. Projektering pågår och 
saneringsarbetet förväntas starta under året. Målsättningen är 
att gruppboendet ska stå färdigt under våren 2022. 

3.12 Grand
En omfattande renovering och tillbyggnad av Grand är plane-
rad. Målsättningen är att färdigställa projektet under 2020.

3.13 Kommande byggprojekt
Under 2020 fortsätter planeringen av ytterligare nybyggnads-
projekt, som redan i ett tidigt skede kräver mycket förbere-
dande arbete. I den långsiktiga planeringen finns bland annat 
en ny förskola i Kånna, nya vård- och omsorgslokaler samt 
nya förskolor och skolor i Ljungby stad. 

3.14 Reinvesteringar fastigheter
Fastighetsavdelningen arbetar löpande med åtgärder enligt 
underhålls- och reinvesteringsplanen. Budgeten för reinveste-
ringar och underhåll behöver successivt ökas genom anpass-
ningar och hyreshöjningar i enlighet med det nya internhyres-
systemet. En utökad budget krävs för en hållbar förvaltning i 
enlighet med kommunens handlingsplan för lokalförsörjning. 

3.15 Vatten och avlopp
I projektet för överföringsledning mellan Ljungby och Boll-
stad pågår arbete med projektering av vatten- och avlopps-
ledningar. Möten med berörda markägare samt arbete med 
ledningsrätt fortsätter. Trafikverket ska fastställa en vägplan 
för gång- och cykelvägen.

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

För befintliga vatten- och avloppsreningsverk sker reparation 
och utbyte av slitagedelar kontinuerligt under året. Instal-
lationen av nytt övervakningssystem gör att arbetet med om-
byggnation och förbättringar av vatten- och reningsverk kan 
utföras. Detta påbörjas, enligt plan, i Södra Ljunga vatten-

verk. När det gäller förbättringar av vattenverket i Bolmens 
samhälle krävs ett större utredningsarbete då flera alternativ 
finns. Bolmens samhälle kan i framtiden försörjas genom 
egen eller annan vattentäkt. 
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

EDTTest 2020-03-19 14:10:26

Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 
2019-12

FUBUDG 
2019

FUBUDG 
2020

100 Nämnd och styrelseverksamhet I INTÄKTER -21 0 0
100 Nämnd och styrelseverksamhet K KOSTNADER 1 064 1 005 926

Nettokostnad 1 043 1 005 926
215 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb I INTÄKTER -5 297 -5 280 -6 020
215 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb K KOSTNADER 6 969 7 432 7 230

Nettokostnad 1 672 2 152 1 210
261 Miljö o hälsoskydd m.utövn I INTÄKTER -4 219 -4 220 -6 965
261 Miljö o hälsoskydd m.utövn K KOSTNADER 11 853 11 525 13 690

Nettokostnad 7 634 7 305 6 725
263 Miljö, hälsa o hållbar utv I INTÄKTER -3 339 -2 300 -2 500
263 Miljö, hälsa o hållbar utv K KOSTNADER 3 833 2 950 3 010

Nettokostnad 494 650 510
Totalsumma 10 843 11 112 9 371

1 / 1
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Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar över bland an-
nat plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen. 
Nämnden leder verksamheten, beslutar i övergripande ären-
den och delegerar till förvaltningen. Miljö- och byggnämn-
den ska utöver lagarna verka för en god miljö- och byggnads-
kultur, ha en god och tilltalande stads- och landskapsmiljö, ta 
initiativ i frågor om planläggning, byggande och miljöfrågor. 
En viktig del av verksamheten är att lämna råd och upp-
lysningar samt ta tillvara de möjligheter lagarna ger för att 
förenkla och underlätta för den enskilde. 

Förvaltningen har en viktig roll i att ge information inom 
miljö, bygg och plan. Detta görs kontinuerligt genom kontakt 
med invånare och genom information på hemsidan.

För att veta vad våra kunder/medborgare tycker om vår ären-
dehantering genomförs servicemätningar ”Löpande insikt”. 
Resultatet i mätningen utgör ett viktigt underlag i förvalt-
ningens förbättringsarbete. 

Nämnden gör en större satsning på digitalisering för att göra 
det möjligt att söka bygglov via nätet, samt att effektivisera 
handläggningen generellt. Kostnader för denna satsning täcks 
till stor del från tidigare överskott.

Plan- och byggavdelningen
Arbetet med en ny översiktsplan (ÖP) löper på och planen 
kommer antas inom loppet av året. Nämnden finansierar delar 
av arbetet via tidigare överskott. 

Nämnden prioriterar för att ha god planberedskap gällande 
detaljplaner för småhus, villor, flerbostadshus och industrier. 
Det planeras även för större om- och nybyggnationer av 
förskolor, skolor samt vårdboenden. Större projekt kommer 
att vara pågående för nya villaområden och områden som ger 
möjlighet för exploatering av flerbostadshus.

Handläggning av inkommande ansökningar om strand-
skyddsdispens, bygglov, förhandsbesked samt anmälnings-
pliktiga åtgärder prioriteras i första hand från byggenheten. 
Nämnden har som avsikt att handläggningstider åter ska ligga 
enligt gällande mål, samt att det under 2020 arbetas med de 
tillsynsärenden som tidigare prioriterats ner.

Miljöavdelningen
Tillsyn ska ske av miljöavdelningen enligt fastställd tillsyns-
plan enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och 
andra lagstiftningar. 

Arbetet innebär tillsynsbesök, granskningar och godkännande 
av olika rapporter samt anmälnings- och tillståndsärenden av 
olika slag. Inom den ordinarie tillsynen väljs olika fokusom-

råden ut. Nämnden kommer öka tillsynsarbetet mot den grå 
sektorn, verksamheter som helt eller delvis bedrivs utanför 
lagliga ramar. 

Planer för exploatering av flera tidigare industriområden 
för bostäder och offentliga ändamål, samt utbyggnad av E4 
medför betydliga insatser från avdelningens sida relaterad till 
miljöundersökningar och miljösaneringar. 

Miljöövervakning sker i form av mätning av radioaktiv strål-
ning, mätning av utsläpp till luft samt kalkning av våra sjöar. 
Förvaltningens ekolog kommer att utföra interna uppdrag, 
såväl som uppdrag för grannkommunerna.
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EDTTest 2020-03-20 09:05:29

Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 
2019-12

FUBUDG 
2019

FUBUDG 
2020

10 Nämnds- och styrelseverksamhet K KOSTNADER 2 008 1 703 1 421
Nettokostnad 2 008 1 703 1 421

40 Gemensam administration I INTÄKTER -2 788 -361 -1 129
40 Gemensam administration K KOSTNADER 45 118 41 446 43 672

Nettokostnad 42 330 41 085 42 543
41 Förskola I INTÄKTER -35 534 -28 532 -29 204
41 Förskola K KOSTNADER 180 971 168 822 186 277

Nettokostnad 145 437 140 290 157 073
42 Fritidshem I INTÄKTER -10 529 -8 737 -8 609
42 Fritidshem K KOSTNADER 44 455 42 547 42 080

Nettokostnad 33 926 33 810 33 471
43 Förskoleklass I INTÄKTER -744 -85 -285
43 Förskoleklass K KOSTNADER 12 660 11 700 15 380

Nettokostnad 11 916 11 615 15 095
44 Grundskola I INTÄKTER -33 043 -11 471 -17 884
44 Grundskola K KOSTNADER 297 124 269 531 306 636

Nettokostnad 264 080 258 060 288 752
45 Grundsärskola I INTÄKTER -2 589 -2 400 -2 400
45 Grundsärskola K KOSTNADER 15 102 17 218 17 623

Nettokostnad 12 513 14 818 15 223
46 Gymnasieskola I INTÄKTER -16 789 -15 260 -13 563
46 Gymnasieskola K KOSTNADER 124 789 120 290 133 845

Nettokostnad 108 000 105 030 120 282
47 Gymnasiesärskola I INTÄKTER -1 550 -1 500 -1 636
47 Gymnasiesärskola K KOSTNADER 5 251 5 076 4 545

Nettokostnad 3 702 3 576 2 909
48 Kommunal vuxenutbildning I INTÄKTER -7 082 -6 162 -6 067
48 Kommunal vuxenutbildning K KOSTNADER 19 663 19 530 20 021

Nettokostnad 12 581 13 368 13 954
51 Vård o oms. äldre o funk.hind I INTÄKTER -3 862 -4 251 0
51 Vård o oms. äldre o funk.hind K KOSTNADER 18 030 18 205 0

Nettokostnad 14 167 13 954 0
650 661 637 311 690 724

1 / 1

1. EKONOMISK RAPPORT
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2. ÅRETS VERKSAMHET

2.1 Verksamhetsidé
Vi ska ge barn och elever utbildning (lärande/kunskap, 
omsorg och social utveckling) av god kvalitet för ett 
livslångt lärande. Vi utgår från den enskildes förutsättningar, 
samhällets krav och våra gemensamma resurser.

Nämndens verksamhet regleras främst av skollag, 
förordningar, läroplaner och kursplaner. I skollagen regleras 
att kommunen är skyldig att systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Måldokumenten 
ger barn, elever, föräldrar och personal i samtliga 
verksamheter information om den politiska ambitionen för 
skolan och förskolan.

Från och med år 2020 tillhör LSS-verksamhet för barn 
socialnämndens ansvarsområde. 

2.2 Ansvarsområde
Barn- och utbildningsnämnden ansvar är att med hög kvalitet 
tillgodose kommuninvånarnas behov av: 

Förskola
Verksamhet för barn i åldern 1–5 år. 
Verksamheten bedrivs i 23 kommunala förskolor och i sju 
fristående förskolor. Kommunen har tillsynsansvar över alla 
förskolor.

Fritidshem
Verksamhet för barn i ålder 6–13 år.
Bedrivs på morgonen innan skolan börjar samt efter 
skoldagens slut samt på lov.

Förskoleklass 
Verksamhet för barn i åldern 6 år.
Förskoleklass är en integrerad verksamhet i grundskolan och 
är en obligatorisk verksamhet. Verksamheten erbjuds under 
525 timmar per år och vanligtvis under förmiddagen.

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

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

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

Särskola 
Verksamhet för barn med utvecklingsstörning. Bedrivs som 
grundsärskola, gymnasiesärskola samt särvuxenutbildning.  

Ska ge kunskaper, färdigheter och omvårdnad med 
utgångspunkt i den enskilda elevens behov
  
2.3 Övergripande  
Skolverket har sent under våren år 2019 erbjudit Ljungby 
kommun att delta i riktade insatser för ”Nyanländas 
lärande”. Barn-och utbildningsnämnden beslutade innan 
sommaren 2019 att delta. Skolverket har fått i uppdrag 
att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och 
vid behov för elever med ett annat modersmål än svenska. 
Detta görs genom riktade insatser till de kommuner 
som har störst utmaningar. Under tre års tid erbjuder 
Skolverket dialogbaserat processtöd. Det består av olika 
metoder och verktyg som vilar på vetenskaplig grund och 
bygger på beprövad erfarenhet. Projektet inleds med att en 
nulägesanalys tas fram. Nulägesanalysen ligger till grund för 
en åtgärdsplan och därefter planeras specifika insatser med 
konkreta mål som ska genomföras. Nyanländas lärande är 
riktat mot samtliga pedagogiska verksamheter inom barn- 
och utbildningsnämnden.

Centrala elevhälsans psykologverksamhet har under 
2019 påbörjat en omfattande utbildningsinsats riktad till 
grundskolepersonal. Det är ett förebyggande arbete med syfte 
att höja personalens grundkompetens inom områdena;
vikten av en god relation mellan personal och elever, 
lågaffektivt bemötande samt samarbetsbaserad och proaktiv 
problemlösning. Tanken är att ge personalen möjlighet att 
reflektera över och diskutera hur de kan förstå och göra i 
utmanande situationer i skolvardagen, samt ge dem ökad 
kunskap och fler verktyg i verktygslådan. Utbildningen pågår 
på varje skola under minst två terminer. På sikt kommer alla 
grundskolor att erbjudas utbildningen.

