Kallelse

LJUNGBY
KOMMUN

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Konferensrummet i Ljungby Arena, Fritidsvägen, Ljungby
måndagen den 30 september 2019, klockan 17.30Vid förhinder kontakta Eva-Marie Norén Holgersson som kallar ersättare.
Telefon 0372-78 91 16, eva-marie.noren-holgersson@liungbv.se

Inledning

Ordföranden hälsar välkommen.
Förslag till justerare: Petra Ruzsa Pal, Tilda Ragnarsson, ersättare
Martina Ericsson
Justeringen hålls måndagen den 7 oktober 2019 kl 16.00.

Ärenden
1. Socialnämnden informerar om åtgärdsplan för en ekonomi i balans.
2. Kommunstyrelsens ordförande informerar.
3. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.
4. Enkla frågor.
5. Inlämnande av motioner och interpellationer.
6. Inlämnande av medborgarförslag.
7. Svar på motion om att utreda överanställning genom färre timanställda
inom socialförvaltningens personal på äldreboende och omsorg.
8. Svar på motion om trafiksäkerhet vid skolskjuts i Kånna.
9. Svar på motion om ökat stöd till Ryssby Garveri.
10. Svar på motion om lokalt tiggeriförbud.
11. Svar på medborgarförslag om att dela upp kultur- och fritidsnämnden.
12. Delårsbokslut med prognos för helår.
13. Medlemskap i den ekonomiska föreningen Räddsam Kronoberg.
14. Höjning av taxa för sotning och brandskyddskontroll.
15. Val av nämndemän för perioden 2020-2023.
16. Valärende - J Tingbratt (KD).
17. Valärende - M Wanderoy (S).
18. Valärende - M Karlsson (M).
19. Valärende - Räddsam.
20. Valärende - A Svensson (M).
21. Meddelanden.

Ordförande
Ami-Charlotte Wiesel (M)

Motion från Sverigedemokraterna

Lika rättigheter/villkor ur anställningshänseende för timvikarier inom förskola, äldreomsorgen och
omsorgen i Ljungby kommun.

Inom äldreomsorgen och omsorgen får avbokning av vikarie ske senast sju dagar innan
bokningstillfället enligt ansvariga personer. Naturligtvis kan vikarien erbjudas arbetspass på annat
arbetsställe vid bokningstillfället om det behövs av någon anledning men inte avbokas. Vid
dubbelbokning kan också vikarien få information om detta och erbjuds då möjlighet att dra tillbaka
den aktuella bokningen. Vidhåller vikarien att bokningen gäller så ska arbete utföras på bokat
arbetsställe alternativt annat arbetsställe med därtill ersättning enligt bokning.

En vikarie inom förskolan kan, även om det sker sällan, avbokas samma dag om det är många barn
sjuka på det bokade arbetsstället och det inte finns behov av vikarien på annat arbetsställe.

Det behöver inte nog poängteras betydelsen av timvikarier i våra verksamheter och förhoppningen är
att de är våra fastanställda medarbetare i framtiden med eller utan kompletterande
utbildningsinsatser.

Sverigedemokraterna föreslår
att lika anställningsvillkor ska gälla för timvikarier inom förskolan, äldreomsorgen och omsorgen i
Ljungby kommun. Förslaget inkluderar att en timvikaries arbetspass inom förskolan med kort varsel
inte ska kunna avbokas ifall det bokade arbetsstället har många frånvarande barn.

Melena Jönsson
för Sverigedemokraterna Ljungby
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Motion: Avgiftsbelägg användning av kommunens laddstolpar.

I Ljungby finns det ett antal kommunägda laddstolpar spridda på fyra platser,
där vem som helst kan ladda. Att ladda sin bil i dessa är idag helt gratis.
Vi i Sverigedemokraterna anser att den som är så kapitalstark att denna kan
köpa en dyr elbil borde ha råd att "tanka" för egna pengar som alla vi andra.
Eldriftskostnaden för dessa stolpar är nu nära 200 000kr, ej inräknat service och
underhåll. Denna summa kommer att öka allteftersom fler skaffar elbilar, och
elpriset ökar.
I dessa tider av besparingar ser vi det som orimligt att vi subventionerar
"tankandet" för dem som har råd att köpa dyra elbilar.

Sverigedemokraterna Ljungby yrkar därför att:
Kommunfullmäktige inför en marknadsmässig avgift för laddning i kommunens
laddstolpar.

Sverigedemokraterna Ljungby 2019-08-29
Dick Andersson
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Inför fritt wifi i centrum samt vissa kommunala lokaler och anläggningar
Digitalisering är en fråga som är högaktuell, inte minst i Ljungby kommun. En fråga som både
anknyter till digitalisering men även turism, utveckling av centrum och handel, att göra kommunen
attraktiv för unga vuxna (och i förlängningen bidra till målet om 35 000 invånare 2035) med mera är
att erbjuda fritt wifi på utvalda platser i kommunen. Helsingborg är ett exempel på en kommun som
har olika zoner där kommunen erbjuder gratis wifi-uppkoppling.
Genom att erbjuda fritt wifi i delar av Ljungby centrum skulle man kunna få fler att söka sig dit. Inte
minst turister eftersom utländska abonnemang ofta tar högre avgifter för surf jämfört med svenska
sådana. På samma sätt skulle man kunna locka fler till vissa kommunala lokaler och anläggningar så
som bibliotek eller Grand. Vem vill inte instagramma sin kulturupplevelse eller lyssna på strömmande
musik samtidigt som man läser eller letar information?
Även lokalt näringsliv skulle kunna gynnas av detta. Det blir ännu lättare att swisha vid torghandel
och fler skulle kanske ta möjligheten att titta in i butikerna. Inte sällan har butikerna erbjudanden och
information på olika digitala plattformar som kunden vill ha lättillgängligt. Kanske vill man snabbt
kolla upp den där varan eller produkten som det tipsades om på en viss facebook-sida?
Det är självklart så att varken Ljungby centrum eller biblioteken ligger i någon slags radioskugga vad
gäller intemetåtkomst men samtidigt skulle förmodligen gratis och lättillgängligt wifi kunna bidra till
positiva saker för Ljungby kommun. Särskilt vad gäller grupper som turister och ungdomar som
kanske har begränsat med surf. Och folk i gemen gillar fritt wifi.

Med bakgrund av ovan föreslås:

ATT Ljungby kommun inför gratis och lättillgängligt wifi i delar av Ljungby centrum så som torgen
och busstationen.
ATT Ljungby kommun inför gratis och lättillgängligt wifi i vissa för ändamålet lämpliga kommunala
byggnader och anläggningar som förslagsvis bibliotek, Grand, fritidsgården och kommunala
idrottsplatser.

För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen
Ljungby 2019-08-12
Emma Johansson Gauffin

Lotte Åhlander
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Miljöpartiet de Gröna i
Ljungby kommun

Motion ang. rätt till ersättning för resor med cykel och elcykel.
Idag får förtroendevalda ersättning för köming med egen personbil till och från kommunala
möten med 1,85 kr/km (osäker om det är rätt belopp).
Om förtroendevalda av miljöskäl, hälsoskäl eller andra skäl väljer att använda elcykel eller
cykel utgår enligt beslut i KS 2019-06-04 ingen ersättning för resorna.
Kostnaden för inköp av elcykel av bra kvalitet är ca 20 000 kr och ungefärlig kostnad för byte
sommar/vinterdäck, batteri, däck, kedja mm är ca 1 500 kr/år vid en körsträcka på ca 800
mil/år.
Om man räknar ut investeringskostnaden på troligt antal mil som en elcykel rullar och det
samma för de årliga kostnaderna är det troligt att kostnaden per km ligger i samma
storleksordning som ersättningen för egen bilkörning
En elcykel har fördelen jämfört med cykel att man vet hur lång tid det tar att ta sig fram och
att man lätt kan cykla 2 till 3 mil på rimlig tid utan att komma fram genomsvett.
Man får då även en välbehövlig daglig motion när man transporterar sig.
Det finns även stora miljöfördelar att välja cykel/elcykel jämfört med bilkörning och stämmer
bättre överens med kommunens miljömål än att förtroendevalda väljer att ta bilen.
Att välja cykel/elcykel i stället för bilkörning borde uppmuntras i stället för som gäller idag
inte ge någon ersättning.
Det borde vara självklart att man far samma ersättning när man transporterar sig till ett
kommunalt möte oavsett om man väljer elbil, bensin/dieselbil, elmotorcykel,
bensinmotorcykel, bensimnoped, elmoped, cykel eller elcykel eller något annat färdsätt. Som
beslutet gäller i dag bör den förtro endevalde intyga att hen har tagit bilen till mötet för att få
ut ersättning vilket innebär en ökad administrationskostnad för att kontrollera att detta
stämmer.
Av ovan skäl yrkar jag att kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar:
Att ersättning för förtroendevaldas resor till och från möten ska utgå med samma belopp
oavsett på vilket sätt man transporterat sig
Att ersättning för resor i tjänsten för t.ex. hemtjänstpersonal ska utgå med samma belopp
oavsett på vilket sätt man transporterat sig.

För miljöpartiet i Ljungby Kommun
2019-06-17
Tommy Göransson
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Interpellation om Återbruket ställd till Tekniska nämndens
ordförande Lars-Ove Johansson

Återbruket har varit föremål inom både socialnämnden och tekniska
nämnden under våren.
Socialnämnden beslutade att avsluta sitt engagemang i Återbruket
pga. ekonomiska skäl, vilket blev känt i maj månad 2019. Med näst
intill omedelbar verkan verkställdes beslutet och verksamheten på
Bredemad upphörde i juli 2019.
Planen från början var att kommunen skulle bygga en lokal på
Bredemad för Återbrukets verksamhet. Senast blev moduler att hyra
ett alternativ.
På tekniska nämndens möte den 27 maj 2019 framkom att ni
tillsvidare lägger upphandlingen av moduler på is, då socialnämnden
fattat beslut att avsluta sitt engagemang i Återbruket.
Ärendet om moduler till Återbruket var uppe för information på
tekniska nämnden den 20 augusti 2019.
I er budget för 2020 finns inte Återbruket med.
Samtidigt vill ni lösa frågan om Återbruket?
Jag vill med anledning av ovanstående ha svar på frågorna

1. Hur har samverkan kring Återbruket mellan socialnämndens
ordförande och dig sett ut tidigare och nu under våren och
sommaren?
2. På vilket sätt har en konsekvensanalys gjorts med tanke på
kommunens totala ekonomi?
3. Hur ser resultaten av konsekvensanalysen ut?
4. Återbruket finns inte med i er budget för 2020. Trots det har jag
förstått att ni avser lösa frågan. Hur ser samverkan ut mellan
socialnämnden och tekniska nämnden ut i detta arbete? Vem
gör vad?
5. När kan vi se ett resultat?
6. Hur skall den eventuella framtida verksamheten finansieras?

Lagan 2019-09-05
Lotte Åhlander (S)
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Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) om
Återbruket

Socialnämnden fattade i våras beslut om att inte längre ha kvar sitt åtagande i Åter i bruk,
(Återbruket)
Det föranledde att verksamheten stängdes ganska omgående efter beslutet. Återbruket finns ej
heller med i budgeten som ni lagt fram för 2020.
Runt om i landet har återvinning av detta slag funnits i varierande omfattning. Flera kommuner skall
starta och Ljungby lägger ner denna viktiga verksamhet.
Återbruket är en viktig verksamhet för miljön. Återanvändning av prylar och möbler gynnar alla
medborgare och vårt klimat. Det är oerhört populärt och ligger i tiden att återanvända och handla
second hand.
Återbruket har också haft en stor uppgift i att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden
kunnat få en anställning/sysselsättning eller daglig verksamhet på Återbruket. Återbruket har således
även fungerat som en arbetsmarknadsåtgärd.
Jag vill med anledning av den lokala alliansens hantering av verksamheten ställa följande frågor:

1.

Har det gjorts någon konsekvensanalys av beslutet?

2.

Hur många personer, både personal och de som haft Återbruket som arbetsplats har
drabbats av att Återbruket lagts ner?

3.

Hur tycker du att nedläggning av Återbruket står i förhållande till de Globala målen?

Lagan 2019-09-05

Anne Karlsson (S)
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Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:

Fordonstrafik och parkering förbjuden nattetid på Oxtorget

Min motivering:

Se bilagor (text+bilder)
Droppande olja
Nedskräpning
Arvika

Namn*:

Telefonnummer:

Adress*:

E-postadress:

Namnunderskrift*:

Datum:

*Dessa uppgifter måste.fyllas iför attforslaget ska behandlas.
Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med
"Medborgarfärs/ag".
När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du att få en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarfors/ag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats

J: I I

2019 08 29
Inför fordonstrafik förbjuden på Oxtorget Ljungby kvällar och nätter.
Det är ju allmänt känt att Oxtorget är en samlingsplats för motorburen ungdom. Vi som bor runt torget
utsätts ständigt för spelande av hög musik från bilar som står parkerade i flera timmar med öppna dörrar.
Buskörning på torget förekommer också där man kör flera gånger in och ut under en kväll. Vissa lägenheter
ligger så nära som 15 meter, det är väldigt nära, och ljuden går rakt in i husen, det är ju våra hem och vi
borde ha rätt att kunna koppla av hemma på kvällen och kunna få sova i lugn och ro på natten, många
stiger upp tidigt för att gå till jobbet och andra ska gå till skolan.
På sommarkvällar vill man ju kunna sitta ute och umgås med vänner men vissa kvällar är så störande att
man väljer att avstå.
Man bryter också mot kommunens regler om max 1 minut tomgångskörning eftersom man i många fall har
så kraftiga förstärkare att man snabbt skulle ladda ur bilens batteri och därför låter man motorn gå på
tomgång.
Förra året lämnades en skrivelse med ett 40-tal namnunderskrifter från boende runt Oxtorget till
kommunens trafik och samhällsplanering där vi framförde dessa klagomål.
Det svar vi fick var att det är polisen som svarar för ordningen och att de skulle hålla uppsikt i mån av tid.
Dessvärre fortsätter problemen även i år.
Att mena att polisen ska övervaka detta fungerar ju inte i verkligheten, eftersom när en polisbil är i
antågande så stängs musiken av och polisen kan inte göra något eftersom det är tillåtet att köra in med sina
fordon och uppehålla sig där. En stund senare börjar man spela igen.
Jag anser att detta bör tas upp till ny prövning.
För några veckor sedan övernattade jag i Arvika och där kunde man ostört promenera i centrum, där var
nämligen fordonstrafik förbjuden utan tillstånd på kvällar och nätter. Jag övernattade i centrum och det var
tyst och lugnt hela natten, (bilder bifogade)
Oxtorget är ju en parkeringsplats som i princip bara utnyttjas under butikernas öppettider, det är ett fåtal
bilar som parkerar nattetid, 5 till max 10 st., så det skulle inte vara någon olägenhet att införa förbud mot
fordonstrafik och parkering från 22:00 till 04:00 eller hellre 20:00 till 04:00. De få som behöver utnyttja
parkeringen nattetid kan ju tilldelas ett tillstånd för att använda parkering under den tiden.
Vi menar att detta skulle vara ett bra sätt att komma till rätta med problemen. Ta efter Arvikas lösning.
Ytterligare ett problem är också nedskräpningen av oljeläckage och diverse avfall som lämnas på
parkeringen, (bilder bifogade)
Att acceptera rådande situation är brist på respekt för oss som bor här, något måste göras.
Se bifogade bilder:
Droppande olja
Dagen efter
Arvika
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Droppande olja från fordon. 2019 08 25

Dagen efter 2019 08 25
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Min motivering:

Namn*:

Telefonnummer:

Adress*:

E-postadress:

Namnunderskrift*:

Datum:

*Dessa uppgifter måste fyllas iför att förslaget ska behandlas.
Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med
’'Medborgarförslag ".

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du attfå en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:
Gäller en förlängning av befintlig gång och cykelväg utanför Åbrinken i Lagan
Är att gång och cykelväg förlängs utanför Åbrinken, från nuvarande gång och cykelväg västerut parallellt
med gamla E4an utanför Berga församlingshem och knyts ihop med nuvarande cykelväg mellan gamla
brandstationen och Vittarydsvägen i Lagan och gärna cykel och gångöverställe där det behövs.

Min motivering:
Det blir en bra gång och cykelväg till Åbrinken, Vårdcentralen, Apoteket, boende och motionärer. Både för
gamla och för ungdomarna från skolan och fritids i Prästorp. Det är b.la. en populär gång och cykel runda
(Lilla och stora Åbyrundan runt) för oss i Lagan speciellt på vintern då snön läggs upp på trottoaren från
Brandts släp till kraftstationen och tvingar då ut gående och cyklister längre ut i vägbanan.

Namn*:

Telefonnummer:

Adress*:

E-postadress:

34150 Lagan
Datum:

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

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du att få en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:

Hastighetsbegränsa Drottninggatan till 40 km/h

Min motivering:
Trafikintensiteten på Drottninggatan har ökat sedan Stationsgatan och Storgatan byggdes om beroende på att
fler väljer att använda Drottninggatan som genomfart eftersom det är långsammare att använda de andra
alternativen. I många fall skulle man ha kunnat använda Ringvägen om man inte ska in i Ljungby centrum.
Tyvärr är det många som passerar övergångsställena i alltför hög hastighetjag har balkong i korsningen
Harabergsgatan-Drottninggatan så jag har vid flera tillfällen bevittnat bilar som har passerat här i hastigheter
på uppskattningsvis 80-100 km/h.
På sträckan mellan cirkulationsplatsen vid Ågårdsvägen och Märta Ljungbergsvägen är det inte mindre än 8
övergångställen. De mest kritiska platserna är vid ICA maxi där många personer går mellan centrum och ICA
och vid Brunnsparken där många äldre från Brunnsgården ska passera på sin väg till centrum.
Mitt förslag är att hastighetsbegränsa denna sträcka till 40 km/h och att ett antal farthinder i form av
upphöjningar i gatan arrangeras. Farthinder i form av stolpar utgör inget hinder för den som vill köra fort, det
har jag själv observerat vid det farthinder som nu finns.
Ljungby 2019 08 06
Leif Carlsson

Namn*:

Telefonnummer:

Adress*:

E-postadress:

Namnunderskrift*:

Datum:

*Dessa uppgifter måste fyllas iför att förslaget ska behandlas.
Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med
”Medborgarförslag ”.