Barnens bästa gäller! – i Kronoberg, arbetet fortsätter enligt 
plan. Genom att samla alla samhällsaktörer som möter barn 
får vi det främjande, förebyggande och stödjande arbetet att 
fungera bättre för barn. En länsgemensam struktur byggs 
för att förbättra för barn, vårdnadshavare och professioner 
genom att motverka stuprörstänk och istället öka samverkan. 
Arbetet med praxismodellen fortlöper och genom att mötas 
och ordna gemensamma utbildningar får vi ett gemensamt 
språk och tydligare ansvarsfördelning. År 2020 tar vi nästa 
steg i praxismodellen.

Från och med hösten 2018 är det möjligt att söka 
statsbidraget ”Likvärdig skola”. Statsbidraget ska gå till 
att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i 
förskoleklass och grundskolan. För att kunna behålla bidraget 
får Ljungby kommun inte minska sina egna kostnader 
per elev jämfört med genomsnittlig kostnad för de tre 
föregående åren för personal i förskoleklassen, undervisning 
i grundskolan och elevhälsa i grundskolan. Om kommunen 
minskar kostnaderna leder det till återkrav, om det inte finns 
särskilda skäl. För 2020 är Ljungby kommuns bidragsram 
13,7 mkr. Viktigt att notera är att bidragsramen endast är 
preliminär. Utökningen av statsbidraget ” Likvärdig skola” 
motsvarande 3,9 mkr ifrån år 2019 till år 2020 och avser 
täcka minskat bidrag för lågstadiesatsning som delvis 
utgår. Till skillnad ifrån lågstadiesatsningen så avslutas 
fritidshemsatsningen helt år 2019.
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Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för 
lågstadiesatsningen på 4,9 mkr för läsåret 2019/2020. 
Bidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningens 
kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass 
och årskurs 1–3 mer tid för varje elev. Skolverket minskar 
under år 2020 lågstadiesatsningen till samtliga huvudmän 
från 2 miljarder kronor till 1 miljard. Statsbidraget utgår 
därefter helt.

Barn- och utbildningsnämnden erhåller för budgetår 
2020 29 tkr i ramtilldelning ifrån generella statsbidrag till 
befattningsutbildning för rektorer.

Lärarlönelyftet är till för att huvudmän ska kunna höja 
lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller 
fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets 
status. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för 
lärarlönelyftet på 7,7 mkr för läsåret 2019/2020.

Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för karriärlärare 
på 3,7 mkr för läsåret 2019/2020. Syftet är att göra läraryrket 
mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Ett 
särskilt statsbidrag utgår för förstelärare och lektorer med 
5 000 kronor per månad respektive 10 000 kronor per 
månad. För 2019 får vi statsbidrag för att kunna tillsätta 41 
förstelärare och en lektor. 

2.4 Verksamheterna

Gemensam administration
PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och 
Stockholms stad. PRIO har som övergripande mål att 
varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. 
Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och 
arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Inför 
budget 2020 har detta arbete sats på paus och budgeten 
anpassats med -650 tkr. 

Förskola
För år 2020 är befolkningsprognosen 1 624 folkbokförda 
barn i åldern 1–6 år. Antalet barn som väntas gå i förskola 
utav samtliga folkbokförda uppgår till 1 393 barn, vilket 
motsvarar nästan 86 procent. I kommunal förskola väntas 
1209 barn vara placerade och i fristående alternativ 184 barn. 

Under år 2020 ska flera en-avdelningar försvinna och barnen 
ska få flytta in på de nybyggda avdelningarna istället.

I november 2019 är planen att Byagårdens moduler ska stå 
klara med 60 platser.
  
Fågelsångsvägen som tillhör Ekebackens förskola planerar 
flytta till Klövervägens nya förskola Klöverängen i augusti 
2020, liksom Ida och Kajsa kavat. På Klöverängen blir det 
120 platser.

Förskolechef har nu fått titeln rektor. Det pedagogiska 
ansvaret har skrivits in i läroplanen. Förskollärare har fått 
ett förtydligat specifikt ansvar för till exempel att arbetet i 
barngruppen genomförs så att barnen utmanas i förhållande 
till målen. Det är också förskollärare som ansvarar för 
att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt 
dokumenteras och följs upp så att läroplanens mål och 
intentioner uppfylls.

Antal barn per årsarbetare i förskolan beräknas bli 5,1 för år 
2020. En budgetanpassning motsvarande 2 500 tkr görs år 
2020. Anpassningen hanteras genom en ökning av antal barn 
per årsarbetare. 

År 2019 började resurser fördelas med socioekonomisk 
faktor. Innebörden av fördelning med socioekonomisk faktor 
inom förskola är att 3 procent av personalbudget omfördelas 
med ett index till de enheter som har större socioekonomiskt 
behov. De socioekonomiskt drivande faktorerna som används 
är huruvida barnet är nyanlänt, alltså har varit i Sverige 
i fyra år eller mindre, samt huruvida vårdnadshavares 
utbildningsnivå är högre än gymnasial eller ej. 

De fristående förskolorna kommer också ingå i den 
socioekonomiska omfördelningen av resurser. 
 

Fritidshem
Antal elever inom fritidshem prognostiseras till 1161 
varav 1082 i kommunal regi och 79 elever i fristående 
verksamheter. Antal elever per årsarbetare är beräknat 
till 17,9. Prognosen baseras på historiskt antal inskrivna 
elever i fritidsverksamhet i förhållande till antal elever i 
förskoleklass och grundskola. Till grund för antal inskrivna 
elever i grundskola och förskoleklass år 2020 ligger 
befolkningsprognosen. 
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Statsbidrag för fritidshemsatsning upphör efter år 2019 och 
tilldelas därmed inte verksamheten år 2020.

Förskoleklass
Under år 2020 prognostiseras antal 6-åringar bli 326. 
Av dessa antas 301 gå i kommunal verksamhet och 25 i 
fristående verksamheter. Antalet folkbokförda elever till 
förskoleklassen ökar med 5 elever på helårsbasis enligt 
befolkningsprognosen. 

 

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från och med 
höstterminen det år då de fyller 6 år.

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser 
är en ny bestämmelse i skollagen från och med 1 juli 
2019. Syftet med garantin är att elever i behov av extra 
anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt 
och att stödet utformas efter varje elevs behov. Genom 
kartläggningsmaterialen kan läraren i förskoleklass få 
indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller 
särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör läraren en särskild 
bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk 
kompetens. Det slutliga målet med tidiga stödinsatser är att 
en så stor andel som möjligt av eleverna ska nå en fullständig 
utbildning. 

 

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

Grundskolan
Prognosen för antal elever i grundskola årskurs 1–9 är 2 946 
varav 2 760 elever i kommunal grundskola och 186 elever i 
fristående skolor. 

 

Ifrån de generella statsbidragen tilldelas barn- och 
utbildningsnämnden 977 tkr för lovskola och 629 tkr för 
utökad undervisningstid i lågstadiet.

Inför budgetförutsättningarna 2020 planerade barn- och 
utbildningsnämnden använda det aviserade statsbidraget 
för lärarassistenter. Ett arbete vars syfte var att identifiera 
elevassistenternas uppgifter pågick under vårterminen och 
visade att elevassistenter till viss del utför administrativt 
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arbete för att underlätta för lärarna. Det som inte framgick 
vid tiden då förslag till budgetanpassning togs var villkoret 
för bidraget som sattes under hösten 2019. För att kunna 
söka och erhålla bidraget måste kommunen stå för lika stor 
utökning och därmed lika stor kostnad som beviljat bidrag 
avser. Ljungby kommun har med anledning av detta inte haft 
någon möjlighet att söka och använda bidraget för år 2019. 
Budgetanpassningen, vilken motsvarar 2 000 tkr för år 2020 
har därmed inte kunnat genomföras. 

Skapande skola är ett projekt tänkt att stärka samverkan 
mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är 
att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer 
och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Till 
läsåret 2019/2020 har 500 tkr i bidrag erhållits ifrån Statens 
kulturråd.  

År 2019 började resurser fördelas med socioekonomisk 
faktor. Innebörden av fördelning med socioekonomisk 
faktor inom grundskola är att 5 procent av personalbudget 
omfördelas med ett index till de enheter som har större 
socioekonomiskt behov. De socioekonomiskt drivande 
faktorerna som används är huruvida eleven är nyanländ, 
alltså har varit i Sverige i fyra år eller mindre, samt huruvida 
vårdnadshavares utbildningsnivå är högre än gymnasial eller 
ej.

De fristående grundskolorna kommer också ingå i den 
socioekonomiska omfördelningen av resurser. 

Till våren 2020 beräknas Hjortsbergskolan F-6-skola med 
plats för 385 elever vara inflyttningsklar.

 

Gymnasiet
Sunnerbogymnasiet är den kommunala gymnasieskolan i 
Ljungby kommun. Sunnerbogymnasiet erbjuder flertalet 
nationella program plus nationell och lokal idrottsutbildning 
inom ishockey. 

Inför läsåret 2019/2020 beslutades att pausa intaget till det 
industritekniska programmet på grund av för få sökande. 
Ambitionen är att genom marknadsföring kunna attrahera 
elever att söka till detta program inför läsåret 2020–2021.

Gymnasieskolans ram har ökat med 4,9 mkr på grund av 
demografifaktorer.

 

Vuxenutbildning
Den kommunala vuxenutbildningen omfattar cirka 500 
personer. Den omfattar svenska för invandrare (SFI), 
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning 
(yrkesvuxenutbildning och teoretisk gymnasial 
vuxenutbildning) samt särskild utbildning för vuxna (särvux). 
Under flera år har kommunen framgångsrikt sökt statsbidrag 
för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Under 2020 
kommer de statsbidrag som är aktuella för Ljungby och deras 
samarbetskommuner Älmhult och Markaryd att sökas. 

Särskola
Prognosen för grundsärskolan är att elevtalet till läsåret 
2020/2021 kommer att vara 59 elever.

Elevantalet i grundsärskolan är prognostiserat till 44 elever 
vårterminen 2020 och höstterminen 42 elever. Av dessa är 
5 elever ifrån Markaryd och 3 elever är integrerade i andra 
grundskolor. 

Elevantalet i gymnasiesärskolan är prognostiserat till 15 
elever vårterminen 2020 och höstterminen 16 elever. Utav 
dess är 4 elever ifrån Markaryd. 
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2.6 Volymförändringar och övriga förändringar

Kompensation till barn- och utbildningsnämnden för 
demografi motsvarar 11 114 tkr år 2020 inklusive retroaktiv 
justering för år 2018 samt år 2019.

Inflationskompensation uppgår till 1 756 tkr och har fördelats 
dit kostnad för köp av verksamhet finns.

Nämnds- och styrelseverksamhet +60 tkr
Gemensam administration + 2 687 tkr
Förskola + 2 682 tkr
Fritidshem + 2682 tkr
Förskoleklass  + 1269 tkr
Grundskola + 8 400 tkr
Grundsärskola + 4 264 tkr
Gymnasieskola + 8 902 tkr
Gymnasiesärskola - 516 tkr
Kommunal vuxenutbildning +586 tkr
LSS -13 954 tkr

Totalt förändring ram 15 060 tkr

2.7 Nämndens omfördelning av budget

Inom nämnds- och styrelseverksamhet har 
gymnasieutskottets budgetmedel omfördelats med – 232 
tkr, då verksamheten avslutades 2019. Under gemensam 
administration finns en budgetanpassning som ännu 
inte fördelats ut på verksamheterna motsvarande -7 339 
tkr. Anpassningen avser ökade kostnader för moduler 
och nybyggnationer inom verksamheterna förskola och 
grundskola, samt anpassning av budget för elevassistenter 
som inte har kunnat genomföras på grund av Skolverkets 
kriterier för bidrag.

Förändringar inom förskola, fritidshem, grundskola och 

grundsärskola härrör från volymförändringar. Förtydligande 
av resursfördelningsmodeller inom förskola och grundskola 
påverkar inte omfördelningen av resurser mellan 
verksamheterna.  

Inom gymnasieskola avser omfördelning av budget minskade 
intäkter ifrån Migrationsverket och ökade kostnader för 
interkommunal verksamhet.

Inga omfördelningar har gjorts för gymnasiesärskola och 
kommunal vuxenutbildning.

Verksamhet 
Nämnds- och styrelseverksamhet  -232 tkr    
Gemensam administration - 6 841 tkr    
Förskola + 5 129 tkr    
Fritidshem  -3 023 tkr    
Förskoleklass + 821 tkr    
Grundskola + 5 396 tkr    
Grundsärskola - 3 859 tkr    
Gymnasieskola + 2 609 tkr    
Gymnasiesärskola  -      
Kommunal vuxenutbildning  -    

3. INVESTERINGAR

Under 2020 är det följande större investeringar som är 
beslutade.

Regnbågens förskola inventarier 
Inventarier till den nya förskolan, 2 500 tkr. 

Ipads F-3
Ipads till förskoleklass och upp till årskurs 3, 875 tkr.
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Indikatorer 2020 2019 2018 2018 2017

Antal barn i kommunal förskola Budget Budget Budget Bokslut Bokslut

Antal barn i fristående förskola 1 209 1 259 1 208 1 227 1 178

Antal barn i kommunalt fritidshem 184 162 155 172 167

Antal barn i fristående fritidshem 1 082 1 099 1 085 1 093 1 128

Antal elever i kommunal förskoleklass 79 75 80 77 69

Antal elever i fristående förskoleklass 301 286 275 280 290

Antal elever i kommunal grundskola 25 17 22 21 20

Antal elever i fristående grundskola 2 760 2 818 2 738 2 716 2 693

Antal elever i kommunal särskola 186 185 191 199 191

Antal folkbokförda i gymnasieåldern 59 56 48 38 42

Antal elever på Sunnerbogymnasiet 1 010 957 909 X 897

Antal elever på Sunnerbogymnasiet från 
annan kommun 887 899 892 872 867

Antal personer med LSS-insatser 81 80 90 X 94

Antal elever på vuxenutbildningen 206 200 250 258 225

Antal elever på SFI (svenska för invandrare) 224 210 240 269 259

KVALITETSNYCKELTAL
Antal barn per årsarbetare i förskola 5,1 5,4 5,4 5,0 5,1
Antal barn per årsarbetare i fritidshem *** 17 (17,9) 17 17 15,6 17,2

Antal elever per årsarbetare i förskoleklassen 14,5 15 15,6 16,5 15

Antal elever per lärare, kommunala grundskolan 11,9 11,9 11,9 11,8 10,5

Antal elever per lärare, kommunala gymnasieskolan 12,0 11,9 11,9 10,1 11,8

EKONOMINYCKELTAL (enligt SCB:s definition) ****

Kostnad per barn i kommunal förskola 154 500 147 100 138 300 147 000 141 400
Kostnad per barn i kommunalt fritidshem 43 500 42 600 41 000 45 145 40 900

Kostnad per elev i kommunal förskoleklass 71 400 70 200 68 800 68 300 67 500

Kostnad per elev i kommunal grundskola 107 500 105 500 101 000 105 200 101 400

Kostnad per elev i kommunal gymnasieskola 131 100* 118 500 114 700 117 900 110 500
119 100**

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

**Exklusive industriprogrammet. 

*** Resurstilldelning med och utan särskola

**** För ev. budgetanpassning 2020

Volymnyckeltal Budget Budget Budget Bokslut Bokslut

 

SOCIALNÄMNDEN
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1. EKONOMISK RAPPORT

SOCIALNÄMNDEN

EDTTest 2020-03-19 14:11:34

Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 
2019-12

FUBUDG 
2019

FUBUDG 
2020

100 Nämnd och styrelseverksamhet K KOSTNADER 2 230 2 434 2 255
Nettokostnad 2 230 2 434 2 255

130 Övrig politisk versamhet K KOSTNADER 590 591 616
Nettokostnad 590 591 616

267 Alkoholtillstånd mm I INTÄKTER -424 -585 -685
267 Alkoholtillstånd mm K KOSTNADER 470 977 999

Nettokostnad 46 392 314
275 Totalförsvar och samhällsskydd K KOSTNADER 0 40 40

Nettokostnad 0 40 40
501 Gemensamma kostnader SOC I INTÄKTER -2 547 0 0
501 Gemensamma kostnader SOC K KOSTNADER 16 107 12 158 24 842

Nettokostnad 13 561 12 158 24 842
502 Gemensamma kostnader ÄO OF I INTÄKTER -1 688 -2 700 0
502 Gemensamma kostnader ÄO OF K KOSTNADER 4 303 1 396 2 821

Nettokostnad 2 615 -1 304 2 821
510 Äldreomsorg I INTÄKTER -142 684 -40 923 -47 225
510 Äldreomsorg K KOSTNADER 458 007 343 239 350 675

Nettokostnad 315 324 302 316 303 450
512 Hemsjukvård I INTÄKTER -346 -95 -200
512 Hemsjukvård K KOSTNADER 60 319 54 961 62 388

Nettokostnad 59 974 54 866 62 188
513 Insatser enligt LSS, SFB o HSL I INTÄKTER -51 770 -44 101 -53 637
513 Insatser enligt LSS, SFB o HSL K KOSTNADER 192 898 181 041 209 480

Nettokostnad 141 128 136 940 155 843
520 Insats pers m funkt.nedsättn I INTÄKTER -6 605 -3 687 -3 404
520 Insats pers m funkt.nedsättn K KOSTNADER 39 409 35 983 39 900

Nettokostnad 32 804 32 296 36 496
534 Färdtjänst I INTÄKTER -37 -840 -840
534 Färdtjänst K KOSTNADER 7 726 7 967 7 975

Nettokostnad 7 689 7 127 7 135
550 Gemensamma kostnader IFO I INTÄKTER -354 -25 -25
550 Gemensamma kostnader IFO K KOSTNADER 4 444 6 679 6 968

Nettokostnad 4 090 6 654 6 943
552 Institutionsvård vuxna I INTÄKTER -237 -97 -97
552 Institutionsvård vuxna K KOSTNADER 5 301 3 124 3 800

Nettokostnad 5 065 3 027 3 703
554 HVB-vård för barn o unga I INTÄKTER -3 390 -466 -475
554 HVB-vård för barn o unga K KOSTNADER 20 471 14 517 17 408

Nettokostnad 17 081 14 051 16 933
556 Familjehemsvård vuxna K KOSTNADER 0 360 360

Nettokostnad 0 360 360
557 Familjehemsvård barn o unga I INTÄKTER -1 662 -30 -30
557 Familjehemsvård barn o unga K KOSTNADER 18 583 14 365 15 635

Nettokostnad 16 921 14 335 15 605
558 Öppna insatser vuxna I INTÄKTER -3 209 -2 129 -2 312
558 Öppna insatser vuxna K KOSTNADER 6 952 6 116 6 441

1 / 2
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EDTTest 2020-03-19 14:11:34

Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 
2019-12

FUBUDG 
2019

FUBUDG 
2020

Nettokostnad 3 744 3 987 4 129
559 Vård vuxna m missbruksproblem I INTÄKTER -21 0 0
559 Vård vuxna m missbruksproblem K KOSTNADER 1 441 2 534 1 572

Nettokostnad 1 421 2 534 1 572
568 Öppna insatser barn o unga I INTÄKTER -2 222 0 0
568 Öppna insatser barn o unga K KOSTNADER 11 312 7 961 8 574

Nettokostnad 9 090 7 961 8 574
569 Barn och ungdomsvård I INTÄKTER -1 886 0 0
569 Barn och ungdomsvård K KOSTNADER 10 824 8 351 9 688

Nettokostnad 8 938 8 351 9 688
571 Övriga insatser till vuxna I INTÄKTER -282 0 0
571 Övriga insatser till vuxna K KOSTNADER 795 1 726 539

Nettokostnad 513 1 726 539
575 Ekonomiskr bistånd I INTÄKTER -410 -500 -500
575 Ekonomiskr bistånd K KOSTNADER 18 177 18 311 18 565

Nettokostnad 17 767 17 811 18 065
585 Familjerätt o familjerådgivn I INTÄKTER -31 -37 -37
585 Familjerätt o familjerådgivn K KOSTNADER 428 419 429

Nettokostnad 397 382 392
600 Flyktingmottagande I INTÄKTER -22 659 -14 434 -13 965
600 Flyktingmottagande K KOSTNADER 19 792 14 434 13 965

Nettokostnad -2 868 0 0
610 Arbetsmarknadsåtgärder I INTÄKTER -2 254 0 0
610 Arbetsmarknadsåtgärder K KOSTNADER 3 842 1 334 1 466

Nettokostnad 1 587 1 334 1 466
749 Arbetsmiljö K KOSTNADER 15 60 60

Nettokostnad 15 60 60
659 721 630 429 684 030

2 / 2
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2. ÅRETS VERKSAMHET

2.1 Sammanfattning 
Socialnämnden hade inför 2019 en budgetram på 630 429 tkr. 
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige (KF) om 2020 års 
budgetram på 678 653 tkr för socialnämnden.

Löneökningarna på 12 908 tkr är fördelade över 
förvaltningen. Inflationskompensationen på 2 316 tkr läggs 
där kostnader för köpt verksamhet finns. Det sker en ökning 
av ram med sammanlagt 13 627 tkr genom demografifaktorn. 

Under 2019 har socialförvaltningen dragits med stora 
underskott i förhållande till budget. Därför har arbetet 
intensifierats kring en budget i balans vilket innebär att fokus 
till stor del handlat om att genomlysa, anpassa och förändra 
beslut för att nå en ekonomi i balans med budgeten.

Detta arbetet ligger till grund för den detaljbudget som är 
lagd inför 2020 inom budgetramen som vi är tilldelade.

Särskilt boende kommer att budgeteras i förhållande till hur 
många platser som finns. Det innebär att de tillfälligt öppnade 
platserna på Ljungberga permanentas i detaljbudgeten. 

Däremot har vi under året minskat budgeten i mötesplatserna 
på de särskilda boendena.

Hemtjänstens kostnader har utretts under året då detta är 
en av de kostsamma posterna för socialförvaltningen även 
i jämförelse med andra kommuner. Uppdraget är tydligt 
att timkostnaden skall vara i paritet med kostnaderna för 
hemtjänsten. Detta arbete pågår och skall vara klart 19-12-31.

Den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver regleras 
i lagstiftningen och i det hemsjukvårdsavtal som länets 
kommuner har tecknat med dåvarande Landstinget 
Kronoberg. Någon revidering av detta avtal har än så 
länge inte skett. För att hemsjukvården ska få en mer 
verklighetsförankrad budget behöver det skjutas till 
årsarbetare kopplat till arbetsbelastningen. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har under 2019 fortsatt 
arbeta med att minska externa placeringar. Detta har 
lyckats genom att kostnader per placering minskar. Men då 
volymerna ökat på orosanmälningar av barn och unga så 
stiger kostnaderna. Vid en genomlysning av kvarvarande 
sektionschefers olika uppdrag och arbetsbelastning bedöms 
verksamheten behöva utökas då stimulansmedel försvinner. 
Däremot minskar vi en missbrukshandläggare samtidigt som 
Barn LSS flyttas från Barn och Utbildningsnämnden till 
Socialförvaltningen. 

Funktionshinderomsorgen har fortsatt arbeta för att minska 
kostnaderna i verksamheten. Detta har inneburit vissa 
organisationsförändringar som bland annat att personal 
togs bort från Återbruket. Även Fritidsbankens verksamhet 
minskades och kommer från 2020 att flyttas till kultur och 

fritidsförvaltningen.

Justeringar per verksamhet tkr
Stab
Ofördelad budget 12 048
Ökade licenskostnader 800
SITHs kort 100
Summa 12 948

Äldreomsorg
Utökning tillfälliga platser 6 347
Justering hemtjänstpott -11 352
Neddragning Mötesplatser -1 420
Justering arbetskläder 857
Utökning 3 korttidsplatser 757
Utökning Larm/säkerhet 260
Anhörigstöd -978
Extra kostnad nytt trygghetslarm 160
Summa    -5 369

Hemsjukvård
Justering material och hjälpmedel 680
Leasingkostnad bilar 450
Arbetskläder 213
Utökning 6,61 åa 4 600
Summa 5 943

OF
LSS Barn o Unga 14 440
Besparing adm LSS Barn o Unga -250
Justering placeringskostnader 7 558
Arbetskläder 325
Leasingkostnad bilar 130
Justering Ledsagning -740
Justering extern assistans 1 100
Anhörigstöd -494
Summa 22 069

OF
Ökning placeringskostnad 
missbruk

675

Ökning placeringskostnad BoU 1 570
Ökning placeringskostnad 
familjehem

1 040

Leasingkostnad bilar 120
Kontaktperson/kontaktfamilj 434
Summa 3 839

Summa 39 430
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Enligt beslut från kommunfullmäktige ska varje nämnd inom 
sin respektive budget ta fram buffert för oförutsedda utgifter. 
2020 har socialförvaltningen ingen buffert för oförutsedda 
kostnader. 