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du attfå en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:

Bygga utomhus Padeltennis banor i Ljungby. Gärna i anslutning till Kronoskogen,
Sunnerbovallen, och utebadet.

Min motivering:

Då det finns stort intresse för Padeltennis i Ljungby och det är en sport som intresset har
ökat för tycker jag att det borde finnas utomhusbanor för att kunna spela Padeltennis
utomhus då vädret tillåter det.

Namn*:

Telefonnummer:

Adress*:

E-postadress:

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

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du att få en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:

Hastighetsstyrt trafikljus vid Vittarydsskolan

Min motivering:

Pga att ingen verkar hålla hastighetema förbi skolan så föreslår jag att det monteras ett
hastighetsstyrt trafikljus på vägen. Ju fortare folk kör dessto längre får de rött ljus. Ska
sedan övervakas med kamera. Fick idén efter jag varit i Italien, Val di Fiemme, där de
hade detta system i vissa byar. Nu har ni i Ljungby kommun möjlighet att bli först (?)
med detta system i Sverige. Ta nu chansen att bli historiska.
Gör annars något åt de höga hastighetema innan det händer en olycka. Kanske vägverkets
problem men då måste ni påverka så det händer något.

Namn*:

Telefonnummer:

Adress*:

Namnunderskrift*:

Datum:

tQoiio
*Dessa uppgifter måstefyllas i för att förslaget ska behandlas.
Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med
"Medborgarförslag

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du attfå en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:

Jag föreslor att Ljungby kommun, ska bygga en simpel tennis bana i Pilparken,
byggas med asfalt, som är gratis för allmänheten, som är öppen dygnet runt, året om
Föreslagen plats finns i bilaga

Min motivering:

Motivering är följande:

'

.. 'i-'..-.V

:0

L*-'-:./v

Att Ljungby kommun ska utveckla aktiviteter i samhället och rusta upp runt lagan ån
Att få mer fysisk akivitet bland ungdomar, dvs med digitaliseringen av samhället så görs
mindre o mindre fysisk aktivitet :0;O-.
.-'.'./.v•
"V". Of'OVOo-’OO Oi’
inte alla som motiveras att betala 190kr/timme på Lagavallens Tennisklubb, vid nybörjar
stadie... OO •'
i0„ OO O \)
• ■;, O'. /.
'/ 0 .";0’
i många storstäder man varit i ser man gratis asfaltsbanor i parker för nybörjare o
aktivitetsmedvetna..,. ■;
' ,';i:•'=0 v • 0:
Alternativt att man bygger nåt borta i Kronoskogen, men där igen. .. då blir det helt 0
plötsligt en distans som gör att ungdomar kanske väljer sitta fhnför en skärm istället?

Namn*:

Telefonnummer:

Adress*:

Datum:

*Dessa uppgifter måste fyllas i för attförslaget ska behandlas.
Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med
”Medborgarförslag

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du attfå en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats

rtionsgatan

Ljungby
Kommunbibliotek

Ljungbergmuseet

Pilparken
Netto

LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2019-08-13

5(12)

Kommunstyrelsen

KS § 132

KS2019/0076

020

Svar på motion om att utreda överanställning genom färre
timanställda inom socialförvaltningens personal på
äldreboende och omsorg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är
besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Den 13 februari 2019 lämnades en motion in angående överanställning genom
färre timanställda inom socialförvaltningen. Motionärerna yrkar att en utredning
görs avseende överanställning genom farre timanställda inom
socialförvaltningens personal på äldreboenden och inom omsorg.
Den 19 juni 2019 gav socialnämnden ett yttrande i ärendet. I yttrandet framgår
att socialförvaltningen arbetar aktivt med omvärldsbevakning. I november 2018
fick alla sektionschefer inom äldreomsorgen och omsorgen möjlighet att lyssna
på en föreläsning om bemanningsekonomi. Då diskuterades bland annat
hälsosamma scheman, schemaplanering, rätt till heltid, attraktiv arbetsgivare,
minskning av antalet vikarier, kundfokus samt bemanningsplanering. Där och då
började arbetet med att tillsätta fler tillsvidareanställd personal för att fylla upp
de vakanta rader som uppstår vid redan planerad frånvaro såsom semester,
långtidssjukskrivningar m.m. Däremot är inte målet att överanställa utan det
handlar om att redan i schemaplaneringen tänka in redan känd frånvaro.
Den 19 juni 2019, § 54, beslutade socialnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i och med det yttrande
socialnämnden givit i ärendet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens förslag till beslut, 2019-06-19 § 54
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-22
Motion, 2019-02-13

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
socialnämndens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med socialnämndens
förslag till beslut.

Svar på motion om att utreda överanställning genom färre
timanställda inom socialförvaltningens personal på äldreboende
och omsorg
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Motivering
Socialförvaltningen arbetar aktivt med omvärldsbevakning. Begreppet
bemanningsekonomi har förvaltningen diskuterat sedan våren 2018, det vill säga
studera bemanningens effektivitet, kvalitet och produktivitet eller
förutsättningarna för detta. Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av
kommunens kostnader och sjukskrivningstalen är höga i förvaltningen. I
november 2018 fick alla sektionschefer inom äldreomsorgen och omsorgen
möjlighet att lyssna på en föreläsning om bemanningsekonomi. Då diskuterades
bland annat hälsosamma scheman, schemaplanering, rätt till heltid, attraktiv
arbetsgivare, minskning av antalet vikarier, kundfokus samt
bemanningsplanering. Där och då började arbetet med att tillsätta fler
tillsvidareanställd personal för att fylla upp de vakanta rader som uppstår vid
redan planerad frånvaro såsom semester, långtidssjukskrivningar m.m. Däremot
är inte målet att överanställa utan det handlar om att redan i schemaplaneringen
tänka in redan känd frånvaro. Tanken är att minska antalet beställningar hos
bemanningsenheten och minska behovet av inbeordringar, det vill säga minska
övertidstimmar, vikariekostnader samt förhoppningsvis sjukskrivningarna. Det
är även en del av socialnämndens handlingsplan för en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) har lämnat in en motion om att utreda
överanställning genom färre timanställda inom socialförvaltningens personal på
äldreboende och omsorg. De yrkar i motionen att utredning görs av ekonomer
inom socialförvaltningens verksamhetsområde: vad kostar timanställda per
enhet/år i förhållande till att överanställa personal.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Justerandes sign
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Socialnämnden

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

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2019, arbetsutskottets protokoll
den 11 juni 2019, § 52.

Justerandes sign
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Socialförvaltn ingen
Stab

Kommunfullmäktige

LJUNGBY KOMMUN

Gabriella Olofsson

KOMMUNSTYRELSEN
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gabriella. olofsson@ljungby.se
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Svar på motion om att utreda överanställning genom färre
timanställda inom socialförvaltningens personal på
äldreboende och omsorg
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen arbetar aktivt med omvärldsbevakning. Begreppet bemanningsekonomi
har förvaltningen diskuterat sedan våren 2018, dvs studera bemanningens effektivitet,
kvalitet och produktivitet eller förutsättningarna för detta. Personalkostnaderna utgör en
väsentlig del av kommunens kostnader, och sjukskrivningstalen är höga i förvaltningen. I
november 2018 fick alla sektionschefer inom äldreomsorgen och omsorgen möjlighet att
lyssna på en föreläsning om bemanningsekonomi. Då diskuterades bland annat hälsosamma
scheman, schemaplanering, rätt till heltid, attraktiv arbetsgivare, minskning av antalet
vikarier, kundfokus samt bemanningsplanering. Där och då började arbetet med att tillsätta
fler tillsvidareanställd personal för att fylla upp de vakanta rader som uppstår vid redan
planerad frånvaro såsom semester, långtidssjukskrivningar m.m. Däremot är inte målet att
överanställa, utan det handlar om att redan i schemaplaneringen tänka in redan känd
frånvaro. Tanken är att minska antalet beställningar hos bemanningsenhet en och minska
behovet av inbeordringar, dvs minska övertidstimmar, vikariekostnader samt
förhoppningsvis sjukskrivningarna. Det är även en del av socialnämndens handlingsplan för
en budget i balans.

Tf Förvaltningschef Greger Larsson
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Till
kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om att utreda överanställning genom färre timanställda
inom socialförvaltningens personal på äldreboende och omsorg
Länge har Ljungby kommun haft höga sjuktal - orsaken därtill har ingen riktigt en helhetssyn på.
Vi tror att det behövs flera olika åtgärder för att förebygga sjukskrivningar orsakade av stress,
utmattning och annan psykisk ohälsa bland kommunens anställda i s.k kontaktyrken. Ökad
bemanning är ett exempel. Bl.a har vi yrkat och fått gehör i kommunfullmäktige att öka budgeten
med 1.2 miljoner till omvårdnadspersonal. Det är ett sätt, men vi tror att översynen av
bemanningen behöver ses över i grunden. Med nya ide'er och kanske nya arbetssätt. Vår ide', är
taget ur ett projekt i Karlskrona kommun, bygger på att chefer för de olika enheterna tillsammans
med förvaltningens ekonomer räknar på vad det skulle kosta att anställa fler- genom att minska
antalet timanställda. Att räkna på hur många timvikarier som finns inne i verksamheten. Hur
mycket tid och pengar kostar introduktionen av vikarier? Vi tror att ständiga introduktioner sliter
enormt på ordinarie personal. Kanske kommer resultatet att visa att det blir billigare för Ljungby
kommun, inte minst för ökad kvalité' och kontinuitet för boende, samt arbetsmiljön för
personalen att överanställa och kan därmed täcka för varandra vid planerad ledighet. Låt oss se
resultatet.
Vi yrkar:
Att utredning görs av ekonomer inom socialförvaltningens verksamhetsområde- vad
kostar timanställda per enhet/år i förhållande till att överanställa personal?
För socialdemokratiska fullmäktigegrupp
Lagan 2019-02-13
Anne Karlsson
(s)

Håkan Bengtsson
(s)
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Svar på motion om trafiksäkerhet vid skolskjuts i Kånna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Wiréhn (V) och Christian Johansson (V) lämnade i februari 2018 in en
motion om trafiksäkerheten för barn som använder hållplatsen Kånna. Motionen
gäller hållplatsen Kånna och hållplatsen ligger utmed väg 582. Enligt
motionärerna uppfattas det som ett trafiksäkerhetsproblem när barnen åker från
Ljungby och stiger av vid det södra hållplatsläget. Motionärerna yrkat därför att
kommunen samarbetar med Vägverket för att ta fram en trafiksäker lösning för
skolbarnen i Kånna.
Motionen överlämnades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I sitt
yttrande, den 25 april 2018, föreslår barn- och utbildningsnämnden
kommunstyrelsen att lämna motionen till tekniska nämnden. När
kommunstyrelsens arbetsutskott, den 28 augusti 2018, behandlade barn- och
utbildningsnämndens yttrande, gavs kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utreda motionen i samråd med tekniska förvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen. I tjänsteskrivelsen från den 20 april förklaras att väg
582 är statlig och därför ett ansvar för Trafikverket. Trafikverket och
länstrafiken har undersökt möjligheten att låta bussen istället för att stanna
utmed landsvägen gå igenom Kånna samhälle. Det visade sig inte möjligt
eftersom Kånnabron inte hade tillräcklig bärförmåga. Fokus har därför fått riktas
mot att göra befintlig väg och hållplats säkrare. Samtal har förts med
Trafikverket och hållplatsen har tagits med i den med kommunen gemensamma
satsning på upprustning av hållplatser vid statliga vägar. För att öka säkerheten
till och från hållplatsen Kånna har Trafikverket beslutat att en gångpassage ska
anläggas över väg 582 med en mittrefug. Planeringen är att arbetena kommer att
genomföras under hösten 2019.
Den 26 mars 2019, § 55, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott, efter
yttrande från tekniska nämnden, att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen. Tekniska nämnden beslutade den 25 juni, § 87, att instämma i
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-03-26 § 55
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-03-20
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Kommunstyrelsen

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-06-25 § 87
Motion, 2018-02-20

Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

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

Justerandes sign
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Kommnnledningsförvaltningen

Ks2018/0061.623

Utvecklingsavdelning

Kommunstyrelsen

Fredrik Ottosson
0372-789089
fredrik. ottosson@ljungby. se

Motion om trafiksäkerhet vid skolskjuts i Kånna
Förvaltningens förslag till beslut
Ärendet remitteras till tekniska nämnden för yttrande.

Sammanfattning av ärendet
En motion om trafiksäkerheten för barn som använder hållplatsen Kånna inkom 2018-02-20.
Motionen överlämnades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I sitt yttrande,
daterat 2018-04-25, föreslog nämnden kommunstyrelsen att istället lämna motionen till
tekniska nämnden eftersom ärendet inte rörde skolskjuts utan linjetrafik och trafiksäkerhet.
När kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-28, behandlade barn- och
utbildningsnämndens yttrande, gavs kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
motionen i samråd med tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Denna tjänsteskrivelse är resultatet av denna utredning.
Motionen gäller hållplatsen Kånna och ligger utmed väg 582. Enligt motionären uppfattas
det som ett trafiksäkerhetsproblem när barnen åker från Ljungby och stiger av vid det södra
hållplatsläget. Detta då barnen tvingas korsa vägen för att ta sig till Kånna.
Aktuell väg 582 är statlig och är därför ett ansvar för Trafikverket. Trafikverket och
länstrafiken har undersökt möjligheten att låta bussen istället för att stanna utmed landsvägen
gå igenom Kånna samhälle. Det visade sig inte möjligt eftersom Kånnabron inte hade
tillräcklig bärförmåga.
Fokus har därför fått riktas mot att göra befintlig väg och hållplats säkrare. Samtal har förts
med Trafikverket och hållplatsen har tagits med i den med kommunen gemensamma
satsning på upprustning av hållplatser vid statliga vägar. Detta innebär att hållplatsen ska
rustas upp så att den anpassas till de krav som ställs i Hållplatshandboken. Upprustningen
innebär att befintlig bussficka förlängs i båda hållplatslägena och två nya väderskydd
monteras. För att öka säkerheten till och från hållplatsen har Trafikverket beslutat att en
gångpassage ska anläggas över vägen med en mittrefug. Planeringen är att arbetena kommer
att genomföras under hösten 2019.
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Hastigheten förbi hållplatserna påverkar också trafiksäkerheten. Av Trafikverkets plan för
åtgärder för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard1 framgår
att hastighetsgränsen för sträckan Kånna-Granet föreslås att sänkas från 90 km/h till 80 km/h
med genomförande år 2023. Diskussioner förs med Trafikverket om att tidigarelägga den
föreslagna hastighetssänkningen.
Det kan noteras att alla grundskoleelever från Kånna läsåret 2018/2019 åker skolskjuts
genom särskild upphandlad skoltrafik som hämtar dem vid Kånna förskola. Så länge
skolskjutsen ordnas på detta sätt behöver inte dessa elever ta sig ut till hållplatsen vid väg
582.
Tekniska nämnden ansvarar för trafikfrågor, trafiksäkerhet, och att följa trafikförhållandena
inom kommunen. Enligt 5 kap. 26 § kommunallagen ska ett ärende innan det avgörs av
fullmäktige beredas antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en
fullmäktigeberedning. Ärendet bör därför överlämnas till tekniska nämnden för yttrande.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Ett arbete att öka trafiksäkerheten pågår: hållplatsen kommer att rustas upp, en gångpassage
ska anläggas över vägen med en mittrefug och diskussioner förs om att tidigarelägga en
hastighetssänkning på sträckan förbi hållplatsen. Då detta arbete redan pågår görs
bedömningen att kommunfullmäktige bör anse motionen vara besvarad.

Fredrik Ottosson
Kommunstrateg

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12
Motion om trafiksäkerhet vid skolskjuts i Kånna daterad 2018-02-201

1 Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard (TRV
2016/19427)
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Tekniska nämnden
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGE'
dninsgforvaltninge*

Tn§ 87
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Trafiksäkerhet vid skolskjuts i Kånna
Svar på motion
Beslut
Tekniska nämnden instämmer i kommunstyrelsens bifall till motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Wiréhn (V) och Christian Johansson (V) lämnade i februari 2018 in en
motion om trafiksäkerheten för bam som använder hållplatsen Kånna. Motionen
gäller hållplatsen Kånna och ligger utmed väg 582. Enligt motionärerna uppfat
tas det som ett trafiksäkerhetsproblem när bamen åker från Ljungby och stiger
av vid det södra hållplatsläget. Detta då bamen tvingas korsa vägen för att ta sig
till Kånna.

Aktuell väg 582 är statlig och är därför ett ansvar för Trafikverket. Trafikverket
och länstrafiken har undersökt möjligheten att låta bussen istället för att stanna
utmed landsvägen gå igenom Kånna samhälle. Det visade sig inte möjligt ef
tersom Kånnabron inte hade tillräcklig bärförmåga. Fokus har därför fått riktas
mot att göra befintlig väg och hållplats säkrare. Samtal har förts med Trafikver
ket och hållplatsen har tagits med i den med kommunen gemensamma satsning
på upprustning av hållplatser vid statliga vägar. Detta innebär att hållplatsen ska
rustas upp så att den anpassas till de krav som ställs i Hållplatshandboken. Pla
neringen är att arbetena kommer att genomföras under hösten 2019. Hastig
heten förbi hållplatserna påverkar också trafiksäkerheten. Av Trafikverkets plan
för åtgärder för anpassning av hastighetsgränserna till vägamas trafiksäkerhets
standard 1 framgår att hastighetsgränsen för sträckan Kånna-Granet föreslås att
sänkas från 90 km/h till 80 km/h med genomförande år 2023.
Tekniska nämnden ansvarar för trafikfrågor, trafiksäkerhet, och att följa trafik
förhållandena inom kommunen. Ärendet bör därför överlämnas till tekniska
nämnden för yttrande. Ett arbete att öka trafiksäkerheten pågår: hållplatsen kom
mer att rustas upp, en gångpassage ska anläggas över vägen med en mittrefug
och diskussioner förs om att tidigarelägga en hastighetssänkning på sträckan
förbi hållplatsen. Då detta arbete redan pågår görs bedömningen att kommun
fullmäktige bör anse motionen vara besvarad. Kommunledningsförvaltningen
föreslår att ärendet remitteras till tekniska nämnden för yttrande.
Kommunstyrelsen föreslår, efter yttrande från tekniska nämnden, att kommun
fullmäktige bifaller motionen.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 11 juni 2019 att tekniska nämnden
beslutar att instämma i kommunstyrelsens bifall till motionen.

LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut daterat 2019-03-26 § 55
Motion om trafiksäkerhet vid skolskjuts i Kånna, 2018-02-20
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-03

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Svar på motion om ökat stöd till Ryssby Garveri
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit om att öka det kommunala stödet till Ryssby
garveriförening.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 19 juni 2019, § 57. I
tjänsteskrivelsen från kultur- och fritidsförvaltningen framgår att
garveriföreningen i dagsläget far ett stöd som egentligen är riktat till
hembygdsföreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att stödet istället
borde ändras till ett långsiktigt kulturstöd vilket är ett stöd som riktas till
kulturföreningar som ordnar löpande och årligen återkommande
kulturarrangemang.
Den 19 juni 2019, § 57, beslutade kultur- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2019-06-19 § 57
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-05-27
Motion, 2018-08-01

Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kulturoch fritidsnämndens förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens förslag till beslut.

Justerandes sign
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KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Ank

Kultur- och fritidsnämnden

2019 -06- 2 6

KOMMUNLEDNINSGFQRVALTNINGEN

Dnr

KoF § 57

.n

2öl

2018/0063

805

Motion - Stöd till Ryssby garveri
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden bifaller motionen och ger förvaltningen i uppdrag att
se över möjligheten till ett ökat stöd till Ryssby garveri förening samt att ändra
stödformen till ett långsiktigt kulturstöd.

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit om att öka det kommunala stödet till Ryssby garveri förening med motiveringen att ”garveriet är unikt och borde vara ett av
kommunens bästa turistmål.”
Förvaltningens bedömning och överväganden
Ryssby garveriförening får idag ett stöd på 4 000 kronor per år som egentligen
är riktat till hembygdsföreningar. Stödformen till föreningen borde ändras till ett
långsiktigt kulturstöd. Det är förvaltningen som avgör vilka föreningar som får
långsiktigt kulturstöd. Stödet riktar sig mot kulturföreningar som ordnar
löpande, årligen återkommande, offentligt riktade kulturarrangemang. Stöd ges
även till föreningar som håller specifika kulturyttringar levande genom regel
bundna träffar. Beslut om stöd och uppdrag görs vid dialogträffar då
representant från föreningen och förvaltningen träffas.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteskri velse 2019-05-27.
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05, § 25.

Skickas till
Kommunfullmäktige.

LJUNGBY

TJANSTESKRIVELSE

KOMMUN

2019-05-27

Ljungby kommun
Kultur- och fritidsnämnd
Dnr. 2018/KOF0063/805

Kultur- ochfritidsförvaltningen
Emelie Olsson
0372-78 92 3!
emelie. s. olsson@ljunghy. se

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank

20)9 -07- 2 9

KOMJVUJNLEDNINSJäFÖRVALTNINGEN

i$72

Dnr/jfr

Svar på motion
Ökat stöd till Ryssby Garveri
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden bifaller motionen och ger förvaltningen i uppdrag att se över
möjligheten till ett ökat stöd till Ryssby garveri förening samt att ändra stödformen till
ett långsiktigt kulturstöd.

Sammanfattning av ärendet
2018-09-17 inkom en motion från vänsterpartiet om att öka det kommunala stödet till
Ryssby garveri förening med motiveringen att ”garveriet är unikt och borde vara ett av
kommunens bästa turistmål.”

Förvaltningens bedömning och överväganden
Ryssby garveri förening får idag ett stöd på 4000 kronor per år som egentligen är riktat
till hembygdsföreningar. Stödfonnen till föreningen borde ändras till ett Långsiktigt
kulturstöd. Det är förvaltningen som avgör vilka föreningar som får långsiktigt
kulturstöd. Stödet riktar sig mot kulturföreningar som ordnar löpande, årligen
återkommande, offentligt riktade kulturarrangemang. Stöd ges även till föreningar som
håller specifika kulturyttringar levande genom regelbundna träffar. Beslut om stöd och
uppdrag görs vid dialogträffar då representant från föreningen och förvaltningen träffas.

Emelie Olsson

Bilaga
1.

Vänsterpartiets motion
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Motion.

Till Kommunfullmäktige i Ljungby Kommun.

Ökat stöd till Ryssby Garveri!
År 2013 kulturmärkte Länsstyrelsen hela byggnaden med innehåll samt bidrog
med ekonomisk hjälp till en stor renovering.
Ljungby Kommun bidrar årligen med 4.000 kr i kulturbidrag! Detta täcker inte
ens försäkringen! Garveriet är unikt och borde vara ett av kommunens bästa
turistmål! Hjälp med marknadsföring samt skyltning är ett första steg för att få
verksamheten att överleva. Ett stort problem är bristen på vatten och avlopp,
vilket försvårar användningen av garveriet.
Med ett bättre stöd från Ljungby Kommun kan Garveriet på sikt bli ett av våra
bästa turistmål och långsiktigt bära sina egna kostnader!
Ljungby i augusti 2018

Tryggve Svensson

Vänsterpartiet
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Svar på motion om lokalt tiggeriförbud
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer
Roland Johansson (ALT), Jan Lorentzson (SD) och Krister Salomonsson (SD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Sammanfattning av ärendet
I december 2018 inkom en motion om att Ljungby kommun ska införa lokalt
tiggeriförbud och att tiggeriförbudet ska regleras i den lokala
ordningsföreskriften.
I tjänsteskrivelsen från kommunledningsförvaltningen framgår att den lokala
ordningsföreskriften är ett tillägg till ordningslagen och att föreskriften beslutas
av kommunfullmäktige. I ordningsföreskriften kan kommunen besluta om regler
som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Ordningsföreskriften far dock inte förelägga oproportionerligt tvång på
allmänheten eller innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Den
lokala ordningsföreskriften får därför inte vara oproportionerligt långtgående
avseende geografiskt tillämpningsområde och ordningsföreskriften måste
begränsas till områden där störningen utgör eller kan utgöra ett problem.
Förvaltningens bedömning är därför att ett lokalt tiggeriförbud för Ljungby
kommun inte skulle vara förenligt med lagstiftningen och att ett tiggeriförbud
istället behöver begränsas till en eller flera specifika offentliga platser.
Den 27 augusti 2017, § 117, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-08-27 § 117
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-06-11
Ljungby kommuns lokala ordningsföreskrift, 2018-04-23
Motion, 2018-12-28
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Kommunstyrelsen

Yrkanden
Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD), Magnus Gunnarsson (M),
Marcus Walldén (M), Ann-Charlotte Wiesel (M), Jan Sahlin (M) och Roland
Johansson (ALT) yrkar bifall till motionen.
Lars-Ove Johansson (C), Rut Björkström (KD), Kerstin Wiréhn (V), Anne
Karlsson (S) och Emma Johansson Gauffin (S) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Krister
Salomonssons med fleras yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Krister
Salomonssons med fleras yrkande.
Votering begärs.
Ordföranden finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Krister Salomonssons med fleras yrkande och att rösta NEJ för beslut i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
LEDAMOT

JA

Magnus Gunnarsson M

X

Ann-Charlotte Wiesel M

X

Jan Sahlin M

X

Marcus Walldén M

X

Lars-Ove Johansson C

X

Anneli Ahlqvist C

X

Rut Björkström KD

X

Anne Karlsson S

X

Paul Kowalski S

X

Emma Johansson Gauffin S

X

Conny Simonsson S

X

Kerstin Wiréhn V

Justerandes sign

NEJ

X

Jan Lorentzson SD

X

Krister Salomonsson SD

X

Roland Johansson ALT

X

AVSTÅR

LJUNGBY
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Voteringen har utfallit med sju JA-röster och åtta NEJ-röster. Kommunstyrelsen
har efter votering beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.

Justerandes sign

XXX-

TJANSTESKRIVELSE
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2019-06-11
KS 2018/0433.100

Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetssamordnare

Kommunfullmäktige

Carina Karlund
0372-789211
carina. karlund@ljungby.se

Svar på motion om lokalt tiggeriförbud i Ljungby kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Krister Salomonsson, Sverigedemokraterna, föreslår i en motion som inkom den 28
december 2018 att Ljungby kommun inför lokalt tiggeriförbud och att tiggeriförbudet
regleras i den lokala ordningsföreskriften.
Skälet till att kommunen ska införa tiggeriförbud är enligt motionären att tiggeriet har ökat,
att stora delar av verksamheten är organiserad och att tiggarna utnyttjas av kriminella ligor.
Krister Salomonsson konstaterar i motionen att det inte finns något nationellt tiggeriförbud
men att högsta förvaltningsrätten gett Vellinge kommun rätt att införa lokalt tiggeriförbud.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Vad kan regleras i lokala ordningsföreskrifter?
Den lokala ordningsföreskriften är ett tillägg till ordningslagen och beslutas av
kommunfullmäktige. I ordningsföreskriften kan kommunen besluta om regler som behövs
för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Ordningsföreskriften får dock
inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller innebära obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet (3 kap. 12 § ordningslagen).
Det här innebär att lokala ordningsföreskrifter inte far vara för långtgående avseende
geografiskt tillämpningsområde utan måste begränsas till de områden där störningen faktiskt
utgör eller kan utgöra ett problem. Ett lokalt tiggeriförbud för Ljungby kommun skulle alltså
inte godkännas av domstolen utan det krävs att förbudet begränsas till specifika platser som
är offentliga.
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Vad är en offentligplats?
Vad som avses med offentlig plats regleras i ordningslagen (1 kap 2 §) och det handlar till
exempel om gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som
allmän plats.
Av de platser där det idag förekommer tiggeri i Ljungby kommun är det endast en som är
offentlig eller så kallad allmän platsmark och det är gågatan mellan Lilla torg och Oxtorget.
Övriga platser är planlagda som kvartersmark vilket innebär att kommunen inte kan reglera
hur de nyttjas i den lokala ordningsföreskriften.
Skälen till att VeIlinge kommuns förbud mot tiggeri godkändes
Av Högsta förvaltningsdomstolens dom (Mål nr 2149-18) framgår att skälen till att Vellinge
kommuns beslut om att införa lokalt tiggeriförbud godkändes bland annat är att förbudet är
avgränsat till ett snävt geografiskt område. Totalt handlar det om fem platser som enligt
Vellinge kommun är offentliga och allmän platsmark.
Bedömning av förslaget i motionen
I motionen föreslås att Ljungby kommun inför lokalt tiggeriförbud i kommunen och att
förbudet regleras i lokala ordningsföreskriften. Med ordet lokalt avses, som förvaltningen
tolkat motionen, att förbudet ska gälla inom kommunens geografiska område och det område
som omfattas av lokala ordningsstadgan.
Som framgår ovan måste begränsningen att tigga enligt rättspraxis göras till mer avgränsade
specifika platser för att vara giltig. Dessa platser måste dessutom vara offentliga (allmän
platsmark).
Med hänsyn till detta kan kommunen inte lagligen införa ett tiggeriförbud med den
omfattning som motionären föreslår. Förvaltningens bedömning är därför att motionen bör
avslås.

Förvaltningens beredning
I beredningen av ärendet har hänsyn tagits till ordningslagen (1993:1617).
Förvaltningen har även tagit del av Högsta förvaltningsdomstolens dom (Mål nr 2149-18)
angående Vellinge kommuns beslut att anta ett tillägg i lokala ordningsföreskrifter om
förbud mot passiv insamling av pengar vid särskilt angivna områden.
Vidare har förvaltningen haft en dialog med tjänstemän på miljö- och byggförvaltningen och
tekniska förvaltningens planavdelning samt varit i kontakt med tjänstemän på Vellinge
kommun.

Säkerhetssamordnare

Beslutsunderlag
Motion lokalt tiggeriförbud 2018-12-27
Protokoll från kommunfullmäktige 2019-01-28
Lokal ordningsföreskrift, reviderad och antaget 2018-04-23

LJUNGBY
KOMMUN
(1966)

LJUNGBY KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING (LJUNGBY KOMMUN)

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LJUNGBY KOMMUN
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-04-23
GÄLLER FRÅN OCH MED DEN 2018-06-01

Antagen 1965, med ändring enligt kommunfullmäktiges beslut:
Reviderad 1995-11-23, § 173, Granskad av Länsstyrelsen 1996-01-09
Reviderad 2008-09-25, § 108, Granskad av Länsstyrelsen 2008-10-27
Reviderad 2018-04- 23,§ 39, Granskad av Länsstyrelsen 2018-05-24

Lokala ordningsföreskrifter för Ljungby kommun
Ljungby kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§1.
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap.
ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Ljungby kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 20 § och 21 § har till syfte
att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till en följd av pyrotekniska varor.
§2Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1
kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. För områden om kommunen
har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.
§3.
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 §
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
a) Badplatser, idrottsplatser och campingplatser som är tillgängliga för allmänheten. Se
bilaga 1.
b) Skolgårdar och förskolegårdar som är tillgängliga för allmänheten.
c) Begravningsplatser och kyrkogårdar i Ljungbykommun.
§4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första och andra
styckena, 11 §, 12 §, 14 § första stycket, 20 §, 22 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor mm.
§5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter
genom damm, buller, tillfälligt hinder, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymnings- och räddningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning grävning mm.
§6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor,
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller
§7
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning,

pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar
§8
Uppställning av container på en offentlig plats får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig plats,
är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress
och telefonnummer.

Markiser flaggor och skyltar
§9
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter över en gångbana på
lägre höjd än 2,50 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,70 meter. Det senare gäller
även över en gångbana inom 1,00 m från körbanekanten. Observera att det som avses i denna
paragraf kan vara bygglovspliktigt.

Affischering
§10
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten
sättas upp på sådana husväggar, staket, elskåp, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig
plats.
Reklam (vippskyltar, skyltställningar, varuställ mm.), som tar offentlig plats i anspråk
utanför affarer och andra verksamheter, får inte heller sättas upp utan tillstånd av
polismyndigheten.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där
rörelsen finns.

Högtalarutsändning
§H
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
polismyndigheten.

Insamling av pengar
§12
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol
§13
Spritdrycker, vin och starköl far inte förtäras på offentlig plats inom ett område i
Ljungby stad som begränsas av Helsingsborgsvägen - Gängesvägen - Skånegatan Olofsgatan - Drottninggatan - Harabergsgatan - Märta Ljungbergsvägen och ej heller på
Gamla Torget och inom kvarteret Fritiden. Se karta i bilaga 2.
Undantag gäller för servering av spritdrycker, vin eller starköl, som sker enligt alkohollagen.

Förbudet gäller även samtliga begravningsplatser och kyrkogårdar i Ljungby kommun.

Ambulerande försäljning
§14
För ambulerande försäljning krävs polismyndighetens tillstånd på offentlig plats inom
ett område i Ljungby stad som begränsas av Drottninggatan - Kungsgatan - Storgatan - Stora
Torget - Lilla Torget och Eskilsgatan. Se karta i bilaga 3.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt
3 kap. 1 § ordningslagen.

Camping
§15
Camping får inte ske på offentlig plats med undantag av platser som är avsedda för
camping.

Badförbud
§16
Bad är förbjudet inom hamnområde och i närheten av markerade kablar.

Hundar mm
§17
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som
sägs i dessa paragrafer gäller inte ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för
funktionsnedsatt eller polishund i tjänst.
§18
Hundar ska hållas kopplade inom området om avses i 13 § första stycket samt på
platser som enligt 3 § jämställes med offentlig plats samt på lekplatser.
Hundar ska i övrigt hållas under god tillsyn och kontroll.
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
När hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress
och telefonnummer.
Hundar får ej heller vistas på Salutorget, Ljungby stad när torghandel eller marknad pågår.
§!9
På offentlig plats samt på de områden som enligt 3 § jämställs med offentlig plats ska
föroreningar efter hundar plockas upp.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
§20
Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 18.00 påskafton, valborgsmässoafton
och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 03.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd

från polismyndigheten. Bestämmelsen gäller offentlig platsmark inom kommunens
detaljplanelagda område.1
§21
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom ett område i Ljungby stad som
begränsas av Märta Ljungbergsvägen - Kyrkogatan - Kungshögsgatan - Klockaregårdsgatan.
Det område inom vilket bestämmelsen gäller finns utmärkt på karta, se bilaga 4.

Sprängning och skjutning med eldvapen mm.
§22
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen,
förutom vad som stadgas i 3 kap. 6 § första stycket Ordningslagen, även inom områden
benämnda ”Samlad bebyggelse i Ljungby kommun” (kommunfullmäktiges beslut 1992-10-22
§ 175).
§23
Luftvapen, fjädervapen och paintbollvapen får inte användas på offentlig plats med undantag
av platser som är avsedda för ändamålet.

Ridning
§24
Ridning får inte ske i de motionsspår som är försedda med elbelysning.

Avgift för att använda offentlig plats
§25
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av
kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
§26
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första och
andra styckena, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första stycket, 15 och 16 §§, 18-24 § kan
dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden.
Dessa föreskrifter träder i kraft 2018-06-01

1 Kursiverad text tillagd efter beslut av Länsstyrelsen Kronobergs län 2018-05-24, dnr 213-2548-2018

Bilaga 1.
§3

Kommunala badplatser:
• Agunnaryd: Agunnarydssjön
• Angelstad: Kösen
• Annerstad: Boasjön
• Bolmens samhälle: Bolmen
• Bolmsö färjeläge: Bolmen
• Bräkentorp: Bräkentorpssjön
• Lidhult: Askaken
• Mjälen: Bolmen
• Nöttja: Exen
• Odensjö: Bolmen
• Ryssby: Ryssbysjön
• Skeen: Bolmån
• Torpa: Mäen
• Vittaryd: Flyxen
• Sundet: Vidöstern
• Stighult: Tuvesjön
• Tannåker: Bolmen
• Össjöa: Össjöasjön
Bassängbad:
• Kronoskogsbadet Ljungby
• Ringbadet Lagan
Campingplatser:
• Tipi Ljungby Semesterby & Camping park
• Bolmen Marin&Fritid Bolmens camping
• Löckna camping
• Hallsjö vildmarkscamping
• E4ans camping Lagan
Idrottsplatser:
• Lagavallen Ljungby
• Kvarteret Fritiden Ljungby
• Sunnerbovallen Ljungby
• Kronoskogen Ljungby
• Lomövallen Lidhult
• Ringvallen Lagan.