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

2016 2017 2018
Ljungby 9,3% 4,6% -6,4%
Referenskommuner* 12,6% 8,8% 9,0%
Alla kommuner, medel 7,7% 8,9% 8,3%

*) Mariestad, Laholm, Vetlanda, Ekerö, Stenungsund, 
Härryda, Mora

År 2016 visar det återigen på en ganska stor avvikelse. 
Ökad ärendemängd och ovanligt många SiS-placeringar 
sågs som bidragande faktorer. Nettokostnadsavvikelsen har 
återigen minskat något 2017. Ljungby kommuns individ- och 
familjeomsorg ligger lägre än både referenskommunerna 
samt riket i stort.

År 2018 visade det på en positiv nettoavvikelse då 
kostnaderna minskade.

Äldreomsorg
2016 2017 2018

Ljungby 7,2% 10,8% 5,4%
Referenskommuner* 1,4% 2,8% 2,9%
Alla kommuner, medel 1,8% 2,4% 3,2%

*) Vetlanda, Boden,, Sala, Ronneby, Köping, Finspång, 
Höganäs

Ljungby kommuns äldreomsorg visar på en avvikelse som 
kan tolkas som att vi har högre kostnader än vad strukturen 
motiverar. I Ljungby kommun ligger hemtjänsten högt 
kostnadsmässigt medan vi har lägre kostnader på särskilt 
boende i jämförelse med många andra kommuner. Vid 
arbetet med Kostnad per brukare (KPB) belyses detta än 
mer, där det bland annat har blivit tydligt att vi har stor 
andel delegerad hemsjukvård samt ett relativt stort antal 
hemtjänsttagare som ligger över den ekonomiska brytpunkten 

för att plats på särskilt boende ska vara mer kostnadseffektivt. 
Samtidigt ökar antalet äldre inom kommunen. Arbetet kring 
kostnadsreduceringar fortgår. 
 
LSS

2016 2017 2018
Ljungby -4,7% -3,9% -5,4%
Referenskommuner* -4,9% -4,4% -4,4%
Alla kommuner, 
medel

-1,3% -1,2% -0,6%

*) Mora, Mark, Nybro, Västervik, Kumla, Söderhamn, 
Alingsås 
 
Verksamheterna inom LSS, lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, har däremot en negativ avvikelse, 
liksom både referenskommunerna och riket. Det kan 
analyseras som att LSS-verksamheterna har en något lägre 
kostnad än vad den relativa strukturen motiverar. Arbetet med 
KPB förstärker den bilden. Däremot minskar avvikelsen för 
Ljungby kommun de senaste åren. Det är troligtvis en effekt 
av kommunens ökade kostnader inom personlig assistans. 

2.3 Verksamhetsövergripande

Socialförvaltningen är uppdelad i en verkställighets- och en 
myndighetsavdelning. 

Socialnämnden redovisade ett minusresultat på 16 
944 tkr i bokslutet för 2018. Enligt reglerna för 
resultatbalansering skulle socialnämnden tagit med sig 
två tredjedelar av underskottet in i 2019. KF beslutade att 
11 296 av underskottet skulle belasta 2019 års budget för 
socialnämnden. Prognosen som gjordes efter första kvartalet 
2019 visade på en förväntad avvikelse mot budget på 
totalt minus 48 600 tkr vid slutet av 2019. Redan i januari 
beslutade socialnämnden att handlingsplanen för 2018 
skulle fortlöpa fram till ny handlingsplan är framtagen. 
Ny handlingsplan antogs i april 2019. Prognosen som 
presenterades vid delårsbokslutet visade på en förväntad 
avvikelse mot budget på minus 48 400 tkr vid årets slut. De 
negativa avvikelserna fanns i samtliga verksamheter.

Socialförvaltningen har haft en omfattande utökning av sin 
verksamhet på grund av volymökningar de senaste åren. 
En del av de ökade kostnaderna är påverkbara, medan 
andra kostnadsökningar beror på kostnadsförskjutningar 
från staten inom främst LSS-verksamheten. Åtgärder som 
beslutats och genomförts under 2019 har varit kopplade 
till utredningsuppdrag för Funktionshinderomsorgen och 
Äldreomsorgen samt Myndighetsutövningen. Under året 
infördes även ett anställningsstopp och utbildningsstopp 
samt en handlingsplan för budget i balans som har reviderats 
mellan varje Socialnämnd.

2.4 Individ- och familjeomsorg inkl myndighet

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

Myndighetsavdelningen är budgeterad med 11,8 åa, 
bestående av förste biståndshandläggare, bistånds- och 
färdtjänsthandläggare.

Utredning vuxen 
Inom sektionen utredning vuxen sorterar ekonomiskt 
bistånd, missbruksvård samt flyktingmottagning. Här 
är budgerat  12,45 åa fördelat på socialsekreterare och 
alkoholhandläggare. Från och med 2017 finns det avtal om 
gemensam alkoholhandläggning mellan Ljungby, Markaryd 
och Älmhults kommuner. 

Ljungby kommun har historiskt legat lågt kostnadsmässigt 
jämfört med referenskommunerna vad gäller ekonomiskt 
bistånd. Under 2016 minskade antal biståndsmottagande 
hushåll, vilket medförde lägre utbetalt belopp. Under 2017 
ökade kostnaden återigen, likaså i referenskommunerna.

Ljungby 2017 2018 2019*
Medelkostnad/mån 1 326 1 418 1 379
* jan-aug 2019

Under 2017 skedde en kostnadsökning inom ekonomiskt 
bistånd, vilket fortsatte under 2018. Det är delvis pga 
personer som tidigare ingått i arbetsförmedlingens 
etableringsprogram som nu söker försörjningsstöd. 2019 har 
försörjningsstödet minskat något.

Ett framgångsrikt samarbete med arbetsmarknadsenheten 
pågår där man aktivt arbetar med att få ut personer med 
långvarigt ekonomiskt bistånd på arbetsmarknaden.

Utredning missbruk

Ljungby kommun har låg nettokostnad inom 

missbruksvården i jämförelse med referenskommunerna för 
IFO.

Missbruksvården har sedan 2016 hållit sin budget. Budget 
för institutionsplaceringar är beräknad på att klara i snitt 3-4 
pågående placeringar per dygn men har under 2019 ökat 
vilket är en oroande utveckling. Vid placeringar övervägs 
alltid lösningar på hemmaplan.

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

 Antalet placeringar i familjehem minskade under 2017. 
Trenden har fortsatt under 2018 och 2019. Det beror på att 
antalet familjehemsplacerade ensamkommande barn har 
blivit färre, pga ändrade behov samt åldersuppskrivningar. 
Likaså har övriga familjehemsplaceringar minskat. Även 
kostnadsmässigt syns en stor skillnad jämfört med tidigare 
år. Sektionen barn och unga budgeterad med 17,15 åa 
socialsekreterare. Därutöver finansieras 2,0 åa genom intäkter 
från Migrationsverket och 1,0 åa genom stimulansmedel. 
Det har tidigare funnits ett antal tjänster utöver budget, 2020 
är samtliga tjänster budgeterade. Arbetet kring att kunna 
säkerställa en rimlig resurs i förhållande till behovet fortgår.

Kostnaden för institutionsplaceringar barn och unga har 
under 2018 fortsatt att öka. Det är fortfarande många SiS-
placeringar. Arbete pågår för att på sikt återigen sänka 
kostnaderna till tidigare års nivå.

Under 2016 skapades en ny utredningsfunktion riktad mot 
ensamkommande barn och ungdomar. Den finansierades då 
genom återsökning hos Migrationsverket. Antalet mottagna 
ensamkommande barn och unga minskade drastiskt 2017. 
2018 integrerades sektionen med ordinarie verksamhet då 
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antalet ensamkommande ungdomar har minskat och den 
tänkta finansieringsmodellen inte längre är tillämpbar. 

Flyktingverksamhet 
Länsstyrelsen har fördelat 2020 talet mellan länets 
kommuner. Anvisningstalet för Ljungby kommun är 11 
personer under 2020. Kommunen får schablonersättning 
för varje nyanländ i kommunen under två års tid. Då antalet 
nyanlända minskar innebär det att schablonersättningarna 
från Migrationsverket kommer att minska drastiskt 
från och med våren 2019 och det fortsätter under 2020. 
Ersättningen fördelas mellan socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen 
samt överförmyndarnämnden enligt en fördelningsmodell. 
Modellen förändras från 2020 vilket innebär att mindre 
pengar fördelas till socialförvaltningen.

Verkställighet öppenvård 
Integrerad mottagning för missbruksvård är öppnad i 
Ljungby och Växjö, vilket är ett samarbete mellan länets 
kommuner och Region Kronoberg. I Ljungby har Åvillan 
renoverats och öppnades i september 2018. Regionen har 
betalat halva hyran sedan den 1 juli 2017. Pga renoveringen 
har en sk investeringshyra lagts på den befintliga hyran. Det 
innebär en merkostnad för öppenvården på 100 tkr per år 
under en fyraårsperiod. Budgeten för Åvillan har förstärkts 
2019 med 100 tkr.

Internt HVB Fyren 
Fyren är Ljungbys hem för vård eller boende med 14 platser 
för ungdomar mellan 16 och 20 år, varav en akutplats samt 
sju stödboendeplatser för ungdomar mellan 16-20 år. Under 
2019 har HVB ensamkommande sammanfogats med HVB 
fyren och från 2020 är platserna 14 stycken. Syftet är att 
minska de externa institutionsplaceringarna. Ungdomar 
placeras på Fyren efter utredning av socialsekreterare både 
enligt socialtjänstlagen och lag om särskilda bestämmelser 
om vård av unga. Platserna på Fyren utökas ytterligare när 
HVB-verksamheten för ensamkommande ska integreras med 
ordinarie verksamhet

2.5 Äldreomsorg 
Enligt befolkningsprognosen kommer antalet äldre fortsätta 
att öka. Åldersgruppen 65-74 år kommer den närmaste 
tioårsperioden minska något medan personer 75 år och 
äldre kommer öka. År 2017 fanns det 1 821 personer som 
var 80 år eller äldre i Ljungby kommun. 2027 beräknas den 
åldersgruppen bestå av 2 419 personer, vilket är en ökning 
med 598. Det påverkar socialförvaltningen stort då det främst 
är åldersgruppen 80 år och äldre som ansöker om hemtjänst 

och särskilt boende. 

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

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

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

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

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

 
 
Inom hemtjänsten har vi högre kostnader i förhållande 
till våra referenskommuner. Hemtjänsten är en komplex 
verksamhet där många faktorer påverkar kostnaden. Antalet 
timmar minskade sista halvåret av 2019. Antalet personer 
med beslut om hemtjänst är oförändrad jämfört med 
föregående år, men antal beviljade timmar per person och 
dag har i snitt minskat under 2019 till 1,73. Perioden maj 
till oktober var snittet 1,61. Det är främst den delegerade 
hemsjukvården som har minskat. 

2017 2018 2019
Antal personer med beslut 
om hemtjänst

528 534 534

Beviljade timmar per person 
och dag

1,81 1,75 1,73

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

Hemtjänsten tillämpar valfrihetssystemet vilket innebär 
att hemtjänstmottagare i kommunen kan välja mellan 
kommunens hemtjänst eller något privat företag. Januari-juni 
2019 utfördes 23,1 % av de beviljade timmarna av privata 
utförare.

Bemanningen 
Socialförvaltningen har två bemanningsenheter, en riktad 
mot äldreomsorgen och en mot omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. Syftet med att ha två bemanningar är 
att kunna tillgodose behovet av rekrytering och tillsättning 

av tjänster på ett effektivare sätt. Enheterna ska tillhandahålla 
personaltjänster för kortare och längre perioder vid 
oplanerade och planerade behov. Under 2020 planeras att 
bemanningarna åter slås samman då ekonomiska effekterna 
uteblivit.

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

Budget för tekniska hjälpmedel har legat på 1 748 tkr per år. 
2019 beräknas tekniska hjälpmedel kosta   2 300 tkr. 

Ett stort arbete har pågått under 2019 för att se vad som är 
en rimlig budget i förhållande till den arbetsbelastning som 
skapar en patientsäkerhet. Detta arbete kommer fortsätta 
under 2020 och beräknas vara klart under hösten 2020. 
Budgeten förstärks utifrån detta arbete med 6,61 åa.

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

 Kostnaderna per invånare för insatser enligt LSS och SFB 
ökar. Ljungby kommun har dock lägre kostnader i jämförelse 
med referenskommunerna för LSS.

Personlig assistans

Då vissa personer har fått sin statliga assistans indragen när 
Försäkringskassan har gjort omprövningar har förvaltningens 
intäkter minskat. Det har även lett till ökade kostnader inom 
boende med särskild service inom LSS samt fler beslut om 
personlig assistans enligt LSS, även s.k. kommunal personlig 
assistans. Jämfört med början av 2017 har förvaltningen idag 
10 färre beslut om personlig assistans enligt SFB (statlig 
personlig assistans) och 5 fler beslut om personlig assistans  
nligt LSS. 
Antal beslut om 2017 2018 2019
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Personlig assistans enligt 
SFB

42 30 32

Personlig assistans enligt 
LSS

11 19 16

2017 fick socialförvaltningen 7 000 tkr mindre i intäkter 
jämfört med 2016. 2019 har socialnämnden fått 6 000 tkr i 
utökad budgetram för att förstärka budgeten för kommunal 
personlig assistans. Därmed har vi en starkare budget inom 
personlig assistans.

2019 har arbetet fokuserats på att minska kostnaderna och 
titta över myndighetsbeslut för att säkerställa att de som har 
rätt till SFB får hjälp med att ansöka om insatsen. 

Bostad med särskild service för vuxna 
Under 2017 omvandlades 6 platser som tidigare använts som 
HVB för ensamkommande ungdomar till bostad med särskild 
service för vuxna. I februari 2018 öppnades ett helt nytt 
serviceboende med 14 platser. Under hösten har ytterligare 
ett gruppboende med 6 platser öppnats som ska drivas av 
Humana. I Ljungby kommun finns idag 109 boendeplatser 
inom LSS- och SoL-verksamheterna för personer med 
funktionsnedsättning. Budget för de olika boendena fördelas 
enligt en resursfördelningsmodell. 

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

Boendestöd 
Behovet av boendestöd inom socialpsykiatrin har 
ökat de senaste åren. En del av brukarna har dessutom 
komplex problematik med samtidigt missbruk utöver 
psykiatrisk diagnos, så kallad samsjuklighet. Därför har 
Socialförvaltningen blivit mer strikt i bedömningen kring 
vem som har rätt till boendestöd.

LSS-BUN 
Från och med 2020 går LSS-Barn och ungdom över från 
barn- och utbildningsförvaltningen till socialförvaltningen. 
Socialförvaltningen får 14 440 tkr och utöver detta sker det 
en besparing på 250 tkr.

 

4. INVESTERINGSBUDGET

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

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

Bostad med särskild service för vuxna 
Ombyggnation för området Holmsborg är beslutad och 
investeringsmedel om 33 750 tkr är tilldelat för ändamålet 
under 2018. Ytterligare 12 000 tkr är budgeterat för 2019. 
Pga saneringsbehov på befintlig tomt är processen försenad.
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EDTTest 2020-03-19 14:12:39

Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 
2019-12

FUBUDG 
2019

FUBUDG 
2020

10 Nämnds- och styrelseverksamhet K KOSTNADER 876 930 893
Nettokostnad 876 930 893

13 Kommunövergripande verksamhet K KOSTNADER 2 50 0
Nettokostnad 2 50 0

23 Turistverksamhet I INTÄKTER -313 -320 -279
23 Turistverksamhet K KOSTNADER 2 482 2 422 2 407

Nettokostnad 2 170 2 102 2 128
30 Allmän fritidsverksamhet I INTÄKTER -754 -519 -636
30 Allmän fritidsverksamhet K KOSTNADER 7 438 8 280 9 669

Nettokostnad 6 684 7 761 9 033
31 Allmän kulturverksamhet I INTÄKTER -861 -812 -562
31 Allmän kulturverksamhet K KOSTNADER 5 627 5 701 5 401

Nettokostnad 4 766 4 889 4 839
32 Biblioteksverksamhet I INTÄKTER -1 734 -1 294 -1 262
32 Biblioteksverksamhet K KOSTNADER 15 708 14 509 15 140

Nettokostnad 13 973 13 215 13 878
33 Kulturskola I INTÄKTER -1 944 -2 047 -1 960
33 Kulturskola K KOSTNADER 10 825 10 848 10 422

Nettokostnad 8 881 8 801 8 462
34 Idrotts- o fritidsanläggningar I INTÄKTER -6 424 -5 994 -6 542
34 Idrotts- o fritidsanläggningar K KOSTNADER 35 263 36 243 37 147

Nettokostnad 28 839 30 249 30 605
35 Fritidsgårdsverksamhet I INTÄKTER -504 -95 -60
35 Fritidsgårdsverksamhet K KOSTNADER 4 704 4 275 3 646

Nettokostnad 4 200 4 180 3 586
51 Vård o oms. äldre o funk.hind K KOSTNADER 38 80 80

Nettokostnad 38 80 80
Totalsumma 70 429 72 257 73 504

1 / 1

1. EKONOMISK RAPPORT
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2. MÅL  

Strategiskt område: Bästa kommun att leva i
Verksamhetsmål: Personalen på fritidsgårdarna, biblioteken, 
kulturskolan, Tourist center, förvaltningskontoret, Mötesplats 
Godsmagasinet och kvarteret Fritiden ger service som 
innebär att minst 80 % av kunderna är nöjda. 
 
Strategiskt område:  Livslångt lärande för alla
Verksamhetsmål: Minst 50 % av alla aktiviteter 
och arrangemang genomförs i samarbete med andra 
aktörer.      
Antalet barnbokslån ska överstiga genomsnittet i riket.

Strategiskt område:  Vi skapar ett rikt liv
Verksamhetsmål: Antalet elever 7–15 år i kulturskolan ska 
överstiga genomsnittet i riket.
Antalet gästnätter ökar i jämförelse med 2019

3. ÅRETS VERKSAMHET

Kultur- och fritidsnämnden utför kommunens uppgifter 
inom kultur-, idrotta- och fritidsområdet och ansvarar för 
turism, besöksnäring, folkbiblioteken, kulturskolan, fritids-
gård, kulturområdet Ljungby Gamla Torg och Mötesplats 
Godsmagasinet. Allmänkulturen ansvarar för det offentliga 
kulturutbudet, som ska komplettera befintligt kulturutbud i 
kommunen. Verksamheten ansvarar även för: beredning av 
nämnds ärenden, handläggning av stöd till kulturarrange-
mang, studieförbunden, långsiktigt kulturstöd, konstinköp till 
kommunala lokaler, administration av kommunens konstsam-
ling och konstutsmyckningar. Nämnden ansvarar för avtal 
och stöd till studieförbund, föreningar och organisationer, 
samt har verksamhetsansvar för anläggningar och lokaler för 
kultur- och fritidsverksamhet samt upplåtelse av dessa.

Kultur- och fritidsnämnden är en viktig samhällsaktör för 
kommunens attraktivitet, invånarnas hälsa och välbefinnande, 
samt för att ge god information om sevärdheter och upplevel-
ser till invånare, besökare och turister i Ljungby kommun. 

Forskningen är entydig om att en aktiv fritid i kombination 
med avkoppling leder till ett friskare och hälsosammare liv. 
Det är viktigt att röra på sig och motionera. Det är också vik-
tigt att berika själen med kulturens olika uttrycksformer, som 
stimulerar kreativt tänkande och hjälper oss att i en stressig 
tid kunna slappna av. Tillsammans med andra upplever vi 
gemenskap och minskar upplevelsen av ensamhet. Kultur- 
och fritidsnämnden stöttar och uppmuntrar särskilt idrott, 
kultur och annan föreningsverksamhet som riktar sig till barn, 
ungdomar och unga vuxna. 

Förvaltningens egna lönekriterier betonar jämställt och 
professionellt bemötande till våra kunder, samt vikten av 
leanarbete i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
För att lyfta fram och uppmuntra aktörer inom kultur och 
idrott har kultur- och fritidsförvaltningen instiftat kultursti-
pendium, pris för kulturprestation, idrottsstipendium, pris för 
idrottsprestation samt ett pris till föreningsledare för barn och 
ungdom där prissumman delas lika mellan ledaren och fören-

ingen i vilken ledaren är verksam. En konstnär får uppdraget 
att göra ett konstverk som delades ut som pris till vinnarna.

3.1 Allmänkulturen
Ljungby kommuns mål är att medborgare och besökare ska 
kunna ta del av ett varierat kulturutbud. Samarbeten sker 
med föreningar och andra aktörer för att sprida kulturutbudet 
över kommunen. Samarbeten görs också med länsorgani-
sationer för att öka utbudet. Verksamhetsplanen för kultur i 
Ljungby kommun är ett levande politiskt styrdokument för 
kommunens kulturverksamhet under åren 2018 - 2020 och är 
kopplad till Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdoku-
ment på regional nivå, som har samma genomförandeperiod. 
Det är viktigt att Ljungby kommun är en del i Kronobergs 
kulturliv, vad gäller satsningar, samarbeten och utbud. Under 
året 2020 kommer kulturplanen att revideras.

Ljungby kommun är sedan 2012 en del av Musikriket, läns-
musiken Musik i Syds stora konsertsatsning i Kronobergs 
län. Ljungby kommun ordnar fem livekonserter med musik 
ur många olika genrer samt internationella gästspel. Målet 
med konsertserien är att bredda musikutbudet i kommunerna 
genom att erbjuda musikupplevelser på de lokala musiksce-
nerna.

Kultur på bygden, arbetsnamnet för kultursamarbeten mellan 
kommunen och bygdegårdsföreningarna, har pågått sedan 
2009 och innehållit såväl utomhusfilm som musiksatsningar 
på många orter. Bygdegårdsföreningarna är en aktiv part i val 
av kommande års kulturinriktning. År 2020 är temat hållbar-
het.

Kulturknytt, en serie offentliga teater-, musik- och dansfö-
reställningar för barn och deras familjer. Ljungby kommun 
stöttar särskilt aktiviteter som har barn och unga i fokus.
Ett nytt samarbete med Hemslöjden Kronoberg, Ljungberg-
museet och kommunens bibliotek genomförs 2019 och 2020 
och ska generera en utställning med barns bidrag på temat 
vatten.

Region Kronobergs satsning Scensommar innebär gratis 
barnföreställningar på utspridda platser i länet. Region Kro-
noberg kommer att besluta om det blir en fortsättning. 
Ljungby kommun ska verka för att öka tillämpningen av 
medverkans- och utställningsavtal. MU avtal är samlings-
namnet för det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan 
och ersättning vid utställning. Vi samarbetar med Ljungby 
konstförening gällande utställningsverksamhet i Ljungby 
Konsthall och på Konstväggen i Ljungby Arena.

År 2020 kommer en kulturträff att genomföras och med fokus 
på revidering av verksamhetsplanen för kultur. Det är viktigt 
med ett större forum där det ges möjlighet att knyta kontak-
ter, bolla idéer och få tips och föreläsningar inom aktuella 
kulturområden.

Det finns cirka 1 500 lösa konstverk i kommunens ägo. Kom-
munen köper in och förvaltar dessa konstverk och tillhand-
håller med konstregister och konstarkiv. En-procentsregeln 
tillämpas för offentliga byggnader och nybyggnation, ex. 
Åsikten, Lagavallen. 100 000 kronor läggs även i en pott 



55

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

varje år för att samlas till en större satsning gällande offentlig 
utsmyckning. Ljungby kommun är med i ett projekt som Sta-
tens Konstråd har utlyst. I detta projekt vill Ljungby kommun 
arbeta fram ett konstprogram där ”Staden möter vattnet/ån”.
Tillsammans med föreningar arrangerar Ljungby kom-
mun varje år valborg- och nationaldagsfirande i Ljungby 
hembygdspark. Sommar i Parken är ett uppskattat inslag i 
Ljungby och är tänkt att fortsätta även år 2020.

Det var nu många år sedan Ljungby kommun arrangerade 
Kulturnatta. Intresse verkar finnas för att genomföra en ny 
Kulturnatta. Under tiden som Grand renoveras behövs nya 
uthyrningsregler tas fram. Ljungby Gamla Torgs 200 års-
jubileum ska uppmärksammas.