Bilaga 2.
§13 Förtäring av alkohol
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Ljungby
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Bilaga 3

§14 Ambulerande försäljning

L agan

Bilaga 4
§21 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
Kung stag sparken

Ljungby
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Motion lokalt tiggeriförbud i Ljungby kommun.
På senare år har vi sett att antalet tiggare ökat i Ljungby, liksom varit fallet i övriga landet.
Rapporter från rikspolisstyrelsen och Europol visar på att stora delar av tiggeriverksamheten är
organiserad och att utsatta människor utnyttjas av kriminella ligor vilket vi nyligen såg i ett fall i
Växjö.
Tiggarna kommer oftast från forna öststater som Rumänien och Bulgarien och kan idag genom
medlemskapet i EU resa fritt i Europa. Den fria rörligheten har underlättat för kriminella ligor att
bedriva sin verksamhet i Sverige.
Enligt en rapport från regeringens särskilda nationella samordnare för utsatta EU-medborgare
(SOU 2016:6) rekommenderas regeringen att hjälpa utsatta EU-medborgare genom stöd till
hjälporganisationer på plats istället för att svenskar ger pengar eller stöd till tiggare. EU-länder
bör alltid bära ett ansvar för sina egna medborgare. För Ljungby kommuns del är det, mot
bakgrund av allt detta, både i Ljungbys kommuninvånares och kommunmedlemmars intresse och,
i förlängningen, också EU-migrantemas eget intresse, angeläget att förbjuda tiggeri.
Ljungby kommun har en socialtjänst som lyder under socialtjänstlagen. Ingen människa ska
behöva svälta eller sova utomhus i Ljungby eller Sverige. För de individer som på egen hand inte
kan ordna med sina grundläggande behov finns socialtjänsten som ett hjälpande skyddsnät.
Därmed saknas behov i Ljungby av att tigga pengar som levebröd.
Tiggeriet kan förbjudas, men inte fattigdom.. Den fattigdom, vilken ofta är orsaken till tiggeriet,
kan och kommer aldrig att avhjälpas genom att just tillåta dessa människor att tigga i Sverige.
Snarare tvärtom så permanentas deras sociala utsatthet och för varje krona som skänks i Sverige
bidrar man till att upprätthålla den situation som de befinner sig i. Det är nu dags att göra det som
en stor majoritet av svenska folket vill och förbjuda tiggeriet. Då det ännu inte finns något
nationellt tiggeriförbud, föreslår vi därför ett lokalt sådant i Ljungby (Vellinge kommun har
nyligen som första kommun fått klartecken att införa lokalt tiggeriförbud efter en dom i högsta
förvaltningsrätten).
Sverigedemokraterna i Ljungby yrkar därför Kommunfullmäktige

Att Ljungby kommun inför lokalt tiggeriförbud i kommunen.
Att man inför lämplig text i vår lokala ordningsföreskrift.
Sverigedemokraterna Ljungby 2018-12 -27
Klister Salomonsson
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Kommunstyrelsen
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Svar på medborgarförslag om att dela upp kultur- och
fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget samt att kommunfullmäktige riktar ett tack till medborgaren
som skrivit förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Den 23 april 2018 inkom ett medborgarförslag om att kultur- och
fritidsnämnden bör delas upp i två skilda nämnder. Medborgaren anser att det
finns väsentligt skilda arbetsuppgifter i kultur och fritidsnämnden och att det
därför borde vara olika förtroendevalda som ansvarar för dessa verksamheter.
Som ett gemensamt tema och som en röd tråd genomgående för kultur- och
fritidsnämndens verksamheter är barn, unga och vuxnas fria tid. Kultur- och
fritidsnämndens bedömning är att det finns klara fördelar om en nämnd ansvarar
för verksamheter som berör människors fria tid. Förståelsen och respekten för
olika aktiviteter och uttrycksformer berikar istället för att riskera hamna i olika
stuprör med negativa effekter som påverkar samarbete och ekonomi.
Den 19 juni 2019, § 53, beslutade kultur- och fritidsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget samt att rikta ett tack till
medborgaren som skrivit förslaget.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2019-06-19 § 53
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-05-21
Medborgarförslag, 2018-04-23

Yrkanden
Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens förslag till beslut.
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Yttrande över medborgarförslag om att dela upp kulturoch fritidsnämnden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget, samt rikta ett tack till medborgaren som skrivit förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Till kultur- och fritidsnämnden inkommer 2019-03-06 ett medborgarförslag om
att kultur- och fritidsnämnden bör delas upp i två skilda nämnder. Medborgaren
anser att det är väsentligt skilda arbetsuppgifter mellan kultur och fritids
nämnderna och att det borde vara olika förtroendevalda som ansvarar för dessa
verksamheter.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Kultur- och fritidsnämnden utför kommunens uppgifter inom kultur-, idrott- och
fritidsområdet och ansvarar för folkbiblioteken, kulturskolan, fritidsgårdarna,
Ljungby Gamla Torg, turism och besöksnäring. Som ett gemensamt tema och
som en röd tråd genomgående för kultur- och fritidsnämndens verksamheter är
barn, unga och vuxnas fria tid. På den fria tiden utövas olika intressen och
ofta i en ständig rörelse mellan kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Allt mer
verkar den fria tiden få en ökad betydelse för det egna välbefinnandet. Ur ett
folkhälsoperspektiv lyfter forskningen fram betydelsen av att vi rör på oss och
tar del av kreativa uttrycks former. Vi vet att en aktiv fritid i kombination med
avkoppling bidrar till ett friskare och hälsosammare liv. Det är viktigt att röra på
sig och motionera. Det är också viktigt att berika själen med kulturens olika
uttrycksformer som stimulerar kreativt tänkande.
Ur ett helhetsperspektiv är det klara fördelar om en nämnd ansvarar för
verksamheter som berör människors fria tid. Förståelsen och respekten för olika
aktiviteter och uttrycksformer berikar istället för att riskera hamna i olika
”stuprör” med negativa effekter som påverkar samarbete och ekonomi.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-21.
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05, § 21.
Skickas till
Kommunstyrelsen.
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Förvaltningschef
Ing-Marie Byström

Diarienr 2019/KoF0025/800

0372-789212
ing-marie. bystrom@/jungby. se

Yttrande över medborgarförslag om att dela kultur- och
fritidsnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget,
samt rikta ett tack till medborgaren som skrivit förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Till kultur- och fritidsnämnden inkommer 2019-03-06 ett medborgarförslag om att kulturoch fritidsnämnden bör delas upp i två skilda nämnder. Medborgaren anser att det är
väsentligt skilda arbetsuppgifter mellan kultur och fritidsnämnderna och att det borde vara
olika förtroendevalda som ansvarar för dessa verksamheter.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kultur- och fritidsnämnden utför kommunens uppgifter inom kultur-, idrott- och
fritidsområdet och ansvarar för folkbiblioteken, kulturskolan, fritidsgårdarna, Ljungby
Gamla Torg, turism och besöksnäring.
Som ett gemensamt tema och som en röd tråd genomgående för kultur- och fritidsnämndens
verksamheter är bam, unga och vuxnas fria tid. På den fria tiden utövas olika intressen och
ofta i en ständig rörelse mellan kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Alltmer verkar den fria
tiden fa en ökad betydelse för det egna välbefinnandet. Ur ett folkhälsoperspektiv lyfter
forskningen fram betydelsen av att vi rör på oss och tar del av kreativa uttrycksformer. Vi vet
att en aktiv fritid i kombination med avkoppling bidrar till ett friskare och hälsosammare liv.
Det är viktigt att röra på sig och motionera. Det är också viktigt att berika själen med
kulturens olika uttrycksformer som stimulerar kreativt tänkande.
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Ur ett helhetsperspektiv är det klara fördelar om en nämnd ansvarar för verksamheter som
berör människors fria tid. Förståelsen och respekten för olika aktiviteter och uttrycksformer
berikar istället för att riskera hamna i olika ”stuprör” med negativa effekter som påverkar
samarbete och ekonomi.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-06-05.
Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-19.
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Mitt medborgarförslag:
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Namn*:

Telefonnummer:

Adress*:

E-postadress:

Namnunderskrift*:

Datum:

*Dessa uppgifter måste fyllas i för attförslaget ska behandlas.

Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med
”Medborgarförslag ”.
När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du attfå en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Kommunfullmäktige

Kf § 54

Inlämnande av medborgarförsalg
Beslut
Medborgarförslag nr 1 överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 2 överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 3 och 4 överlämnas till tekniska nämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 5 beslutas av kommunfullmäktige efter beredning av
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
1. En medborgare har skickat in ett förslag om att alla barn, oavsett om
deras närmaste skola är en kommunal skola eller en friskola, ska ha rätt
att få skolskjuts ordnad eller betald av Ljungby kommun.
2. En medborgare föreslår att kommunen ska sätta upp en avståndsskylt på
torget till olika besöksmål eller platser som besökare kan behöva veta
riktningen till, såsom sjukhus, bibliotek, muséer, bad, toalett osv.
Utöver information blir installationerna även en utsmyckning både för
invånare och för besökare.
3. Eftersom det bor många små barn längs Tegnérgatan och Fjällgatan vill
en medborgare att kommunen begränsar hastigheten på dessa sträckor till
30 km/h för att minska olycksrisken.
4. En invånare anser att hastigheten är för hög mellan övergångsstället och
korsningen Torsgatan vid Stensbergsskolan där det också finns många
barn i området och föreslår att kommunen sätter upp någon form av
farthinder på Björkstigen.
5. En medborgare föreslår att kultur- och fritidsnämnden delas upp i två
skilda nämnder. Medborgaren anser att det är väsentligt skilda
arbetsuppgifter mellan kultur och fritidsnämnderna och att det borde vara
olika förtroendevalda som ansvarar för dessa verksamheter.
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Kommunstyrelsen

KS §144

KS2019/0320
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Delårsbokslut med prognos för helår
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delårsbokslutet och budgetuppföljningen för juli 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut per den 31 juli 2019
för kommunen och kommunkoncemen samt prognos för helåret 2019.
Delårsbokslutet visar positiva resultat för både kommun och kommunkoncem.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att Ljungby kommun inte klarar
balanskravet för 2019 eftersom man utifrån resultatet ska räkna bort orealiserade
vinster inom kapitalförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen för juli 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-05
Resultat- och balansräkning per sista juli 2019
Kvartalsuppföljning juli 2019
Förvaltningsberättelse delårsbokslut 2019
Underlag till målstyrning 2019

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

TJANSTESKRIVELSE
2019-09-05
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Kommunledningsförvaltningen
Magnus Johansson
Ekonomichef
Tel. 0372-78 91 53
magnus. gjo hansson@ljungby. se

Kommunfullmäktige

Delårsbokslut och budgetuppföljning juli 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna del årsbokslut
och budgetuppföljning för juli 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut per 2019-07-31 för kommunen
och kommunkoncemen samt prognos för helåret 2019. Till delårsbokslutet bifogas även
uppföljning av kommunens mål.
Delårsbokslutet visar på ett resultat på +76 mkr för kommunen och +84 mkr för
kommunkoncemen. Prognosen visar på ett resultat på +51 mkr för kommunen och +78
mkr för kommunkoncemen. Bedömningen är att Ljungby kommun inte klarar
balanskravet för 2019 eftersom man från resultatet ska räkna bort orealiserade vinster
inom kapitalförvaltningen på 69 mkr.

Beslutsunderlag
1. Delårsbokslut resultat- och balansräkning
2. Prognos juli 2019
3. Förvaltningsberättelse delårsbokslut 2019
4. Underlag målstyrning 2019

Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS
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E-POST
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kommiinslyrelsen@ljungby.se

0372-78 91 44

www.ljungby.se

156-0879

Resultaträkning 2019-07
Resultaträkning (mkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skattekostnad
Periodens/ årets resultat

Utfall 2019- Utfall 201807
06
251,7
245,0
-1 141,0
-992,2
-61,6
-49,7
-950,9
-796,9
736,8
609,7
213,2
168,8
-0,9
-18,4
81,2
20,6
-4,3
-3,7
76,0
-1,5
0,0
0,0
76,0
-1,5

Ljungby kommun
Budget helår Prognos helår
2019
2019
334,9
431,5
-1 834,1
-1 994,8
-106,6
-105,6
-1 605,7
-1 668,9
1 257,0
1 262,2
365,0
365,0
16,3
-41,8
27,5
100,9
-8,4
-12,3
31,5
50,8
0,0
0,0
31,5
50,8

Ljungby kommun Koncern
Utfall helår Utfall 2019 Utfall 2018 Prognos helår Utfall helår
2018
07
06
2019
2018
455,8
385,1
395,1
694,2
695,2
-1 935,2
-1 234,4
-1 100,3
-2 176,2
-2 079,4
-102,2
-87,3
-69,3
-149,7
-143,7
-1 581,5
-936,7
-774,5
-1 631,6
-1 527,9
1 220,9
736,8
609,7
1 262,2
1 220,9
340,3
213,2
168,8
365,0
340,3
-20,4
13,4
4,0
-4,5
33,3
25,5
78,4
18,4
96,1
20,9
-7,4
-7,4
-6,9
-13,8
-13,3
-2,3
84,3
15,4
77,9
40,9
0,0
0,0
0,0
0,0
-9,6
-2,3
84,3
15,4
77,9
31,3

Balansräkning 2019-07
Balansräkning (mkr)

Ljungby kommun
Utfall 2019-07
Utfall 2018-12

Ljungby kommun Koncern
Utfall 2018-12
Utfall 2019-07

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Förråd, lager och exploateringsfastigheter
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

6,3
1 770,7
43,1
1 820,0
55,2
109,1
588,0
79,8
832,1
2 652,1

7,9
1 690,7
42,1
1 740,7
55,1
111,5
536,4
98,1
801,0
2 541,8

6,3
2 696,7
43,8
2 746,8
61,4
312,7
588,0
79,8
1 041,9
3 788,7

7,9
2 595,5
32,1
2 635,5
61,7
159,2
536,4
98,1
855,4
3 490,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
- därav periodens/årets resultat

1 575,5
76,0

1 499,5
-2,3

1 742,1
84,3

1 640,7
31,3

29,7
0,0
42,3
72,1

32,8
0,0
42,3
75,1

29,8
67,0
42,3
139,2

32,9
67,4
42,3
142,5

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

661,7
342,9
1 004,6
2 652,1

563,2
404,0
967,2
2 541,8

1 360,1
547,3
1 907,4
3 788,7

1 277,9
429,8
1 707,7
3 490,9

Ansvarsförbindelser

1 268,8

1 263,7

1 269,0

1 263,9

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättning för uppskjuten skatt
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Kvartalsuppföljning
Ljungby kommun
Juli 2019

Prognos resultat 2019 (tkr)
Verksamhetens nettokostnad
Ofördelad lönepott
Ökning semesterlöneskuld
Intern ränta
Pensioner
Kalkylerade PO-pålägg
Övrigt
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag o utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Finansiellt mål resultat 2 %
av skatteintäkter och statsbidrag

Budget 2019
-1 596 366
1 496
-2 800
26 700
-109 995
75 845
-585

Prognos 2019
-1 655 554
-500
-2 800
24 700
-110 515
76 365
-585

Differens
-59 188
-1 996
0
-2 000
-520
520
0

-1 605 705

-1 668 889

-63 184

1 257 035
364 955

1 262 184
364 955

5 149
0

16 285

-41 750

-58 035

27 500
-12 294

100 925
-8 403

73 425
3 891

31 491

50 772

19 281

1,9%

3,1%

Total drift
Budget

Prognos

Budgetawikelse

1 Kommunstyrelsen

90 772

84 902

2 Miljö- o byggnadsnämnd

12 300

11 295

1 005

130 463

141 466

-11 003

5 Barn- o utbildningsnämnd

647 917

654 717

-6 800

6 Socialnämnd

633 129

681 479

-48 349

74 385

74 285

100

7 401

7 410

-10

1 596 366

1 655 554

-59 188

3 Teknisk nämnd

7 Kultur- och Fritidsnämnd
9 Övriga nämnder
Summa

5 870

Kommunstyrelsen
Verksamhet

100 Nämnd och styrelseverksamhet
110 Stöd till politiska partier
130 Övrig politisk versamhet
215 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb
220 Näringslivsfrämjande åtgärder
225 Konsument- och energirådgivn
249 Gator o vägar samt parkering
250 Parker
261 Miljö o hälsoskydd m.utövn
263 Miljö, hälsa o hållbar utv
270 Räddningsjtänst
275 Totalförsvar och samhällsskydd
300 Allmän fritidsverksamhet
340 Idrotts- o fritidsanläggningar
405 Adm rektor/platsch skola&försk
411 Förskolor
421 Fritidshem
430 Förskoleklass
440 Grundskola
460 Gymnasieskola
484 Yrkeshöskola
501 Gemensamma kostnader SOC
502 Gemensamma kostnader ÄO OF
510 Äldreomsorg
512 Hemsjukvård
513 Insatser enligt LSS, SFB o HSL
520 Insats pers m funkt.nedsättn
550 Gemensamma kostnader IFO
558 Öppna insatser vuxna
559 Vård vuxna m missbruksproblem
569 Barn och ungdomsvård
575 Ekonomiskr bistånd
600 Flyktingmottagande
610 Arbetsmarknadsåtgärder
701 Kommunledningsförv stad/CIL
703 Lean
704 Integrationsarbete
705 Information
706 Utvecklingsavdelning
720 Kansliavdelningen
721 Kontorsservice
722 Arkivet
731 Ekonomiavdelningen
732 Inköpssamverkan
740 Personalavdelningen

Budqet 2019

Ack Utf 2019-07

Proqnos 2019

Budqetavvikelse

7 836
1072
1142
0
5 076
-641
26
0
0
153
0
742
0
0
0
0
0
0
0
0
7 610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 152
2 032
50
150
6 251
8 357
4142
2 489
2 791
6 484
2 403
11 290

4 526
1094
536
57
1390
23
3
-2
-1
44
-3
255
-1
-3
-2
-9
-6
-1
-16
-8
4 354
-2
-1
-20
-6
-11
-4
2

7 660
1094
1142
59
3 841
43
6
0
0
153
0
646
0
0
0
0
0
0
0
0
7 464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 706
1832
50
150
3 917
6 311
3 885
2 489
2 749
6 354
2102
11 736

176
-22
0
-59
1 235
-684
20
0
0
0
0
96
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
-1
0
0
1279
1000
3
-53
2 959
3 751
2 664
1097
1516
3 336
1236
7 008

146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
446
200
0
0
2 334
2 046
257
0
42
130
301
-445

741 Företagshälsovård
742 Fackliga företrädare
743 Personalutbildning
745 Personalvård
746 Övriga personalbefr åtgärder
750 Fastighetsavdelningen
775 IT-avdelningen
865 Vattenfs o avloppshantering
969 Förmånsvärde cyklar
Totalsumma

2 266
2 303
346
50
250
0
12 949
0
0
90 772

1137
1385
157
12
188
0
7 987
-1
77

2 266
2 303
346
50
250
0
13 299
0
0

0
0
0
0
0
0
-350
0
0

48 922|

84 902

5 870

Kommentarer
Kansliavdelningen
100 - Högre arvodeskostnader än budgeterat, samt prognostiserat underskott pä övriga kostnader. Överskott för resultatbalansering.
225 - Prognostiserat underskott som i stort sett fullt ut balanseras med det prognostiserade överskottet på vht 22030 Budget- och
skuldrådgivning.
220 - Överskott pä budget- och skuldrådgivning balanserar underskottet på konsumentrådgivningen.
720 - Högre lönekostnader än budgeterat. Men även högre intäkter, bidrag från Riksantikvarieämbetet, täcker del av lönekostnad.
Plusprognos pga resultatbalansering föregående är på 332 tkr.
722 - Högre intäkter än budgeterat, lönebidrag, täcker högre lönekostnader än budgeterat. Kostnad övriga kostnader -150 tkr.