3.2 Folkbiblioteket
Biblioteksverksamheten i Ljungby kommun består av huvud-
biblioteket i Ljungby, filialerna i Lagan, Lidhult och Ryssby 
samt vårt rullande bibliotek, bokbussen. Biblioteken strävar 
efter att vara välkomnande och inspirerande mötesplatser. Vi 
arbetar läsfrämjande och läsinspirerande. Folkbibliotekets 
uppdrag styrs dels av de krav, målsättningar och visioner som 
finns i Bibliotekslagen, dels av den lokala Biblioteksplanen 
som är en av kommunfullmäktige politiskt fastställt styrdo-
kument. Utifrån detta fortsätter Folkbiblioteket i Ljungby 
att prioritera verksamheten och utvecklingen inom ett antal 
lagstadgade områden. Vårt uppdrag är att lägga extra fokus 
på barn och unga, människor med olika funktionsnedsätt-
ningar, på de som har ett annat modersmål än svenska och de 
som tillhör landets nationella minoriteter, samt att arbeta för 
att öka den digitala inkluderingen och minska den digitala 
klyftan.

Arbetet med den s k Språkstegen kommer att fördjupas och 
utvecklas under 2020. Språkstegen är ett utvecklingsarbete 
för små barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs 
län. Det är också ett unikt samarbete mellan olika profes-
sioner, organisationer och politikområden på både lokal och 
regional nivå. Tillsammans arbetar man för att stärka språk 
och identitet och främja läsning för barn 0–3 år. I dagsläget är 
det barnhälsovård, bibliotek och logopedi som samverkar. 

Bibliotekets ansökan till Kulturrådet avseende ”Stärkta bib-
liotek” beviljades vilket innebär att vi på projektbasis under 
2020 kommer ha möjlighet att arbeta fullt ut med vår mål-
sättning att öka bibliotekets relevans för lite äldre barn och 
ungdomar. Det långsiktiga målet är att integrera det digitala 
lärandet och ny teknik med vår nuvarande verksamhet och 
hitta nya vägar till skapande och berättande och därmed bli 
mer relevanta i lokalsamhället och för fler. Vi vill genom att 
demokratisera tillgången till ny teknik bidra med att fler får 
tillgång till den nya tekniken och på sikt minska den digitala 
klyftan.

Då vi har svårt att nå äldre barn och ungdomar kommer vi 
att arbeta mer med digitalt lärande och utveckla och bredda 
vårt verksamhetsutbud. Vi kommer därför att bygga upp en så 
kallad Makerspace-verksamhet (rum för digitalt och krea-
tivt skapande) genom att göra ett pilottest med ett flexibelt 
och mestadels mobilt Makerspace-kit för att kunna jobba på 

samtliga enheter och samarbeta med fritidsgården, men också 
framöver utveckla samarbeten med äldreboenden.

Projektet ”Digitalt först med användaren i fokus” är ett 
projekt med fokus på att stärka personalens digitala kompe-
tens. Då bibliotekets verksamhet allt mer präglas av frågor av 
tekniskt/digital karaktär behöver personalen verktyg för att 
bättre svara upp mot detta i bland annat det livslånga lärandet 
och kring den digitala klyftan för att kunna ge en bättre ser-
vice till våra användare. Projektet drivs av Kungliga Bibliote-
ket tillsammans med landets region- och kommunalbibliotek.                                                                                       

”Fritidsbanken”, ett nationellt koncept där man kan låna 
sport- och fritidsutrustning som skänkts, kommer under 
2020 enligt ett politiskt beslut att inhysas i huvudbibliote-
kets lokaler. Detta kommer att innebära att en total översyn 
av lokalerna och deras användning blir nödvändig för att 
på bästa möjliga sätt svara upp mot uppdraget att vara en 
välkomnande och inspirerande mötesplats för allt fler grupper 
i samhället.                                                                                                                                  

3.3 Fritidsgårdarna 
Fritidsgården är en viktig mötesplats för ungdomar, och 
målet är att ge alla unga från årskurs 7 till och med första året 
på gymnasiet möjlighet till en trygg, rolig och utvecklande 
fritid med nya upplevelser, gemenskap och spännande mö-
ten. Fritidsgården i Ljungby kräver inget medlemskap utan 
erbjuder öppen verksamhet med en lång rad spontana såväl 
som planerade aktiviteter. Syftet är att stärka ungdomarna 
och väcka nya intressen som berikar dem genom livet och 
ger dem möjlighet att ta en positiv plats i samhället. Varje 
vecka bjuds ungdomarna in till så kallade te-möten som är ett 
demokratiforum där ungdomar och fritidsledare kan forma 
verksamheten tillsammans. Som ett komplement för delaktig-
het och inflytande finns en förslags- och synpunktslåda. Verk-
samheten bedrivs aktivt ur jämställdhets- och integrationsper-
spektiv. En bredd av aktiviteter erbjuds för att attrahera olika 
grupper och individer med skilda behov och intressen. Under 
de senaste åren har det anordnats miljö- och kanothajker. 
Däribland ”Håll Lagan ren” då ungdomarna rensat ån och 
dess närområde. Hajkerna har varit mycket uppskattade av 
deltagarna och därför planeras liknande arrangemang 2020. 
Fritidsledarna kommer under 2020 att besöka kommunens 
fyra högstadieskolor varje vecka för att marknadsföra fritids-
gården och möta ungdomar i deras skolmiljö. Fritidsgården 
arbetar för en trygg och drogfri miljö. Samverkansgruppen 
med fritidsgård, socialtjänst, skola och polis är viktig bl.a. i 
det drogförebyggande arbetet och helt i linje med ”Barnens 
bästa gäller”. Samverkan sker också med andra kommunala 
verksamheter, föreningsliv och andra aktörer. Under 2020 
fortsätter vi med den mycket uppskattade sommarlovsaktivi-
teten ”Sunnerboskoj”, som riktar sig till alla i åldrarna 6–15 
år. Arrangemanget görs för sjunde året i rad och är gratis för 
deltagarna. Tack vare statliga bidrag har vi haft möjligheten 
att aktivera barn och ungdomar i stora delar av kommunen 
och en stor del av sommarlovet. Om den statliga satsningen 
fortgår planeras att bedriva Sunnerboskoj under 2020 i den 
omfattning som gjordes 2019. I annat fall erbjuds ett betyd-
ligt mindre program. Behovet av bättre lokaler för fritids-
gårdsverksamheten kvarstår.
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Ansvaret för Fritidsbanken ligger från 1 januari 2020 hos kul-
tur- och fritidsförvaltningen. Verksamheten drivs i stadsbib-
lioteket av fritidsledare under fritidsgårdschefens ansvar. På 
Fritidsbanken kan alla lämna in sport- och fritidsutrustning 
och låna utrustning gratis i två veckor. Härigenom främjas 
spontanidrott, hälsa och välbefinnande. Fritidsbanken bidrar 
också genom sitt koncept med återbruk och inkludering till 
ett mer hållbart samhälle. 

3.4 Föreningar 
Genom att kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar 
skapar det bättre och mer hållbara förutsättningar för att 
bedriva föreningsverksamhet. Elva olika stöd finnas att söka. 
Med nya regler för de olika stöden är förhoppningen att det 
ska bli tydligare vilka krav som ställs på föreningarna, men 
även vad som kan förväntas av kultur- och fritidsförvalt-
ningen.

Ett rikt föreningsliv är en viktig del i det demokratiska 
samhällsbygget. Föreningslivet ger ökade möjligheter för 
medborgare och besökare till upplevelser, fysisk aktivitet, 
folkhälsa, bildning och kreativt skapande. I Ljungby kom-
mun finns 207 föreningar, som går att söka i föreningsregist-
ret. Det är en stor bredd av olika bygdegårds-, hembygds-, 
idrotts-, kultur-, nykterhets-, religiösa- och handikappfören-
ingar.

Under 2020 fortsätter arbetet med en aktiv fritid för barn 
i årskurs 1 och 2. De erbjuds att delta i Idrottsskolan som 
genomförs i samverkan med 14 olika föreningar och ger del-
tagarna nya erfarenheter och föreningslivet goda möjligheter 
att visa upp sina verksamheter.

I Lidhult fortgår planeringen tillsammans med föreningar för 
nya aktivitetsytor med motionsspår och utegym. 
Under 2020 kommer förvaltningen att fortsätta arrangera för-
eningsträffar som alla föreningar bjudas in till. Ett arbete med 
översyn av det digitala verktyg som kommunen använder till 
bokning av lokaler och utbetalning av förening och arrang-
emangs stöd ska starta under året. 

3.5 Idrottshallar, arenor, fritidsområden och bad-
platser 
Ett nytt golv har nu köpts in till Ljungby Arena och golvet 
användes för första gången vid föreningsmässan våren 2019. 
Det nya golvet möjliggör att Ljungby Arena kan stå värd för 
flera olika arrangemang och mässor.

Under 2019 har byggandet av nya Hjortsbergsskolan med 
sporthall fortgått. Byggnationen kommer stå klar under vår-
terminen 2020. För Ljungby Drill, Ljungby gymnastikklubb 
och Sunnerbo Stars kommer den nya hallen möjliggöra bättre 
förutsättningar att bedriva verksamhet. De som är aktiva i 
dessa föreningar är främst tjejer, som på detta vis får bättre 
möjligheter till träning och tävlingsverksamhet. 

Bygglov för en ny skatepark i Ljungby har nu beviljats och 
arbetet upphandlas under hösten 2019 med byggstart 2020. 
Placeringen är beslutad till gräsytan framför Ljungby Arena, 
med hänsyn till avståndet till Harabergsgatan och ny multi-
hall. 

Friidrottsföreningen kommer att genomföra SM i mångkamp 
under sommaren 2020. Arrangemanget kommer att ställa 
ökade krav på läktarplatser och viss uppdatering av arenan 
Sunnerbovallen.

Bowlinghallen har upphandlats under hösten 2019 och drivs 
från och med 1 januari av entreprenör under 3 år.  

Sommarloppmarknaden och ”Berättelser i sommarkväll” 
kommer att fortsätta under 2020 på Ljungby Gamla Torg.

Fotbollsanläggningen Lagavallen är Sveriges första fotbolls-
plan med hybridgräs i fullformat. Utveckling av Lagavallens 
hybridgräsplan fortsätter 2020. Lagavallens konstgräsmattors 
skötsel och tillbakaläggning av granulatet ska utvecklas och 
förfinas så att granulatspillet ut till omliggande natur minime-
ras.

Fler badplatser kommer att utrustas med säkerhetsstolpar och 
informationstavlor.  

Simundervisning erbjuds till barn och vuxna. Vattengym-
pan som vi bedriver i 25 metersbassängen och djupdelen i 
äventyrsbadet kommer att fortsätta i samma omfattning som 
tidigare. 

Under 2020 kommer vi ha Sunnerbohallens badanläggning 
öppen motsvarande öppettider som det har varit under 2019. 
Enligt politiskt beslut upphör gratisbad för pensionärerna, 
samt att personer över 18 år betalar entréavgift till Krono-
skogsbadet och Ringbadet.

Under 2020 förnyas kylsystemet i Ljungby Arena för en säk-
rare drift av ispisterna. Sargen i Ljungby Arena byts ut för att 
upprätthålla god kvalitet på anläggningen. Belastningen på 
ispisterna är hög och en översyn görs för att optimera sköt-
seln av dessa. De populära maskotarna kommer ibland att åka 
skridskor med barnen på allmänhetens åkning. På nyårsafton 
bjuds det in till skridskoåkning med raketer på mediakuben.

3.6 Kulturskolan  
Kulturskolan vill bidra till att så många barn som möjligt 
får en meningsfull fritid oavsett var i Ljungby kommun de 
bor. Kulturskolan är under fortsatt utveckling och visionen 
är att erbjuda barn och ungdomar ett brett utbud i olika 
konstformer Musik och dans ingår i budget, medan muntligt 
berättande och teater är tillfälliga ämnen finansierade av 
statliga medel. Staten har som mål att kulturskolebidraget ska 
kunna sökas under 2020 – 2022. Nya ämnen som film, bild 
och form skulle göra Kulturskolan mer komplett i utbudet. 
Musik, dans, teater och muntligt berättande finns att välja 
som ämnen och vi erbjuder undervisning på samtliga skolor i 
kommunen om det finns tillräckligt elevunderlag.

 Elevantalet ligger runt 800 elever varav 64% är flickor.  
100 % kulturpedagogtjänst har minskats från och med 2020 
års budget, vilket får som konsekvens att det är svårt att ta in 
fler elever. 
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De lokaler som används i Kulturskolans verksamhet och bil-
dar ett kulturcentrum är Kulturskolan, Godsmagasinet samt 
Grand. Grand är stängt på grund av renovering och beräk-
nas vara så under hela 2020.  ”Nya” Grand kommer bli en 
utmärkt spelplats för både interna och externa aktörer. Teater 
och muntligt berättande kommer att ha stora möjligheter att 
utveckla sin verksamhet eftersom eleverna erbjuds varierande 
scener för framträdanden. Scenmästartjänsten kommer att 
behöva utformas så att den kommer passa den verksamhet 
som kommer att bedrivas på Grand. ”Öppen scen” på Gods-
magasinet är öppen för alla barn och ungdomar och kommer 
fortsätta att ge en möjlighet att framträda på scen. Konserter 
med rock- och popband kommer göras i projektform ett antal 
gånger under året, med fokus på unga vuxna. Unga vuxna är 
ett av fokusområdena i Ljungby kommun och platsen Gods-
magasinet kan bli en spel- och mötesplats för unga och med 
en naturlig koppling till Kulturskolan.

Vårt deltagande på Ljungbydagarna har en given plats i verk-
samheten. En positiv effekt är att eleverna tillsammans med 
en professionell artist får genomföra en konsert, vilket ger 
eleverna en verklighetsskildring om hur det är att vara artist 
till yrket. Samarbetet fortsätter med Region Kronobergs fri-
tidskonsulent med målsättning att barn med funktionsvaria-
tion erbjuds undervisning utifrån den enskilde elevens behov. 
En satsning görs för unga med psykisk ohälsa med hjälp av 
ett projekt som heter ”Dans för hälsa”. Allt fler barn och unga 
mår dåligt och kulturskolan kan bidra till att göra skillnad. 
Detta blir ett samarbete mellan kulturskolan och skolhälsan 
och metoden är evidensbaserad. Flertalet kommuner i landet 
har erbjudit ”Dans för hälsa” med framgång.
 
För att kunna ta tillvara på kompetens och säkra en hållbar 
utveckling kommer kulturskolorna i länet att behöva stärka 
sitt samarbete.  

3.7 Turism, besöksnäring och destinationsutveck-
ling
Ljungby kommun erbjuder en rik variation av kultur- och 
naturupplevelser på ett nära avstånd. Vi har en plats som kan 
förädlas och locka allt fler besökare, inte minst inom natur-, 
måltid- och kulturturism. Ljungby Tourist center ska med-
verka till att öka besöksnäringens och turismens bidrag till en 
hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.  Ge-
nom samverkan med föreningar och näringsliv i olika projekt 
medverkar vi för att stötta och stärka det lokala näringslivet 
och göra besöksnäringen attraktiv att verka inom, både som 
företagare och anställd. Ljungby Tourist center tar en aktiv 
roll i samarbeten med andra kommuner såsom Smålands Sjö-
rike och regionala destinationsbolaget Destination Småland.  
Vi arbetar med flera olika kanaler för att nå våra målgrup-
per. När det gäller den internationella marknaden arbetar vi 
främst tillsammans med Destination Småland för att nå våra 
internationella besökare. Besökare söker sin information 
idag på annat sätt än tidigare, bland annat via Google. För att 
möta detta görs kompetensutvecklingsinsatser riktade mot 
besöksnäringen. En översyn av webbsidan visitljungby.se har 
påbörjats. Detta för att kunna möta besökarnas förväntningar 

och göra den än mer inspirerande och lockande till att besöka 
kommunen. Sociala medier är ytterligare digitala kanaler där 
vi kommunicerar och skapar en attraktiv bild av besöksnä-
ringen i Ljungby kommun.  Det tryckta materialet utgörs i 
huvudsak av den årliga turistbroschyren Visit Ljungby.
Då efterfrågan på naturupplevelser är hög tas en vandrings- 
och cykelledsbroschyr fram i samverkan med förenings-
liv och fritidsstrateg. Konceptet med guidade turer, både 
vandringar och med buss, vidareutvecklas ytterligare. Det 
vikande antalet besökare på Ljungby Tourist Center fortsätter 
och påvisar trenden med att besökarna finner sin information 
på andra sätt än sätt än tidigare. Arbetet med samarbete kring 
Info Points hos besöksnäringen intensifieras därför.  

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

4. INVESTERINGSBUDGET

Den stora investeringen som pågår är renovering av Grand 
för 25 mkr. Utöver detta så tillkommer
investeringsmedel för ny sarg och kylanläggning till Ljungby 
Arena, nya bassängtäcken till Kronoskogsbadet
och medel för att säkerställa vattenbehandlingen i badanlägg-
ningen och fortsatt upprustning av Ringbadet.
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ÖVRIGA NÄMNDER

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

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

Gemensamma överförmyndarnämnden i Ljungby, Markaryd 
och Älmhult handlägger idag totalt 804 ärenden, varav 471 
i Ljungby, 142 i Markaryd och 191 i Älmhult. Dessa hand-
läggs från och med 1 oktober av 4 heltidsanställda tjänste-
män. Antalet ärenden exkl god man för ensamkommande 
flyktingbarn har stadigt ökat de senaste åren. Det inkommer 
i snitt 5,5 nya ärenden i månaden i Ljungby och knappt 2 
ärenden per månad i de andra kommunerna vardera. Det står 
idag 61 personer i kö för att få ställföreträdare i samtliga tre 
kommuner. Ytterligare 7 står i kö för att få byta ställföreträ-
dare. Av dessa tillhör 20 den svåraste kategorin och de som 
behöver en professionell god man eller förvaltare. Genom 
anställning av ny professionell god man under 2019 förväntas 
denna kö kunna tömmas. Tillflödet av nya frivilliga gode män 
har varit lågt och en mycket stor andel bland de gode männen 
är över 75 år.

ÖVRIGA NÄMNDER

EDTTest 2020-03-19 14:14:38

Verksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 
2019-12

FUBUDG 
2019

FUBUDG 
2020

10 Nämnds- och styrelseverksamhet K KOSTNADER 161 223 163
Nettokostnad 161 223 163

12 Revision K KOSTNADER 1 125 979 1 079
Nettokostnad 1 125 979 1 079

13 Kommunövergripande verksamhet I INTÄKTER -5 119 -1 280 -3 748
13 Kommunövergripande verksamhet K KOSTNADER 9 259 5 647 7 920

Nettokostnad 4 139 4 367 4 172
58 Familjerätt och -rådgivning K KOSTNADER 1 835 1 735 1 801

Nettokostnad 1 835 1 735 1 801
Totalsumma 7 260 7 304 7 215

1 / 1
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EDTTest 2020-03-19 14:14:38

Veksamhet Intäkt / Kostnad
UTFALL 
2019-12

FUBUDG 
2019

FUBUDG 
2020

90 Personalförs o pensioner I INTÄKTER -75 289 -75 845 -86 459
90 Personalförs o pensioner K KOSTNADER 111 767 109 995 119 887

Nettokostnad 36 478 34 150 33 428
91 Intern ränta K KOSTNADER -24 644 -26 700 -25 760

Nettokostnad -24 644 -26 700 -25 760
92 Allmän kommunalskatt K KOSTNADER -1 263 688 -1 257 035 -1 276 458

Nettokostnad -1 263 688 -1 257 035 -1 276 458
93 Gen statsbidrag o utjämning I INTÄKTER -12 852 -11 992 -7 275
93 Gen statsbidrag o utjämning K KOSTNADER -351 775 -352 103 -419 076

Nettokostnad -364 627 -364 095 -426 351
94 Finansiella intäkter I INTÄKTER -81 902 0 0
94 Finansiella intäkter K KOSTNADER -36 774 -27 500 -17 500

Nettokostnad -118 676 -27 500 -17 500
95 Finansiella kostnader I INTÄKTER -208 -200 -200
95 Finansiella kostnader K KOSTNADER 8 453 12 494 10 922

Nettokostnad 8 245 12 294 10 722
96 Övrig finansiering K KOSTNADER 2 618 26 029 27 500

Nettokostnad 2 618 26 029 27 500
Totalsumma -1 724 294 -1 602 857 -1 674 419

1 / 1
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LJUNGBY ENERGI AB

INTÄKTER i tkr LEAB LENAB Koncern Elimineringar 
LEAB

Elimineringar 
LENAB

Konsolid 
koncern

Intäkter
Huvudintäkter 156 313 115 929 272 242 -1 000 -65 822 205 420
Sidointäkter 60 4 410 4 470 4 470
SUMMA INTÄKTER 156 373 120 339 276 712 -1000 -65 822 209 890

KOSTNADER i tkr

Produktionskostnader 77 553 22 127 99 680 -35 753 -1 000 62 927
Externa kostnader 30 164 5 247 35 411 -30 069 5 342
Övrig försäljning 34 688 5 621 40 309 40 309
Personal 110 40 224 40 334 40 334
Resultat före avskrivning 13 858 47 120 60 978 64 822 -64 822 60 978
Avskrivningar 3 985 25 231 29 216 29 216
RESULTAT EFTER AV-

SKRIVNINGAR 9 873 21 889 31 762 64 822 -64 822 31 762

Finansnetto -600 45 -555 -555
RESULTAT EFTER FI-

NANSNETTO 9 273 21 934 31 207 64 822 -64 822 31 207

Budget 2020 Budget 2019 Utfall 2018

HYRESINTÄKTER
Hyror 95 600 96 300 93 793
Övriga intäkter 1 600 1 600 1 811
Bortfall -1 300 -1 700 -1 729

SUMMA INTÄKTER 95 900 96 200 93 875

KOSTNADER
Underhåll 24 500 25 000 26 543
Drift (rep, skötsel, taxor, värme) 29 800 28 800 27 106
Administration 14 200 12 800 12 670
Övrigt (fastighetsskatt, försäkringar, kabel-tv, for-

don, förbrukningsinventarier) 6 200 5 800 5 443

Avskrivningar 12 000 11 000 11 587

SUMMA KOSTNADER -86 700 84 300 -83 349

RÖRELSERESULTAT 9 200 11 900 10 526

Räntor fastighetslån -1 500 -3 000 -2 574

Övriga finansiella poster -2 000 -1 700 -1 665

RESULTAT 5 700 7 200 6 287

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

Generella kostnadsökningar är beräknade med 2,7 % påslag.

Intäkter 

Angivna hyresintäkter motsvarar 2020 års hyresnivå. Hyres-
förhandlingar avseende 2019 resulterade i en höjning för år 
2020 av bostadshyrorna och lokaler med förhandlingsklausul 
med 1,9% ca 1 400 000 kr.

Huvuddelen av våra kommersiella lokaler följer KPI vilket 
innebär ökade intäkter med ca 150 000 kr.

Försäljningen av Dacke gör att hyresintäkterna sjunker med 
ca 2 600 000 kr.

Övriga intäkter 

Består av ersättning för förvaltningsuppdrag, skador, städ-
ning, kabel-TV avgifter, vatten, försäkringsersättning etc. 
KabelTV-avgiften är normalt den enskilt största posten.

Hyresbortfall 

Lägenheter

Lägenheter, förutom studentboende, beräknas orsaka ett 
hyresbortfall på ca 609 000 kr

Ryssby - studentrabatter beräknas till ca 50 000 kr avseende 
2 lägenheter.

Tråden - studentrabatter beräknas till ca 10 000 kr avseende 1 
lägenheter.

Kolvringen - studentrabatter/hyresbortfall beräknas till ca 50 
000 kr avseende 4 lägenheter.

Lägenheter totalt 719 000 kr

Lokaler

Lokaler totalt 454 000 kr. Detta beror framförallt på uppsäg-
ningar från Fritidsbanken och Sannelle.

Garage och carportar ca 149 000 kr.

Underhåll Enligt separat underhållsplan.

Planmässigt underhållsbehov avseende 2020 är 24 500 000 kr

Drift

Reparationer: Nivån bedömd efter erfarenhetsmässiga repara-
tionsbehov

Skötsel: Löner är uppräknade med 3,0%. Av kostnaderna 
utgör löner inkl sociala avgifter samt uttagsskatt ca 6 690 000 
kr. Fr.o.m. augusti är 75% tjänst för trygghetsvärd inkluderad.