Utvecklingsavdelningen
215 - Eftersläpade kostnader från tidigare år för bredbandsutbyggnad.
706 - Två vakanta tjänster, plus ytterligare en vakant from oktober. Resultatbalansering på 295 tkr från förra året.

Näringslivsavdelningen
Vht 484 Cil. Räknar med ca +146 tkr. Ett mindre överskott jämfört med budgeten.
Köp av verksamhet blir lite högre än budget (165 tkr) om samma utfall varje kvartal 2019. Internhyran ca 311 tkr lägre än budget.
Vht 220 Utåtriktade åtgärder. Räknar med ca +354 tkr i prognos, varav 268 avser resultatbalanseringen. Prognosen utgår från att utfallet bli
ungefär som 2018, dä utfallet var 900 tkr. Budget 2019 är 1 254 tkr inkl resultatbalanseringen på 268 tkr.
Vht 220 Marknadsföring. Räknar med ca +/-0 kr i prognos. Budgeten är 200 tkr lägre än 2018, och hela budgeten uppskattas att den kommer
gå åt.
Vht 220 Personalkostnader: Räknar med ca +193 tkr. Beror pä vakant tjänst efter Fredrik, nyanställd började i mitten på juni.

IT-avdelningen
775 - -350tkr: Orsak till minuset är lönekostnader. Detta på grund av att en av de anställda hade sin lön bunden till investeringsprojektet kring
införandet av Office365 och detta har nu förts till driften istället.

Personalavdelningen
Vht 610 - +338tkr intäkt från 2018 som kom 2019.
Vht 740 - -445tkr Hög omsättning. Semesterlön utbetald. Överanställning på grund av omsättning. Semesteröäneskuldsförändring 250tkr.

Kommunikationsavdelningen
Vakanser och inga förväntade större avgifter på sikt gör att prognosen som den ser ut nu kommer sluta med ett större överskott. Överskottet
kan dock minska vid nästa prognostillfälle.

Ekonomiavdelningen
Överskott på grund av vakans och balanserat resultat.

Miljö och Byggnadsnämnd
Verksamhet
10030 Miljö- och byggnämnd
21550 Bygglovsverksamhet
21560 Plankontoret
26110 Administration löner
26111 Gemensamma kostnader, övrigt
26120 Miljöskydd
26130 Livsmedelstillsyn
26340 Kalkning
Totalsumma

Budget 2019
1025
-13
2 288
2 663
2 718
2 965
4
650
12 300

Ack Utf 2019-07 Prognos 2019
616
1025
-268
-300
1808
2 288
2 202
3 800
993
1700
1595
2 365
-264
-233

Kommentarer
Överskottet är på grund av tillförda medel från i digare års överskott samt vakanser.

-61
6 621

650
11 295

Budgetavvikelse
0
287
0
-1 137
1 018
600
237
0
1 005

Teknisk nämnd
Verksamhet
100 Nämnd och styrelseverksamhet
215 Fysisk/tekn plan, bostadsförb
249 Gator o vägar samt parkering
250 Parker
270 Räddningsjtänst
315 Allmän kulturverksamhet övrigt
340 Idrotts- o fritidsanläggningar
402 Administration skolmåltider
411 Förskolor
430 Förskoleklass
440 Grundskola
460 Gymnasieskola
510 Äldreomsorg
710 Gemensamma kostnader
711 Cafeteria förvaltningshus
721 Kontorsservice
750 Fastighetsavdelningen
751 Barn- och utbildningsförvaltn
752 Socialförvaltningen
753 Kultur- o fritidsförvaltningen
754 Tekniska förvaltningen
755 Kommunledningsförvaltningen
756 Bidragsfastigheter
757 Lokalbank
758 Avvecklingsfastigheter
810 Kommersiell verksamhet
865 Vattenfs o avloppshantering
870 Avfallshantering
Totalsumma

Budget 2019
930
13 483
39 689
10 299
31002
0
0
16 625
5 964
136
1044
3 427
11025
6 026
19
0
5 559
-11 504
2 145
2 025
-6 390
7 692
11
667
2 302
-5 440
0
-6 274
130 463

Ack Utf 2019-07
104
3 662
23 227
6 505
17 903
0
3
11 213
3 619
62
603
1964
6 793
2 343
26
1
3 896
875
3 639
850
-593
225
8
88
20
-2 259
0
1928
86 705

Prognos 2019
430
11084
39 489
10 399
31502
0
0
16 625
5 964
136
1044
3 426
11025
6 027
20
0
5 559
-8 504
5 145
5 025
-6 390
11692
11
667
2 302
-5 440
0
-5 774
141 466

Budgetavvikelse
500
2 400
200
-100
-500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3 000
-3 000
-3 000
0
-4 000
0
0
0
0
0
-500
-11 000

Kommentarer
Vht 100 - +500tkr: Prognosticerat överskott härleds bl.a. till inbetalning gjord till TN.
Vht 215 - +2400tkr: Varav +H00tkr Inkluderar utrymme avsett för tex mindre konsultuppdrag samt budget för tjänst som tillsätts senhösten
2019. Föräldraledighet. +900tkr Buffert fördelas enligt beslut av TN. Beslutet påverkar utfallet. +400tkr Överskott från tomtförsäljning.
Vht 249 - +200tkr: Sänkt ambitionsnivån på barmarksrenhållningen - minskad omfattning på gatusopning och rensning av rännstensbrunnar
och galler. Vinterväghållning +/- 0 baserad på en normal vinter. Totalt +200tkr under förutsättningar att tidplanen i investringsprojekten kan
följas.
Vht 250 - -lOOtkr: Sänkt ambitionsnivån och effektiviserat klipprundorna.
Vht 270 - -500tkr: Reparation av hävare efter påträffade brister vid besiktningen.
Vht 751-753, 755 - -13000tkr: Prognos -13 000 mkr om inte kapitalkostnader reduceras enligt regler om komponentavskrivning och
internhyresnivån bibehålls.
Vht 810,865,870 - -500tkr: 1,2 mkr minus från förra året. Taxan började gälla från första mars vilket gör att intäkter inte ligger i fas i
kombination med dyrare matavfallsmottagare än beräknat. (845 blev 925 kr/ton). Taxa kan behöva höjas. VA prognos 3000tkr i överskott.

Barn och Utbildningsnämnd
Verksamhet
10 Nämnds- och styrelseverksamhet
40 Gemensam administration
41 Förskola
42 Fritidshem
43 Förskoleklass
44 Grundskola
45 Grundsärskola
46 Gymnasieskola
47 Gymnasiesärskola
48 Kommunal vuxenutbildning
51 Vård o oms. äldre o funk.hind
Totalsumma

Budget 2019 Ack Utf 2019-07 Prognos 2019
1733
883
1533
41 730
24 201
43 955
143 494
83 322
145 144
34 636
19 467
34 686
11787
6 579
11 637
261461
153 342
264 086
14 937
6 162
13 437
106 317
63 224
108 217
3 629
2 630
3 629
13 595
8 126
13 795
14 598
8 248
14 598
647 917
376 185
654 717

Budgetavvikelse
200
-2 225
-1 650
-50
150
-2 625
1 500
-1 900
0
-200
0
-6 800

Kommentarer
VHT 10- +200tkr: Nedlagt gymnasieutskott.
VHT 40 - -2225 tkr: Budgetanpassning -2000 tkr; fortbildning BUK -100 tkr; lärarmaterial, förbundsavgifter mm -75 tkr
samt -50 tkr lokaler och inventarier, psykolog utökning.
VHT 41 - -1650 tkr: Kostnader vikariepool -2000 tkr; Intäkter vikariepool +1500 tkr; elevstödj vht +2000 tkr; Kostnad
måltider förskola -150 tkr samt -3000 tkr interkommunal ersättning och bidragsbelopp förskola.
VHT 42 - - 50 tkr: +1600 tkr skol-samverkan, -1500 tkr elevassistenter fritidshem samt -150 tkr pedagogiskt material.
VHT 43 - +150 tkr: + 500 tkr Migrationsverket, personalkostnader och elevstöd vth & interkommunala kost -350 tkr.
VHT 44- -2625 tkr:
Intäkter främst skolverket +7500 tkr; -125 tkr studie-yrkesvägledare, -7000 elevassistent, -1000 tkr skolskjuts bytt avtal
samt -1000 tkr lokaler och -1000 tkr interkommunal ersättning kost.
VHT 45 - +1500 tkr: lägre personalkostnad och kostnad skolskjuts än budgeterat.
VHT 46 - -1900 tkr: Undervisning och interkommunal ersättning.
VHT 48- -200 tkr: Personalkostnadssidan.

Socialnämnd
100 Nämnd och styrelseverksamhet
130 Övrig politisk versamhet
267 Alkoholtillstånd mm
275 Totalförsvar och samhällsskydd
501 Gemensamma kostnader SOC
502 Gemensamma kostnader ÄO OF
510 Äldreomsorg
512 Hemsjukvård
513 Insatser enligt LSS, SFB o HSL
520 Insats pers m funkt.nedsättn
534 Färdtjänst
550 Gemensamma kostnader IFO
552 Institutionsvård vuxna
554 HVB-vård för barn o unga
556 Familjehemsvård vuxna
557 Familjehemsvård barn o unga
558 Öppna insatser vuxna
559 Vård vuxna m missbruksproblem
568 Öppna insatser barn o unga
569 Barn och ungdomsvård
571 Övriga insatser till vuxna
575 Ekonomiskr bistånd
585 Familjerätt o familjerådgivn
600 Flyktingmottagande
610 Arbetsmarknadsåtgärder
749 Arbetsmiljö
Totalsumma

Budget 2019
2 475
606
392
40
2 051
2 482
305 610
55 224
140 160
32 761
7 127
5 394
3 027
14 169
360
14 619
4 052
2 570
8 163
8 744
1726
17 973
382
1082
1877
60
633 129

Ack Utf 2019-07
1035
349
-9
0
7 030
2 749
190 035
34 009
85 617
18 374
4 111
2 408
3 262
10 586
0
9 145
2 350
817
5 396
4 872
649
9 906
227
-2 653
1034
6
391 305

Prognos 2019
2 325
596
92
20
12 741
3 472
326 029
59 234
150 310
32 961
7 087
4 564
4 137
17 999
180
15 609
4 082
1380
9 183
8 444
1726
15 933
382
1082
1877
30
681 479

Budgetavvikelse
150
10
300
20
-10 690
-990
-20 419
-4 010
-10 150
-200
40
830
-1 110
-3 830
180
-990
-30
1 190
-1 020
300
0
2 040
0
-0
0
30
-48 349

Kommentarer
501, 502 Gemensamma kostnader
Gemensamma kostnader prognostiseras ett minusresultat på -11 630 tkr vid året slut.
11 296 tkr är kopplat till resultatbalanseringen. Bemanningsenheten står för 730 tkr av underskottet. Staben har en beräknad
prognos på 760 tkr för vakanta tjänster inkl den minskade budgeten på 398 tkr beslutad av KF för minskade administrativa
kostnader.
510 Äldreomsorg
Äldreomsorgen prognostiseras ett negativt resultat vid årets slut, -20 370 tkr. De beviljade timmarna inom hemtjänsten minskade
stort i maj, vilket innebär lägre intäkter för hemtjänstgrupperna. Det ger positiv effekt på den centrala hemtjänstpotten, men
ökad nettokostnad för hemtjänstgrupperna om inte personalkostnaderna minskar i samma omfattning. Underskottet inom
hemtjänsten har minskat något med de justeringar som görs inom hemtjänstgrupperna samt inom schemaläggningen. Prognos för
hemtjänsten är -9 850 tkr. 5 605 tkr av underskottet på 10 900 tkr inom säbo är direkt kopplat till de tillfälligt öppnade platserna,
dvs är -5 295 tkr kopplat till övriga säbo-platser.
512 Hemsjukvården
Hemsjukvården har en beräknad prognos på -4 060 tkr inkl bostadsanpassning.
Verksamheten har inte behövt anlita inhyrda sjuksköterskor under sommaren.
513, 520 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Omsorgen prognostiseras en avvikelse på -10 350 tkr vid årets slut. Här finns kostnader för omsorgens service- och
gruppbostäder, externa placeringar inom LSS samt inom socialpsykiatrin, boendestöd, daglig verksamhet och personlig assistans.
Verksamheten har haft en betydande volymökning, främst inom boende enligt LSS samt inom psykiatrin. Externa
placeringskostnader påverkar kostnaderna mycket.
534-585, 610 Individ och familjeomsorg
Prognostiseras en avvikelse på -2 100 tkr vid årets slut. Där har alla verksamheter en budget i balans eller ett prognostiserat
överskott vid årets slut bortsett från barn- och ungdomsvården. Stora placeringskostnader.
600 Flykting
Prognostiseras totalt sett ett nollresultat vid årets slut.

Kultur

och

Fritidsnämnd

100 Nämnd och styrelseverksamhet
130 Övrig politisk versamhet
230 Turistverksamhet
300 Allmän fritidsverksamhet
310 Stöd till studieorganisationer
315 Allmän kulturverksamhet övrigt
320 Bibliotek
330 Kulturskola musik
331 Kulturskola dans
340 Idrotts- o fritidsanläggningar
350 Fritidsgårdar
513 Insatser enligt LSS, SFB o HSL
Totalsumma

Budget 2019 Ack Utf 2019-07 Prognos 2019
1050
550
1050
50
1
0
2 131
1048
2 131
8 395
4 491
8 345
600
600
600
4 468
2 715
4 468
7 784
13 962
13 961
8 260
5 096
8 259
732
350
732
30 357
18 140
30 357
4 301
2 431
4 302
80
19
80
74 385
43 222
74 285

Inga anmärkningar. Räknar med att hålla bu dget

Budgetavvikelse
-0
50
0
50
0
0
1
1
-0
-0
-1
0
100

Övriga nämnder
10080 Överförmyndarnämnd
12000 Revision
13000 Överförmyndare
13001 Överförmyndare gode män ensamk
13005 Överförmynd adm
13010 Allmänna val
58510 Familjerätt, gem administ
Totalsumma

Budget 2019
228
989
2 123
-702
2 563
464

Ack Utf 2019-07
104
686
1363
-98
1 614
203

1735
7 401

994
4 867

Prognos 2019
172
989
1057
-38
2 964
481
1785
7 410

Budgetavvikelse
56
0
1 066
-664
-401
-17
-50
-10

Kommentarer
Övriga nämnder

10080- Prognostiserat lägre arvodeskostnade>r än budgeterat.
13000-13005 - Gemensam överförmyndarnärnnd tillsammans me d Älmhult och Markaryd kc mmun. Prognostiserat audget i balans.
13010-Valnämnden, högre arvodeskostnade r än budgeterat.

Finansiering
90100 Utgående pensioner
90800 Årets nyintj pensionsrättigh
90900 Kalkylerade PO-pålägg
91100 Kapitaltjänstkostnader
92100 Allmän kommunalskatt
93100 Kommunal Fastig hetsavgift
93200 Inkomstutjämning
93300 Kostnadsutjämning
93600 Tillf statsbidrag flyktingsitu
93660 Bidr f ensamkomm unga över 18
93800 Regleringsbidrag/-avgift
93900 LSS-utjämning
94110 Fin int övr konto
94130 Fin int utlånade medel
94140 Fin int pensionsförvaltning
94150 Fin int övrigt
94170 Utdel övriga aktier o andelar
94210 Borgensavgift
95100 Fin kostn lån
95120 Ränta pensionsförm from 1998
95130 Finansiella kostnader övrigt
95140 Kundförluster
96200 Ofördelade upplupna löner
96400 Oförd budget sem.löneskuld
96600 Ofördelad budget buffert
96700 Ofördelad budget EU-bidrag
Totalsumma

Budget 2019
34 671
75 324
-75 845
-26 700
-1257 035
-54 106
-298 632
47 154
-11992
-860
-20 020
-26 499
0
-50
-10 300
-250
-13 400
-3 500
9 978
866
1 150
300
-1496
2 800
0
585
-1 627 857

Ack Utf 2019-07
21 141
44 481
-43 849
-14 107
-736 792
-29 507
-174 202
27 506
-6 995
-860
-11678
-15 440
-1
-38
-75 584
-691
-2 427
-2 081
2 985
470
735
323
-1599
-16 753
0
0
-1 034 963

Prognos 2019
35 671
74 844
-76 365
-24 700
-1 262 184
-54 106
-298 632
47 154
-11992
-860
-20 020
-26 499
-1
-50
-79 300
-4 250
-13 800
-3 524
6 000
803
800
800
500
2 800
0
585
-1 706 326

Budgetavvikelse
-1 000
480
520
-2 000
5 149
0
0
0
0
0
0
0
1
0
69 000
4 000
400
24
3 978
63
350
-500
-1 996
0
0
0
78 469

Kommentarer
90100 Utgående pensioner - Mer utbetalningar av pensioner än budgeterat
90800 Årets nyintj pensionsrättigh - underskott för kompletterande ålderspension men lägre kostnader för avsättning för
pensioner
91100 Kapitaltjänstkostnader - intern ränta gentemot förvaltningarna. Lägre intäkt än budgeterat genom lägre investeringsutfall.
94140 Pensionsmedelsförvaltning - av intäkterna avser 69 mkr orealiserade vinster enligt ny lagstiftning
94150 Finansiella intäkter övrigt - överskott genom uttag från överskottsfond från Skandia
95100 Finansiella kostnader lån - upplåning på lägre belopp än beräknat.
95140 Kundförluster - kostnaden för kundförluster har ökat senaste åren
96200 Löneökningar - löneökningar högre än budgeterat

Projekt
Budget 2019 Ack Utf 2019-07 Prognos 2019
Kommunledningsförvaltningen
20000 Möbler Kommunledningskontor
20001 Ipad KS
20011 MSB-åtgärder
20012 Snabba utvecklingsmedel
20013 Ärendehanteringssystem
20014 Programfas övergr projekt
21600 IT-investeringar
21614 Trådlösa nät skolor/förskolor
21616 MIM
21702 Windows 10/Office 365
21703 Datacenter
21704 Switchar och DNA
21808 Raindance marknadsplats
39021 Ombyggn kontorsservice kommunh
Summa

Budgetavvikelse Kommentarer

150
0
0
500
000
000
507
0
0
0
0
0
000
0
157

41
173
80
0
0
0
0
14
245
161
130
2 190
7
77
3 118

150
173
80
0
0
0
4 500
0
0
0
0
0
500
77
5 480

Miljö- och byggnämnden
24004 Inv Miljö- och byggförv
24008 EDP Vision
24010 Digital bygglovsprocess
Summa

100
123
150
373

0
0
0
0

0
0
0
0

100
123
150
373

Barn- och utbildningsnämnden
70000 Maskinell utrför lokalvård
70002 Inv/maskiner gymnasie/komvux
70004 Inv Barn- o utbildning
70005 Åtg räddningstj/skyddsk/yrkesi
70007 Lärararbetsplatser
70112 Anp skolgårdar enl hand.plan
70125 Lärplattform
70128 Bergalyckan inventarier
70129 Möbler Ku-As
70130 Hjortsbergsskolan inventarier
70131 Klövervägens förskola inventar
70135 Inventarier Byagårdens fsk
Summa

16

100
0
521
100
75
175
100
920
125
000
500
450
066

28
2 158
591
0
0
28
40
0
0
0
0
0
2 845

100
0
521
100
75
175
100
920
125
000
500
450
066

0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000

Socialnämnden
80002 Invent socialförvaltningen
80005 IT-förbättringar/utbyggnad
80007 Arbetsmiljöåtgärder
80017 Ombyggn inom äldreomsorgen
80030 Reinvesteringar sängar
80035 LSS-boende
80039 Reinvestering taklyftar
80046 Förnyelse möbler ÄO-OF
80047 Förstudie nytt LSS-boende
Summa

1 684
2 295
511
1 790
1 697
2 668
530
0
500
11 675

341
1 179
71
31
354
174
170
22
0
2 340

416
1 179
101
381
443
174
411
22
0
3 125

1 268
1 117
410
1 409
1 254
2 494
119
-22
500
8 549

600
700
74
1 300
74
300
113
270
700
3 888
8 019

0
488
0
0
0
0
0
0
0
3 783
4 272

0
700
0
0
0
300
0
0
700
3 888
5 588

600
0
74
1 300
74
0
113
270
0
0
2 431

4 445
5 282
300
1 500
31 537
77 430
0
30 154
9 993
9 991
1 000
1 200
0

286
3 721
0
542
21 406
49 613
51
4 287
295
91
0
0
91

4 445
5 282
0
1 500
31 537
65 000
51
15 000
1 000
1 000
700
1 200
91

0
0
300
0
0
430
-51
154
993
991
300
0
-91

Kultur- och fritidsnämnden
25003 Offentlig utsmyckning
25006 Gem investering kultur o friti
25039 Utegym Lidhult
25040 Elljusspår Lidhult
25045 Utegym
25046 Bubbelpool simhallen
25047 Kompressor ishall
25048 Kemikaliehantering Ringbadet
25050 Barnlagun
25051 Golv Ljungby Arena
Summa
Tekniska nämnden
30400 Inventarier TF
30500 Maskiner TF
30700 Åtgärder enl klimatanpassnings
31025 Utbyte lekutrustningar
31037 Berglyckan
31038 Hjortbergsskolan, F-6
31039 Ombyggnad Astrad- och Kungshög
31040 Klövervägens förskola
31041 Regnbågens förskola
31042 Harabergomr fsk tryggb särskbo
31043 Agunnarydskolan förskola
31044 Sunnerbogymn omb 4 klassrum
31045 Moduler Astradskolan etab.kost

1
1
9

1
13

4

2
5
2

3

2
5
2
15

0
-173
-80
500
1 000
1 000
5 007 baserat på utf från andra
0
0
0
0
0
500
-77
7 677

12
15
8
8

Projekt avslut okt-19.
Projekt avslut vår 2020
Avslutat
Projekt förskjutet i tid.
Projekt förskjutet i tid.

Avslutat

31051 Moduler Byagården etabl.kostn
31053 Ekebackeskolan, utbyggnad
32021 Holmsborg
32030 Aspebacken rivning sanering
34016 Grand
34017 Ringbadet
34018 Sprinkling Ljungby Arena
34019 Ljungby Arena Golv
34020 Skateboardpark
39000 Reinvesteringar
39002 Säkerhetsåtgärder
39007 Energiinvesteringar
39010 Tillgänglighet
39012 Verksamhetsförändrin lokal BUN
39013 Arbetsmiljöåtg enl skyddsrond
39019 Verksamhetsförändring lokal SN
39021 Ombyggn kontorsservice kommunh
39022 Sickinge VA
40002 Trafiksäkerhetshöjande åtg
41005 Trafikskyltning Ljungby Stad
41005 Trafikskyltning Ljungby Stad
41037 Gator Karlsro industriområde

6 000
0
9963
9761
16868
1500
3600
0
5936
21000
3150
931
636
1 880
4 102
561
750
3985
1000
306
0
0

41042 Replösa Björket gata B1

1 452
14
874
132
4 041
0
168
0
155
8 894
330
40
189
227
20
28
2
25
506
1
1
547

6 000
20
1 500
1 000
8 000
400
200
0
2 000
19 000
2 000
100
600
1 880
3 100
560
750
3 985
1 000
306
0
547

1 200

202

202

700

25

50

1580
1500

464
0

500
0

41053 Österleden del 1 (Björket)
42000 Gång- och cykelvägar
42011 GC-väg till Tutaryd
42015 GC-väg Kungsgatan-Långgatan
42016 Reinvestering GC-vägar
42022 GC Ljungby/Lagan tunnel väg 25
42023 GC-väg Näsvägen

1000
0
4 500
0
1364
0
2050

0

100

1
638
383
196
264
98

1
2 000
383
1 364
1 300
1 500

42024 GC-väg Ryssby Storg Lunnavalle

2600

21

700

10

20

3000
500
300
425
1000
1300
0
500
313
229
387
300
1000
350
0
62

2 145
291
0
10
0
404
5

4 000
350
0
150
0
1 300
5

24
54
0
208
156
36
0
100
0

250
220
130
387
300
300
350
100
62

2100

1 694

2 250

5500
5000
400

111
4 944
261

300
5 000
400

11 700
600
500
2500

314
441

500
450
500
2 500

41043 Replösa Björket gata
41044 Replösa Björket gata B2
41052 Replösa skola bostadsområde

42025 GC-väg Söderleden-Ljungbystopp
42027
42028
42029
43001
43002
43004
43008
45025
45027
45029
45030
45031
45032
45033
46007
46009

GC-väg Lagan-Vittaryd-Vidöster
GC-väg Stensberg-Karlsro
GC-väg Björket/Byagården
Indomr Eka ny gata fr Svarvare
Ekalund industriområde
Asfaltering exploateringsomr
Ågårdsbron i Ljungby
Tillg.anpassning lekplatser
Lekplats Replösa Björket
Grönstrukturplan Ryssby
Kompl.plantering träd i parkma
Stensberg vid dagvattendamm
Karlsro industriomr grönytor
Hundrastgård
Belysning
Bussterminal - Linnérondellen

46012 Skåneg, Posthörnan - Fabriksg
46014 Bergagatan
46028 Asfaltering Gator
46031 Pendlarparkering Myrebo
46033
46034
46036
46037

Skåneg väster ansl Hammarronde
Kronoskogsparkeringen
Broar reinvesteringar
Stationsv Ryssby grönstr.plan

46038 Parkeringsplats Snickarn 13
46039 Trafiklösn Viaduktg-Ringvägen
46050 Belysning gata
46060 Gator och parkeringar
46070 övr investeringar gata
50001 Ny maskin- och reningutr.
50004 Ombyggnad av mindre vattenverk

46

0
2 144

2000
800
400
0
0
2 866

3
3
831

3
2 886

0

234

0

43
170
74

1 500
300
300
3

0
-20
8 463
8 761
8 868

Investeringsbeslut saknas.
Projekt förskjutet i tid.
Förbereder upphandling.
Projekt förskjutet i tid.

1 100
3 400 Ev ej aktuellt att genomföra.
0
3 936 Projekt förskjutet i tid.
2 000
1 150
831
36
0
1 002
1
0
0
0
0
0
-547
Asfaltering topp kvarstår 998 resterande till -20
Asfaltering topp kvarstår 650 resterande till -20
Asfaltering topp kvarstår 1 080 resterande till -20
1 500 Utförs-20
Underlag -19, upphandling
900 våren -20
-1
2 500 Slutförs -20
-383
0
-1 300 Räckesbyte RV25 tillkommit
550 Slutförs -20 (bl.a. asfaltering)
Sträcka 2 (bygdegård1 900 Lunnavallen) utförs våren -20
Avtal med Trafikverket ska
26 upprättas
Tidigarelagt Vidöstern station -1 000 Länsgräns
150
300
275
1 000 Påbörjas 2020
0
-5
250
93
99
0
0
700 Rest. flyttas till 2020
0
-100 Budget på 46050
0
Oförutsedda arbetsmoment
-150 (betong planteringar)
Projektering pågår. Byggstart
5 200 gata vår -20
0
0 Linjemarkering kvarstår
Upphandling entreprenör under
11 200 hösten -19
150
0
0
Asfaltering & plantering våren 500 20
500 Ändrad trafiklösning
100 Utfall även på 46007
-3
-3
-20 bokf på 51006, 51008
0 Budget finns på projekt 50007.

50006 Övervakningsutrustning

3 816

389

3 816

Lågt utfall men projektet klart
0 vid årsskiftet.

50007 Reinvestering vattenverk

8 500

0

3 500

Upphandling tomal beredare,
5 000 reservkraftverk och bilar.

51000
51002
51003
51006
51008
52001

Ombyggnad pumpstationer
Övervakningsutrustning, avlopp
Ljungby avloppsverk, el-styr
Avlopp, ny mask- o reningsutr.
Ljungby avloppsreningsverk
Expl bostadsområde, VA-ledn

2 000
0
0
0
0
3 856

0
0
0
0
0
0

1
197
145
1 505
405
2 460

2 000
0
0
0
0
3 856

Projktet kan börja när
installationen av
övervakningsutrustningen (proj
50006) är klar.
tillhör 50001
tillhör 50001
tillhör 50001
tillhör 50001
Redovisas på projekt 52021.

Upphandlingar drar ut på tiden
över årsskiftet. Carport för
nödvatten, fakla,
7 719 polymerdosering, pumpar.
0 Tillhör 52010
6 719 Redovisas på projekt 52023.

52002
52006
52009
52010

Div ombyggn o nyanl
Omlägg. av dricksvattenservise
Exploatering industriområden
Ledningsförnyelse

14219
0
6 719
7 092

241
99
93
1 725

6 500
0
0
7 092

52011
52012
52014
52019
52020
52021
52022

VA-plan utförande
VA-plan vattentäkter
Maskinutrustning VA-ledningar
VA-plan projektering
Transportmedel Caddy
VA Bostadsomr Björket etapp B
VA Stensberg o Karlsro

0
140
0
529
622
000
500

1
0
16
719
0
0
0

0
000
0
529
622
500
500

52023 VA Ekalund

3 500

24

3 500

52024 Angelstad Bolmen vattenledning
53009 Investeringar renhållning
53010 Optisk sorteringsanläggning
60000 Markförvärv

5 000
878
1 109
3 000

13
0
2 314
1 736

250
878
2 314
3 000

60002 Inventarier exploateringsavd
60014 Scanning Ljungby stad
60015 Scanning Bolmens västra södra

0
300
500

72
0
0

0
300
500

0 Budget finns på projekt 30400

0

149

0

0 Budget finns på projekt 30400

63001 Måltidsmiljö
Summa

0
396 613

161
127 496

0
253 471

143 142

Totalsumma

45 903

140 072

282 730

163 172

63000 Köksutrustning

1
2
1
4
1

1
2
1
2
1

0
Överklagan svar från
0 förvaltningsrätt inväntas
140 ev. reservvatten till Ljungby
0 Tillhör 52010
0

0
1 500

0
Inväntar samråd med
0 länsstyrelsen
Konsulturedning kapacitet
4 750 rävattenbrunnar dröjer
0 Sorteringsmaskin
-1 205 Klar

0
0
0

0 Budget finns på projekt 30400

Likviditet 2019
Kommunkoncernen
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

90
91
27
136
105
97
80

Kommunen
49
48
-13
96
63
63
56

Marknadsvärde kapitalförvaltning 2019
I
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Sv aktier
139 319
144 549
145 226
157 578
145 266
156 577
142 639

Uti aktier
139 568
144 670
146 035
154 427
148 898
145 276
152 106

Räntor
227 031
227 150
227 674
228 088
228 502
229 050
229 598

Alternativa
61 576
62 112
63 638
64 630
60 066
60 594
63 624

Totalt
567 494
578 481
582 573
604 723
582 732
591 497
587 967

Marknadsvärde 190731
EHBB
SEB
Didner Gerge
Handelsbanken
C Worldwide
Cliens
Alfred Berg
Origo

Sv Aktier

Räntebärande

Utland aktier Alternativa
21 393
113 576

Övrigt
12

229 598
39 363
103 276

142 639

Utveckling i % 2019-01-01 till 2019-07-31
SEB
Svenska aktier
Utländska aktier
Räntebärande värdepapper
Alternativ
7,0
Total
7,0

38 531

229 598

Didner Gerge
21,9

21,9

152 106

26 509
15710
63 612

Handelsb Worldwide
24,2
31,7
1,2
1,2

28,0

12

Cliens
17,6

17,6

Total
!
21 405
113 576
229 598
77 894
103 276
26 509
15710
587 967

Alfr Berg

Origo

33,5
33,5

16,0
16,0

Index
21,0
26,1
0,7
4,4
12,5

Långfristiga skulder och kortfristig del av långa lån per 2019-07-31
Lån

Kapitalskuld

Räntesats

Amortering / år

Kommuninvest
Kl_70223

42 500 000

2,630%
Fast

1 000 000
Rak linje

Kommuninvest
Kl_74669

100 000 000

1,610%
Fast

Ingen amortering

Kommuninvest
Kl_83005

42 750 000

0,519%
Stibor3M

Kommuninvest
Kl_85371

100 000 000

0,670%
Fast

Kommuninvest
Kl_94997

44 000 000

0,390%
Fast

Kommuninvest
Kl_98438

50 000 000

0,520%
Fast

Ingen amortering

Kommuninvest
Kl_107730

100 000 000

0,182%
Stibor3M

Ingen amortering

Kommuninvest
Kl_110273

46 000 000

0,890%
Fast

Kommuninvest
KM 10723

100 000 000

0,070%
Stibor 3M

Summa lån

625 250 000

Långfristig del
Kortfristig del

621 250 000
4 000 000

0,7537%

Löptid tom
2022-08-17

2025-03-01

1 000 000

2020-12-01

2021-01-22
Ingen amortering
1 000 000

2021-02-22

2022-06-01

2022-03-23

1 000 000

2026-04-15

2022-09-15
Ingen amortering
4 000 0001

DELÅRSBOKSLUT/ PROGNOS JULI 2019
Inledning
Efter juli månads utfall sammanställer
ekonomiavdelningen både en prognos och ett
delårsbokslut. Skillnaden är att prognosen
visar hur nämnderna och ekonomiavdelningen
tror att resultatet kommer att se ut vid
årsskiftet, delårsbokslutet visar det faktiska
resultatet per 2019-07-31. Till delårsbokslutet
redovisas även balansräkning. Resultat- och
balansräkning samt prognos redovisas för hela
kommunkoncernen. Samma redovisnings
principer tillämpas som i årsbokslutet. Tidigare
år har delårsbokslut gjorts efter juni månad; det
blir därför svårt att jämföra med tidigare år.