Taxor: Värme Ljungby Energi har aviserat höjning av den 
rörliga delen av taxan med 6% för 2020, vilket gör ca 2,5% 
på totala taxan, ca 200 000 kr.

Reservation mot klimatpåverkande faktorer.

El: En ny upphandlig har gjorts av Ljungby kommun vilket 
leder till att Energi Försäljning Sverige ersätts med Bixia. 
Beräknad rörlig höjning ca 35% vilket gör att kostnaden höjs 
med ca 230 000 kr.

Ljungby Energi aviserar inte någon höjning av nätavgiften på 
den fasta delen.

VA: Enligt Ljungby kommun är inga prishöjningar avseende 
2020 aviserade.

Renhålln: Enligt Ljungby kommun är taxa för 2020 ej beslu-
tad.

Administration 

Löner är uppräknade med 3,0%. Av kostnaderna utgör löner 
inkl sociala avgifter ca 8 640 000 kr. Ny tjänst för in- och 
medflyttarservice + ökade kostnader för fastighetschef är 
inkluderade.

Digitaliseringsinitiativ beräknas till ca 800 000 kr.

Övriga kostnader 

Består av fastighetsskatt, försäkringar, kabel-TV, fordon 
reparation/drift, förbrukningsinventarier, medel till hyresgäst-
föreningen mm. Fastighetskatten är den enskilt största posten, 
ca 2 250 000 kr. Det beror på ny fastighetstaxering fr.o.m. år 
2019.

Avskrivningar 

Byggnader skrivs av enligt komponentmetoden med ca 2% 
på anskaffningsvärdet.

Avskrivningsnivån varierar över tid beroende på respektive 
komponents ekonomiska livslängd.

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

Ej beaktat eventuell kostnad för restvärde vid komponent-
byte.

Räntor lån 

Räntenivån för ev nya lån samt lån vilka omsätts under året 
är satt till 0,90%.

Lån med rörliga räntor beräknas ligga kvar på nuvarande 
nivå.

Totala räntekostnader ca 1 500 000 kr exkl ev nyproduktion.

Övr finans poster Borgensavgift 0,50%, ca 1 800 000 kr

Koncernbidrag ca 40 000 kr
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Syftet med detta dokument är att fastslå regler som verkar för 
en god ekonomisk hushållning i Ljungby kommun.

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

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

2. Resultatet ska vara motsvara minst 2 procent av skattein-
täkter och generella statsbidrag. 

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

4. Soliditeten för kommunen inklusive pensionsåtaganden 
ska överstiga 33 procent.

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

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

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

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

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

Tilläggsanslag under löpande budgetår medges inte.

Kommunstyrelsen kan omdisponera driftmedel mellan nämn-
der.

Nämnd kan hos kommunstyrelsen begära omvandling av 
driftmedel till investeringsmedel.

Anslagsbindningen för driftbudgeten sker på förvaltnings-
nivå.

Omdisponering mellan olika verksamheter beslutas av nämnd 
(2 pos verksamhet), exempelvis mellan förskola och grund-

skola eller mellan äldreomsorg och individ- och familjeom-
sorg. Övriga omdisponeringar kan delegeras av nämnd.

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

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

Investeringsbudget
Anslagsbindningen för investeringsbudgeten är på projekt-
nivå.

Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mel-
lan projekt och nämnder.

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

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

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

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

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

Resultatbalansering
Som huvudprincip gäller att alla över- och underskott inom 
driftbudgeten tas med till kommande år. Med resultatbalan-
sering menas att över- och underskott överförs till nästkom-
mande års budget. 

Fördelning av överskott görs så att en tredjedel ska fördelas 
till resultatenheterna, en tredjedel fördelas till respektive 
nämnd och en tredjedel fördelas till kommunstyrelsen. 
Överskott som förs över läggs in i budgeten i sin helhet året 
efter bokslutet. Fördelning av underskott görs så att hela 
underskottet fördelas till resultatenheterna. Underskott som 
förs över läggs in i budgeten i sin helhet året efter bokslu-
tet. Beslut om hur mycket som ska överföras tas av kom-
munstyrelsen senast under mars månad året efter bokslutet, 
efter begäran från nämnderna/ förvaltningsledningarna. Vid 
överföringen kan hänsyn tas till lagändringar eller större 
oförutsedda händelser som har påverkat nämndernas resultat. 
Vid beslut om överföring av överskott kan även justering 
göras om en förvaltning har fått extra medel för verksamhet 
som inte har startats upp. För att en nämnd ska få ta med sig 
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ett överskott krävs att man i stort har uppnått budgeterat antal 
prestationer och antagna mål. En övergripande genomgång 
av bokslutet ska göras mellan respektive förvaltningsledning 
och kommundirektör och ekonomichef. Syftet med genom-
gången är att få en samstämmighet mellan kommunledning 
och förvaltningsledning om undantagen från resultatbalanse-
ringen.

Demografisk modell
Förvaltningar får minskad eller ökad budget beroende på 
hur befolkningen i olika åldersgrupper förändras. Model-
len utgår från befintlig budget och räknas upp eller ner med 
befolkningsförändring i relevanta åldersgrupper. Exempelvis 
utgår förskolans uppräkning från antalet barn i åldern 1-5 år 
och musikskolan från antalet barn i åldern 7-18 år. Budgeten 
ändras med 75 procent efter den demografiska modellen. 
Ekonomichefen har delegation att genomföra justeringar av 
nämndernas och förvaltningarnas budgetar med utgångspunkt 
från uppdaterad befolkningsprognos och beslutad demogra-
fisk modell.

Vid förändring av verksamhet med anledning av ökad befolk-
ning i vissa åldersgrupper ska alla kostnadsökningar kom-
penseras genom den demografiska modellen, med undantag 
av ökade kostnader för internhyra och kapitalkostnad vid 
byggnation. Dessa kostnadsökningar hanteras separat.

Uppföljning och delårsbokslut
Respektive nämnd ansvarar för att verksamhetens mål, om-
fattning, kvalitet och ekonomiska resultat följs upp regel-
bundet. Nämnderna ansvarar för att budgeten inte överskrids 
och att regelbundna budget- och verksamhetsuppföljningar 
genomförs.

Uppföljning per nämnd ska göras efter mars, juli och septem-
ber månad. Uppföljningarna sammanställs av ekonomiavdel-
ningen och rapporteras till kommunstyrelsen. Uppföljning-
arna ska förutom nämndernas driftprognoser även innehålla 
prognos för investeringsverksamheten samt rapportering av 
kommunens likviditet, långfristiga skulder och kapitalförvalt-
ning. Väsentliga avvikelser ska kommenteras och analyseras.

Delårsbokslut görs efter juni månads utfall. Delårsbokslutet 
ska fastställas av kommunfullmäktige. Det ska innehålla 
resultat- och balansräkning för aktuell period. Uppställning 
och redovisningsprinciper ska i stora drag vara desamma som 
i kommunens årsredovisning.

När uppföljningen visar på underskott ska nämnden ta fram 
åtgärder för att hålla given budgetram.

Investeringar
Investeringar bokförs med projektnummer inom intervallet 
20000-99999. Investeringar i kommunen ska medföra ett 
varaktigt värde. Det kan avse byggnationer som exempelvis 
skolor, till-/ombyggnationer eller inköp av fordon och inven-
tarier. Det finns tre kriterier som alla ska vara uppfyllda för 
när ett inköp ska bokföras som en investering:

- Investeringen ska ägas av kommunen. Kommunen kan inte 
ta upp en investering som tillgång i balansräkningen om den 
har en annan ägare.

- Investeringen ska ha ett varaktigt värde på minst tre år.

- Investeringen ska ha ett betydande belopp. Riktlinjen är att 
inköp över 20 000 kronor exklusive moms ska bokföras som 
investering, annars bokförs det som driftskostnad.

Anskaffningsvärdet för en investering utgörs av inköpspriset 
och eventuella direkta kostnader för att få tillgången på plats 
och i skick för att utnyttjas för sitt ändamål.

Tillkommande utgifter för en investering ska läggas till 
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda och/
eller servicepotential förbättras jämfört med det ursprung-
liga anskaffningstillfället. Exempel på sådana tillkommande 
åtgärder är sådana som förlänger nyttjandeperioden, höjer 
kapaciteten, ökar kvaliteten avsevärt eller minskar löpande 
kostnader.

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

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

Statliga investeringsbidrag och investeringsbidrag från andra 
bidragsgivare ska redovisas som en skuld och intäktsförs un-
der anläggningstillgångens livslängd, investeringsbidrag får 
inte minska anläggningstillgångens anskaffningsvärde. 

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

Internräntan är en ränta gentemot kommunens egen ”finans-
förvaltning”, en ersättning för att kommunens likvida medel 
minskar genom investeringen eller att man tvingas låna upp. 
Internräntan fastställs för nästkommande år i samband med 
ramtilldelning. För 2020 ligger den på 1,1 procent. Kom-
munens internränta bygger på kommunens genomsnittliga 
upplåningskostnad.

Förvaltningarna får ingen generell kompensation vid ök-
ning av kapitalkostnad. När kapitalkostnaden minskar kan 
man följaktligen även använda utrymmet till andra kostna-
der. Endast i undantagsfall, exempelvis vid större ny- eller 
ombyggnationer, ska kapitalkostnaden kompenseras. Beslut 
om kompensation tas av kommunfullmäktige i samband med 
beslut om budget.

Regelverket för kapitalkostnadskompensation har komplet-
terats med följande punkter:

• Ingen kompensation för investeringar understigande 5% 
av nämndens driftbudget.

• Vid kompensation ges endast kompensation för belopp 
överstigande 5% av nämndens driftbudget.
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• Endast kompensation för kapitalkostnadsdelen av intern-
hyran, ej underhåll, drift, administration m.m.

• Kompensation ges på genomsnittlig kapitalkostnad under 
avskrivningstiden.

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

Internhyra
Hyran regleras varje kalenderår utifrån ändrade kapita1kost-
nader samt ändrade drift- och underhållskostnader. Kapital-
kostnaderna består av avskrivning och internränta. Om beräk-
nad kapitalkostnad avviker mot verklig kostnad med mer än 
25 000 kr på ett år för en anläggning sker en rättelse av den 
internhyran det året. Den del av internhyran som består av 
drift och underhåll räknas varje år upp med konsumentpris-
index (KPI). Utgångsvärdet för internhyran är utfallet 2001. 
Uppräkning sker utifrån index i mars jämfört med mars året 
innan. Mediakostnader (värme, el, sopor och vatten) ingår 
inte i internhyran utan betalas direkt av hyresgästen.

Extern administration omfattar framför allt försäkringar och 
fastighetsskatt och räknas upp med KPI. Vid nya avtal för 
försäkringar används faktiskt belopp. Vid större förändringar 
av fastighetsskatten används faktiskt belopp.

Intern administration omfattar kostnad för fastighetsförval-
tare samt del av tekniska förvaltningens kansli och kommun-
ledningsförvaltningen. Uppräkning sker med lönekostnads-
index (Ljungby kommuns genomsnittliga löneökning med 
utgångspunkt från 2007 års lönenivå).

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

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

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

Semester och sjukfrånvaro kompenseras enligt schablonen 
semester 1,5% tillägg till lönen och sjukfrånvaro 1,3% till-
lägg.

Förändringar av de sociala avgifterna kompenseras till för-
valtningarna.

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

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

• Arvode förmyndare

• Ers räddningstjänst deltidsbrandmän

• Timlön personliga assistenter, PAN

• Timlön beredskapsavtalet

• Arvode tolkar

• Arvode deltidsbrandmän

• Arvodesdel familjehem kontaktpersoner

• Ers anhörigvårdare PAN

• Befälstillägg deltidsanställda brandmän

• OB-ersättning

• Jour/beredskap

• Sammanträdesarvode 

• Årsarvode förtroendevalda

• Omkostnadsersättn ex dagbarnvårdare

• Omkostnadsdel familjehem/ kontaktpersoner

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

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

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

Social avgift
Vid debitering av sociala avgifter mot förvaltningarna ska 
rekommenderade procentsatser från Sveriges Kommuner och 
Landsting användas.

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

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

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

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

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

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

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