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter/ kostnader
Nämnderna visar på ett underskott på totalt 59
mkr för helåret, vilket totalt sett är oförändrat
sedan prognosen i mars. Underskottet beror på
socialnämndens prognostiserade underskott på
48 mkr, tekniska nämndens underskott på 11
mkr och barn- och utbildningsnämndens
underskott på 7 mkr. Övriga nämnder
redovisar överskott på sammantaget 7 mkr mot
budget.
Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden minskar per 2019-07-31
med 17 mkr jämfört med 2018-12-31.1
delårsbokslutet som gjordes per 2018-06-30
ökade semesterlöneskulden med 39 mkr.
Skulden minskar eftersom personalen har tagit
ut fler semesterdagar fram till och med juli än
man har tjänat in. Semesterlöneskulden sjunker
alltid under sommaren för att därefter öka igen.
Pensioner
Kostnad för pensioner har beräknats av
Skandia. Pensionskostnaden består av följande
delar:
•
Löpande pensionsutbetalningar till
nuvarande pensionärer
•
Pensionspremier för kompletterande
ålderspension och efterlevandepension
•
Avgiftsbaserad ålderspension, den del av
den anställdes lön som avsätts till
pension
•
Avsättningar för bland annat
garantipension, särskild ålderspension
och PA-KL-pensioner

•
•

Särskild löneskatt på 24,26 % av
ovanstående
Förvaltningsavgift till framför allt
Skandia.

Pensionskostnaderna inkl löneskatt ligger totalt
på 66 mkr under perioden. För helåret
beräknas en kostnad på 110 mkr. Det innebär
ett budgetöverskridande om 0,5 mkr vilket
framför allt beror på ökade pensions
utbetalningar. Avsättning för pensioner har
minskat. Interna pensionsavgifter, kalkylerade
PO-pålägg, ger ett överskott med 0,5 mkr.
Utanför balansräkningen, som en ansvars
förbindelse, ligger pensioner intjänade fram till
och med 1997. Ansvarsförbindelsen för dessa
pensioner kvarstår på 547 mkr både för 2018
och juli 2019.1 beloppet ingår löneskatt med
24,26 procent.
Avskrivningar
Avskrivningskostnaden för delåret ligger på 62
mkr, att jämföra med 102 mkr för helåret 2018.
Avskrivningarna har ökat de senaste åren
beroende på den höga investeringsnivån.
Verksamhetens nettokostnad
Totalt sett ligger verksamhetens nettokostnad
på 951 mkr för delåret. För helåret beräknas en
nettokostnad på 1 669 mkr, vilket innebär ett
beräknat budgetöverskridande på 63 mkr.
Förutom nämndernas underskott på 59 mkr
beräknas även underskott för löneökningar och
internränta.
Skatteintäkter och statbidrag
Skatteintäkterna beräknas vara 5 mkr högre än
budgeterat. En ny skatteprognos från augusti
visar på något högre skatteutfall.
Statsbidrag och utjämning beräknas vara
samma som budgeterat.
Finansnetto
Finansiella intäkter låg på 81 mkr under
januari-juli. Flelårsbudgeten ligger på 27,5
mkr. Den nya kommunala bokförings- och
redovisningslagen har inneburit att
pensionsmedelsförvaltningen ska värderas
efter marknadsvärdet. Tidigare har värdering
skett efter anskaffningsvärdet. Detta har

inneburit en ökad intäkt på 69 mkr. Intäkten
kommer att fluktuera beroende på hur
aktiemarknaden utvecklas. I övrigt består de
finansiella intäkterna framför allt av
borgensavgifter, utdelningar och reavinster vid
försäljning av aktier. Kapitalförvaltningen
fördelas per 31 juli med 39 % räntebärande
värdepapper, 26 % utländska aktier, 24 %
svenska aktier och 11 % alternativa tillgångar.
Finansnetto
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

2019-12
100,9
-8,4
92,5

2019-07
81,2
-4,3
76,9

Under året har uttag från kapitalförvaltningen
gjorts med 24 mkr.
De finansiella kostnaderna beräknas ligga på 8
mkr för hela året, vilket är samma som för
2018. Det ger ett överskott mot budget på 4
mkr, vilket beror på lägre räntenivå och mindre
skuld än beräknat.

2018-12
25,4
-7,4
18,1

Resultat
Resultatet för Ljungby kommun efter juli
ligger på +76 mkr. Resultatet är inte jämförbart
med tidigare delårsbokslut som har gjorts efter
juni månad. Resultatet har påverkats positivt
av ändrade redovisningsregler för kapital
förvaltningen med 69 mkr. I utfallet ligger
även en minskad semesterlöneskuld med 17
mkr.
Periodens resultat
Periodens resultat (mkr)
Periodens resultat/ Eget kapital (%)

Resultatet för helåret ligger på +51 mkr, vilket
är lägre än i delårsbokslutet. Semesterlöneskulden beräknas öka under resterande del av
året. Precis som för delåret ingår i prognosen
69 mkr i orealiserad vinst från
kapitalförvaltningen.

2019-12
50,8
3,4

2019-07
76,0
5,1

2018-12
-2,3
0,0

förskola och reinvesteringar fastigheter.
Prognosen för 2019 är en investeringsnivå på
283 mkr vilket innebär ett beräknat
investeringsutfall på 143 mkr under augusti
december.

Investeringar
Investeringarna efter sju månader uppgår till
140 mkr. Budgeten för hela året ligger på hela
446 mkr. De största investeringarna hittills i år
gäller Hjortsbergsskolan, Bergalyckans

Finansieringsbilden av investeringar och självfinansieringsgrad
Finansiering av investeringar
Resultat + avskrivningar
Förändring av rörelsekapital
Upplåning
Summa årets investeringar
Självfinansieringsgrad %

2019-12
156,4
-26,3
100,0
282,7
55,3

2019-07
137,6
-97,5
100,0
140,1
98,2

2018-12
99,9
107,5
0,0
207,4
48,2

Balansräkning
Tillgångar
Immateriella tillgångar består av licens- och
utvecklingskostnader för IT-system.

anläggningar, ligger på 1 771 mkr. Det innebär
en ökning från bokslutsvärdet på 1 691 tkr.
Kapitalförvaltningen för pensionsändamål
redovisas som kortfristig placering. Från och
med i år värderas kapitalförvaltningen efter
marknadsvärdet, tidigare har det varit

De materiella anläggningstillgångarna, vilka
framför allt består av fastigheter och
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anskaffningsvärdet. Därigenom har det
bokförda värdet stigit med 69 mkr. Totalt
värde för kapitalförvaltningen ligger på 588
mkr. Under året har uttag från kapital
förvaltningen gjorts med 24 mkr. Uttag görs
när kapitalförvaltningen överstiger värdet för
pensionsskulden (avsättning och
ansvarsförbindelse).

Skulder
Nyupplåning har gjorts med 100 mkr hittills
under 2019. De långfristiga skulderna ligger på
totalt 662 mkr, varav 621 mkr är långfristiga
lån. Det kan finnas behov av ytterligare
upplåning i år för att finansiera investeringarna
under hösten.
De kortfristiga skulderna ligger på 343 mkr,
vilket är en minskning från 404 mkr i bokslut
2018. Semesterlöneskulden och leverantörsskulden har minskat. De största kortfristiga
skulderna är leverantörsskuld, semesterlöneskuld, löneskuld, upplupna sociala avgifter och
skatt samt pensionsskuld.

Likviditeten per den 31 juli uppgick till 80
mkr, att jämföra med 98 mkr vid årsskiftet.
Kommunens egen likviditet ligger på 56 mkr
medan de kommunala bolagen har 24 mkr,
framför allt Ljungbybostäder. Likviditeten
försämrades under våren på grund av ökade
investeringar och pensionsbetalningar och
därför gjordes en upplåning på 100 mkr.
Utöver detta har likviditeten förstärkts genom
uttag från kapitalförvaltningen med 24 mkr.

Ljungby kommuns soliditet, dvs. eget kapital i
förhållande till tillgångar, ligger kvar på 59
procent för delåret precis som för helår 2018.
Om man räknar med ansvarsförbindelsen för
pensioner på 547 mkr är soliditeten 39 procent,
vilket är en ökning från 37 procent sedan
årsskiftet.

Avsättningar
Pensionsavsättningen inkl löneskatt minskade
med 3 mkr under årets första sju månader till
30 mkr. Vad gäller övriga avsättningar,
framför allt avsättning för deponi har det inte
skett några större förändringar. Under
avsättning bokförs även ett eventuellt infriande
av borgen för Hållplats Hammaren.
2019-07
Kommunens skuldsättning (%)
Total skuldsättningsgrad
41
3
Varav avsättningar
Varav kortfristig skuldsättningsgrad
13
Varav långfristig skuldsättningsgrad
25

2018-12
41
3
16
22

Avstämning mot finansiella mål
Ljungby kommun har fyra finansiella mål. I
delårsbokslutet har avstämning mot målen
gjorts;
• Kommunens egna kapital ska
inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara
beräknad inflation multiplicerat med eget
kapital. Under årets första sju månader var
inflationen 1,2 procent. Eget kapital låg
vid årsskiftet på 1 499 mkr vilket innebär
att målet skulle uppnås om resultatet
överstiger 18 mkr. Målet uppnås både för
delåret och för prognos för helåret tack
vare den orealiserade vinsten för
kapitalförvaltningen. SKL gör en prognos
för KPI för 2019 på 1,9 procent, vilket
innebär ett resultatkrav på helår på +28
mkr.
• Det andra målet är att resultatet ska
motsvara minst 2 procent av skatteintäkter

•
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2018-06
40
3
15
22

och generella statsbidrag. Tanken är att
man ska ha en marginal för oförutsedda
händelser och att man ska kunna använda
överskottet till att självfinansiera
investeringar. Målet uppnås med god
marginal för både delåret (8 procent) och
för prognos för helåret (3 procent).
Den tredje målsättningen är att
investeringar ska självfinansieras över
fyra år. Den del som inte självfinansieras
måste man finansiera genom upptagande
av lån eller genom minskad likviditet.
Målet uppnås varken för delåret eller för
prognosen för helåret. Självfinansieringen
ligger på 98,2 procent för delåret och 55
procent för helåret. En hög investerings
nivå med flera större byggnationer igång
samtidigt gör att det blir svårt att klara
målet. Under våren gjordes en upplåning

med 100 mkr för att finansiera
investeringarna.
Det fjärde finansiella målet är att
soliditeten för kommunen inkl
pensionsåtaganden ska överstiga 33
procent. I bokslut 2018 låg soliditeten på
37 procent. I delårsbokslutet har
soliditeten ökat till 39 procent vilket
innebär att målet nås. Vi beräknar att
målet även uppnås vid årsskiftet.

•

Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder
och styrelser beslutade därefter om
övergripande mål kopplade till de tre
strategiska områdena som i sin tur utmynnade i
förvaltningsnämnds specifika mål kallat
”Nämndsmål”. Till varje nämndsmål så
framarbetar varje chef fram ett antal aktiviteter
som de anser kan leda till att nämndsmålen
uppnås. Nämndsmålen följs sedan upp
regelbundet under året genom mätning av
relevanta nyckeltal.

Bedömning av balanskrav

En stor del av nämndsmålen mäts genom
underlag från externa mätningar, vilket innebär
att de mäts på hösten och kan därför först
följas upp vid årsavslut.

Det prognostiserade resultatet ligger på +50,8
mkr. I balanskravsresultatet ska man räkna bort
orealiserad vinst för kapitalförvaltningen, 69
mkr. Balanskravet beräknas inte uppnås för
2019 utan balanskravsresultatet enligt
prognosen blir -18 mkr. Det negativa resultatet
beror på stora underskott för verksamheter
inom socialnämnden och tekniska nämnden.
Utöver årets negativa resultat så ska Ljungby
kommun hämta hem underskott från 2018 på 3
mkr.

Ljungby kommun håller på att ta fram en ny
målstymingsmodell, en modell som ska vara
enkel och synliggöra arbetet med visionen.
Kommunfullmäktige tar beslut om den nya
modellen i slutet av 2019. Den nya modellen
utgår från visionen med tre strategiska
områden, men är även kopplad mot Agenda
2030 och de Globala målen som har nationellt
antagna nyckeltal knutna till sig. På det sättet
kan Ljungby kommun följa upp och jämföra
sig över tid och med andra kommuner.

Avstämning nämndsmål
Ljungby kommun beslutade 2015 om visionen:
”1 Ljungby kommun formar vi framtiden
tillsammans”. Visionen som sträcker sig över
3-4 mandatperioder ska signalera att Ljungby
Kommun formar framtiden genom ett arbete
som sträcker sig mellan kommun, näringsliv,
tjänstemän och politiker. Visionen
vidareutvecklades 2017 till att inkludera
”35 000 invånare, 2035”, ett tillägg som visar
på en målsättning att ha en positiv
befolkningsökning. Utifrån visionen
identifierade kommunfullmäktige tre
strategiska områden som kommunen ska sträva
mot för att nå visionen: Tillväxt, Kunskap och
Livskvalité.

Vid uppföljningstillfallet av delårsbokslutet
uppvisade 32,2 % av totalt 90 beslutade
nämndsmål statusen ”Prognos att målet
kommer nås”, (Tabell 1). Resterande 62
målvärden fördelas mellan nämndsmål där
prognos inte kan lämnas vid mättillfället för
delårsbokslutet samt där målet prognostiseras
att inte uppnås innan årets slut.
Sett till fördelningen mellan Ljungby
kommuns beslutade strategiska områden så
uppvisar Tillväxt (Tabell 2) den största andelen
mål som bedöms ha uppnåtts eller kommer att
uppnås innan årets slut, 10 av 25 nämndsmål
(40 %), följt av Livskvalitet (Tabell 4) och
Kunskap (Tabell 5)

Tillväxt
•
•
•

Näringsliv och entreprenörskap
Sysselsättning
Infrastruktur

Kunskap
•
•
•

Bedömninq

Prognos att målet
kommer nås
Prognos kan inte
lämnas
Prognos att målet inte
kommer att nås

Lärande
Kompetensutveckling
Förnyelse

Totalt antal nyckeltal

Livskvalité
•
•
•

Klf

Tf

Soc

Bun

Kof

Mob

Tot

3

15

5

1

3

2

29

6

9

3

15

2

0

35

3

3

11

0

1

8

26

12

27

19

16

6

10

90

Klf

Tf

Soc

Bun

Kof

Mob

Tot

2

4

2

0

1

1

10

4

1

0

2

0

0
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Tabell 1

Hälsa och omsorg
Attraktiva miljöer
Hållbarhet

Bedömning

Prognos att målet
kommer nås
Prognos kan inte
lämnas

4

Prognos att målet inte
kommer att nås

1

1

3

0

0

3

8

Sammanfattning

Totalt antal nyckeltal

7

6

5

2

1

4

25

Klf

Tf

Soc

Bun

Kof

Mob

Tot

0

3

1

1

2

0

7

2

2

1

8

1

0

14

1

0

6

0

0

2

9

Ljungby kommun har ett resultat på +76 mkr
efter sju månader. Det positiva resultatet beror
framför allt på orealiserade vinster för
kapitalförvaltningen med 69 mkr.
Verksamhetens resultat visar på ett nollresultat
i delårsbokslutet.

3

5

8

9

3

2

30

Tabell 2: Tillväxt
Bedömninq

Prognos att målet
kommer nås
Prognos kan inte
lämnas
Prognos att målet inte
kommer att nås
Totalt antal nyckeltal
Tabell 3: Kunskap
BedOmnlnq

Prognos att målet
kommer nås
Prognos kan inte
lämnas
Prognos att målet inte
kommer att nås
Totalt antal nyckeltal

Klf

Tf

Soc

Bun

Kof

Mob

Tot

1

8

2

0

0

1

12
14

0

6

2

5

1

0

1

2

2

0

1

3

9

2

16

6

5

2

4

35

Resultatet för helåret visar på ett resultat på
+51 mkr. Precis som i delårsbokslutet beror det
goda resultatet på orealiserade vinster för
kapitalförvaltningen med 69 mkr.
Verksamhetens resultat ligger på -42 mkr,
vilket innebär en avvikelse mot budget på 58
mkr. Det svaga resultatet beror på underskott
inom socialnämnden och tekniska nämnden.
Finansiella intäkter och kostnader visar
överskott mot budget med 77 mkr.

Tabell 4: Livskvalitet

Socialnämndens nämndsmål uppvisar ett
betydligt sämre resultat än förväntat. Många av
aktiviteterna kopplade till målen har stoppats
eller försenats vid omprioriteringar i början av
året till följd av det ekonomiska läget inom
nämnden. Fem av 19 mål bedöms som
uppnådda/prognostiseras att uppnås vid
mätning inför delårsbokslut.

Av de lyra finansiella målen uppnås alla utom
självfinansiering för investeringar för delåret.
För helåret uppnås inte heller målet om
självfinansiering av investeringar. De mål som
uppnås klaras enbart beroende på orealiserade
vinster för kapitalförvaltningen.

Vad gäller barn- och utbildningsnämnden har
endast ett mål kunnat bedömas som uppfyllt
vid delårsbokslut. Övriga 15 mål redovisas vid
tiden för årsbokslut.

I balanskravsresultatet räknas orealiserade
vinster för kapitalförvaltningen bort.
Balanskravsresultatet beräknas därmed hamna
på -18 mkr.

Koncernen
Delårsbokslut och prognos har även tagits fram
för hela kommunkoncernen. Delårsbokslutet
visar på ett överskott på +84 mkr. I koncernen
ingår Ljungby Holding AB, Ljungby Energi
AB, Ljungby Energinät AB, AB Ljungbybostäder och Ljungby Utveckling AB.

Flera år i rad har nämnderna redovisat större
underskott. I bokslut 2018 var nämndernas
underskott totalt 19 mkr. De nämnder som gick
med störst underskott var socialnämnden och
tekniska nämnden. Även under 2019 är det
stora problem för nämnderna att klara sina
budgetar med en total beräknad budgetawikelse på 59 mkr. Underskotten ligger till
största del även i år på socialnämnden och
tekniska nämnden. Ett antal åtgärder har
vidtagits i nämnderna för att begränsa
underskotten och förhoppningen är att
kommande prognoser och utfall ska visa på
mindre underskott. Förvaltningscheferna tog
tidigt under året, när de första prognoserna
visade på stora underskott, beslut om
restriktioner för exempelvis övertid och
utbildningar. Nämnder som går med överskott
försöker hålla igen på kostnader för att
förbättra kommunens totala resultat. En mer
stram budget är beslutad för 2020 med ett antal
beslut om olika besparingar.

Prognosen visar på ett resultat efter finansnetto
på +78 mkr för hela kommunkoncernen.
Resultatet består utöver kommunens resultat
framför allt av resultatet för Ljungby Energi på
+35 mkr. Resultatet fram t o m juli ligger på 12
mkr för Ljungby Energi.
Ljungby bostäder AB har ett överskott på 5 mkr
för halvårsresultatet och en prognos för helåret
på +7 mkr. Ljungby Holding beräknar ett
underskott på 3 mkr som täcks av
dotterbolagens koncernbidrag.
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Investeringarna första sju månaderna har legat
på en hög nivå, 140 mkr, och prognosen för
helåret ligger på hela 283 mkr. Av budgeterade
medel på 446 mkr beräknas en avvikelse på
163 mkr, vilket till stor del kommer att
förskjutas till 2020. Ljungby kommun har
under ca 10 års tid haft en hög investeringsnivå
i förhållande till mål och ekonomiska resurser.
Investeringarna kommer att ligga på en hög
nivå även kommande år, dels eftersom många
anläggningar är gamla och behöver förnyas

och att kommunen växer, framför allt vad
gäller barn och äldre. Den höga
investeringsnivån leder till en allt högre
skuldsättning och att exempelvis
hyreskostnader och avskrivningskostnader tar
allt större utrymme av driftbudgeten. Hittills
under 2019 har kommunen lånat upp 100 mkr
och det är ännu oklart om ytterligare upplåning
behövs.
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Utfall nyckeltal
31 |ull 2019

Kommunövergripande

Kommunövergripande

1

1

Strategiskt område-Tillväxt

MAI nyckeltal
dec 2019

Utfall 31 Juli
2019

MAI dec 2019

Strategiskt område - Tillväxt

1.1 Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt hållbart satt.

2

Strategiskt område - Kunskap

2 Strategiskt område — Kunskap

2.1 Genom hog kompetens skapas ett samhalle for framtiden.

3 Strategiskt område - Livskvalitet

3

Strategiskt område - Livskvalitet

3.1 Verksamheten bedrivs på ett ekologiskt hållbart satt.
3.2 Verksamheten bedrivs på etl socialt hållbart satt.
3.3 1 Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen
tor att torma ett socialt hållbart samhalle.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

1

1

Strategiskt område - Tillväxt

12 Goda lorulsdllmngai loi nya och belintliga loretag alt vaxa och skapa
sysselsätt ning.

Strategiskt område-Tillväxt

1.2.1
Alla ungdomar som befinner sig i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ska Identifieras
och erbjudas en insats. 90 % av målgruppen som ar i passivitet ska under 2019 vara i någon form av
aktivitet.
1.2.2

Andelen nystartade foretag är i topp S av våra 20 referenskommuner.

Inget svar
KLF - Andel nystartade företag

Då mätmetoden / undersökningen inte finns dokumenterad går det inte
svara på om målet nås. Ljungby har dock en ökande trend i jamforande
siffror från forra året.

KLF - Andel nystartade foretag - placering bland referenskommuner.
1.2.3

Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 refeienskominuner i SKl:s Insiktsmätning

KIF - Insiktsmätning (SKl|

6

KLF • Insiktsmätning - placering bland referenskommuner.
1.2.4

1.3 Utbyggd infrastruktur ger okad rorlighel for ideer, människor varot och
tjänster

IjunRby kommun ar i topp 5 av våra 20 referenskommuner i svenskt näringslivs tanking av

nnringslivsklimatet.
1.2.5
Ijungby kommun ska verka för atl oka bransrhbredden i näringslivet.
1.3.1
Antalet resor med kollektivtralikska öka, jamlort med föregående är

medelkommunen, dvs är ”gula" i KKiK-måttet.

KLF - Svenskt näringslivs ranking - placering bland referenskommuner.
KLF - Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimatet

Arets ranking släpps den 24 september

KLF - Antal resor med kollektivtrafik

416 398

1.3.2
bredbandsut byggnaden ska ske i sådan takt att minst 95 % av fastigheterna inom Ljungby
kommun ska ha erbjudits biedband senast 2020-12-31. Fot 2019 är målet 95 %.

2 Strategiskt område - Kunskap

2

2.1 Genom hog kompetens skapas en professionell verksamhet och ett
samhalle för framtiden.

2.1.1

Antal heltidsstudeiiter på llogskolecentriim ljunghy ska öka varje år

2.1.2

Oka aitlalet medarbetare som genomgått Lean utbildning jämfört med föregående år.

2.13

I illgångeu på arbetskraft ined relevant kompetens ska oka i svensk naringvlivsranklng av

Av Ljungbys referenskommuner är del bara 8 av 20 som deltagit 1 Insikt.
1-5 Jämfört med Sveriges alla kommuner ligger Ljungby lite bättre än

97,5%

>808 008

95% Enligt Ljungby Energi ar bredbandsut byggnaden 97.5%.

Strategiskt område - Kunskap
KLF - Antal heltidsstudenter på Hogskolecenlrum Ljungby

Den 31 juli fanns del ca 130 heltidsstudenler på FICLY. (115 studenter på CIL

Minskat

och 15 studenter på Faltservicetekniker)
Beslut ar taget att inte utbilda fler i lean.
Årets ranking släpps den 24 september

iiäririgslivskliinatei.

3

Strategiskt område - Livskvalitet

3

Strategiskt område - Livskvalitet

3 l Attrahera och behålla medboigare genom god service och kreativa
miljöer.

3.4.1

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

1

Strategiskt område-Tillväxt

11 Med en val utbyggd infrastruktur och en bra service formal vi ett
attraktivt samhalle med en positiv utveckling.

l|ungby kommun ar i topp 5 av våra 20 referenskommuner 1 tidningen fokus

KIF - Tidningen Fokus koinmumanklng "Bast alt bo".

3.4.2
Ljungby kommuns ranking nr bättre än föregående nr vad gäller serviremåtningen som
redovisas i KKiK-mättet gällande bemötande

KLF - Setvicem.itning (KKIK)
KLF - Servicematningen (kkik). placering bland referenskommuner.

2

Strategiskt område-Kunskap

Del ska finnas 40 hektar tillgänglig industrimark i kommunen.

IF - Tillgänglig industrimark i hektar.

1.1.2

Det ska finnas minst 25 stycken byggbara bostadstomier tillgängliga i Ljungby stad.

TF - Antal byggbara bostadstomter 1 Ljungby stad.

1.1.3

Del ska finnas minst 25 stycken byggbara bostadstomier tillgängliga i kommunens övriga

TF - Antal byggbara bostadstomter i kommunens övriga orter.

2

7

1-5

119

7

1-5

78

>77

TF - Tillgänglig mark for flerbostadshus.
TF - Antal byggbara tomter per kategori vcrksamhetslokaler/4 tomter.
TF - Andel medborgaresom ar nodja med vatten- och avloppsforsorjningen.
TF - Andel medborgare som ar nöjda med renhållningen.

84

40

19

25

137

25

8 000

5 000

4
80%
80%

Strategiskt område - Livskvalitet

Räddningstjänsten ska se till att alla barn 1 förskoleklass får en brandutblldning.

TF - Andel barn i förskoleklass som fått utbildning.
TF - Antal genomförda utbildnings- och informationsträffar.

3.11 Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen
for att founa ett socialt hållbart samhalle.

Etapp 3 Replosa Bjorket med 43 tomter ar utbyggda med VA och gator men
ännu inte utlagda till försäljning.

4

100%

100%

2

4

TF - Kostnad felavhjalpande underhåll per kvadratmeter och år.

Administrativa avdelningen raknar med att de kommer att uppfylla målet om
4 tillfällen innan årets slut
Felavhjalpande underhåll okar vilket speglar långvarigt otillräckligt underhåll
av kommunens verksamhetsfastigheter. Med anledning av forändringar i
kostnadsförmgen kan jämförelser mot målvärdet inte goras.

2.2.1

Frisknarvaron ska vara 95 %.

TF - Andel medarbetare som arbetar.

2.2.2

Minst 75 % av medarbetarna ska uppleva att arbetsmiljön är god.

TF - Andel medarbetare som ar nöjda med arbetsmiljön.

3

kommuner ar Ljungby "roda" i KKiK-måttet.

80% Ingen matning kommer goras under året.

forhållande till yta.

3

Ja. Ljungby är en poäng bättre än förra året men jämfört med Sveriges alla

Strategiskt område-Kunskap

2.1.1

2.1.2
Administrativa avdelningen ska årligen genomföra fyra utbildningar/informationsträffar i
kornpeienshojande syfte.
2.1.3
Omfattning av felavhjalpande underhåll på fastigheter ska vara lagte an året innan 1

2.2 Genom larande och kompetensutveckling får vi en
stimulerande/attraktiv arbetsplats.

Undersökningen heter nu "Bäst att leva". Ljungby kommuns rankning ar 119.
plats 7 i jämförelse med referenskommunerna.

Strategiskt område-Tillväxt

1.1.1

1.1.4
Det ska finnas 5 000 kvadratmeter mark for flerbostadshus i kommunen.
1.1.5
1 Ljungby talort ska det finnas en byggbar tomt for nya verksamhetslokaler for vardera
skolan, forskola, särskilt boende och gruppboende LSS.
1.1.6
Minst 80 % av medborgarna ska vara nöjda med vatten- och avloppsforsorjningen samt
renhållningen.
2.1 Genom hog kompetens skapas ett samhälle for framtiden.

KLF "Bäst att bo", placering bland referenskommunei

koinniunranking "Bast all bo".

1

Antal resor samma period förra året var 410 413. Prognos: mer an 808 008
resor under 2019.

96,8%

95%
0,75 Mats vartannat år (jamna år}

Strategiskt område-Livskvalitet

3.1.1

Det ska genomforas två temaveckor årligen på de kommunala restaurangerna.

TF - Antal genomförda temaveckor.

3.1.2

Det ska genomföras två bytardagar årligen på Bredemad.

TF - Antal genomlorda bytardagar.

1
0

2

Vårens temavecka var skolmaten genom tiderna. Nasta temavecka

genomfors 1 host.
2 Det kommer inte genomloras några bytardagar under året

Utfall nyckeltal
3.1.3

Offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla.

TF - Andel Inventerade byggnader utifrån ett tlllgängllghetsperspektiv.

3.1.4

Allmän information om säkerhet 1 offentliga lokaler ska finnas på svenska och engelska.

TF - Andel byggnader med information på svenska och engelska.

3.2 Vi skapar förutsättningar for god halsa, trygga och tilltalande miljöer dar 3.2.1
Minst 70 % av eleverna ska tycka att måltiden i skolan ar en positiv upplevelse.
vi hushållar med våra resurser.
3.2.2
Minst 70 % av personerna inom aldreomsorgen ska tycka alt måltiden ar en positiv
upplevelse.
3.2.3

Minst 65 % av medborgarna ska vara nöjda med kommunens parker och grönområden.

Mil nyckeltal

Utfall 31 (ull
nilgänglighetsanpassningar sker löpande succesivt i 5r och nästa år enligt
nventerlng utifrån den budget som tilldelats.
SOS

TF - Andel elever som har en positiv syn på måltiden.

70% Undersökningen genomfors under hosten.

TF - Andel aldre som har en positiv syn på måltiden.

70% Undersökningen genomfors under hosten.

TF - Andel medborgare som är nöjda med kommunens parker och grönområden.

3.2.4
Minst 80 % av deltagarna på räddningstjänstens Informations- och utbildningstillfällen ska
vara no|da.
3.2.5
Minst 80 % av de personer som räddningstjänsten möter vid larm ska vara nöjda med
insatsen.

TF - Andel nöjda deltagare på räddningstjänstens informations- och utbildningstillfällen.

3.2.6

Kommunens lekplatser ska vara säkra och trygga.

TF - Andel lekplatser som uppfyller de årliga besiktningskraven.

3.2.7

Antalet personolyckor i trafiken ska minska fram till år 2020.

TF - Antal döda och skadade i trafiken.

65% Undersökningen genomfors under hosten.
95%

TF - Andel berörda som ar nöjda med räddningstjänstens Insats.

80%

50%

95%

- 7 personer
allvarligt eller
måttligt skadade
- 18 personer
lindrigt skadade

Minst 65 % av medborgarna ska vara nöjda ined kommunens gator och vagar.
Kommunens lokaler ska inte stå tomma.

80% Alla 362 deltagare har svarat på enkäter.

87.5%

- 0 personer döda

3.2.8
3.2.9

100% Målet kommer uppfyllas innan året är slut.

Utfall beräknat på Inkomna svar. Av nio utdelade har åtta inkommit med
Ca hälften av årets besiktningar är utförda, av dessa uppfyller 100%
besiktningskraven

- 0 personer döda
Högst 16
personer allvarligt
eller måttligt
skadade
- Högst 17
personer lindrigt
skadade

65% Undersökningen genomfors under hösten.

TF - Andel medborgare som ar nöjda med kommunens gator och vagar.
TF - Totala kostnaden ska vara lagre an 2017.

En inventering och klassificering av kommunens tomma lokaler behovet
göras för att kunna mata den verkliga oonskade vakansgraden, i kostnad och
kvadratmeter. Nuvaranade målvärde utgår från totalkostnaden för
lokalbanken som omfattar många olika typer av fastigher där inte alla
vakanser är oonskade.

3.2.10 Energiförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska.
3.2.11
3.2.12

Mängden egenproducerad energi 1 kommunala fastigheter ska hojas.
Minska den totala koldioxidekvivalenten för kostavdelningens måltider.

TF - Förbrukad energi ska vara 5 % lägre an året innan.
TF - Mängden egenproducerad energi ska vara högre an året innan.
TF - Mängden koldloxidekvivalenter i planerade luncher på skola och forskola.

TF - Mängden koldloxidekvivalenter i planerade luncher inom aldreomsorgen.

17 500 kWh
Mindre än 1,5
0,94 C02e per
C02e per
lunchportion mom
lunchportion inom
förskola och skola.
förskola och skola

Mängden koldloxidekvivalenter är minskade for kostavdelningens måltider
1,2 C02e per
lunchportion inkl.
dessert Inom
aldreomsorgen.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden

1

1 Strategiskt område-Tillväxt
1.1.1
Digital service för allmänheten ska vara tillgänglig dygnet runt

Strategiskt område-Tillväxt

1.1 Genom framsynt planering underlättar vi för dem som bor, vistas och
verkar i kommunen.

Mindre än 2 C02e
per lunchportion
aldreomsorgen

1 av 2 aktiviteter
1.1.2

Nya detaljplaner för privata aktörer ska handlaggas skyndsamt

1.1.3

Bygglov som hanteras på delegation ska handläggas skyndsamt

1.1.4

Bygglov som hanteras i nämnden ska handlaggas skyndsamt

50%

2

Strategiskt område - Kunskap

2.1 Människor som bor och verkar t kommunen ska vara delaktiga i

2.1.1

kommunen

2.1.2

3

Strategiskt område - Livskvalitet

37,2

15

42

40

Handläggningstid från att ärendet är komplett. Prognos

= 40 dagar

Handläggnlngstid från att ärendet ar komplett. Prognos

= 40 dagar

3

Aktiviteter: Träff med KA
Traff med avloppsentreprenörer.
Traff med B och C foretag.

Nämnden ska anordna kunskapsspridande aktiviteter for allmänheten och de som verkar i

Beslut som prövas i högre instans vinner stöd

0 av 5 aktiviteter
83%

Traff med hyresvärdar.
Informationskampanj bygglov.
5 av 5 aktiviteter Prognos = 2 av 5 aktiviteter
100% Prognos = 90%

Strategiskt område-Livskvalitet

3.1.1

Planerade inspektioner och kontroller för miljöskydd ska genomfbras.

3.1.2
3.1.3
3.1.4

Planerade Inspektioner och kontroller för hälsoskydd ska genomföras.
Planerade inspektioner och kontroller för livsmedel ska genomföras.
Andelen godkända avlopp ska öka jämfört med föregående år.

attraktiva miljöer.

25,3%
53%
60%
1,07%

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

|1

1

Strategiskt område-Tillväxt

Aktiviteter: 1. Kunna ansöka om bygglov digitalt
2 av 2 aktiviteter 2. Aktualisera information på hemsidan. Prognos - 2 av 2
Nyckeltal: 1 år aktiv handläggmngslid för 100% av avslutade planer. Prognos
100% = 50%

2 Strategiskt område - Kunskap

samhällsutvecklingen.

3.1 Livsmiljön i Ljungby kommun ska pråglas av rent vatten, frisk luft och

153 kWh/kvm Målet mäts årsvis.
> 3500 kWh Målet uppfyllt via Berpalyckan.

Strategiskt område-Tillväxt

Prognos= 50 % av planerade tillsynstimmar
100%
100% Prognos = 90% av planerade tillsynstimmar
100% Prognos 100% av planerad kontrolltid
Prognos = 1,8% Utfall kommer som resultat av påbörjat handläggning 2-3 år
5% tillbaka. Inget relevant mål.

)

Utfall nyckeltal
1.1 Barns och elevers entieprenorlella förhållningssätt utvecklas genom att
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras.
1.2 Barn och elever har kontakt med arbetslivet utanför skolan.

1.1.1
Andel elever i åk 5 octi 8 i den kommunala grundskolan som anser att skolarbetet gor dem
så nyfikna att de får lust att lära sig mer ska vara högre an fg är.
1.2.1

Mål nyckeltal

Utfall 31 juli

BUN Andel elevei 1 åk 5 och 8 i den kommunala grundskolan som anser att skolarbetet
gor dem så nyfikna att de lår lust att lara sig mera.

Andel åk 7 elever i den kommunala skolan som är knutna till ett faddeiforetag ska vara 100
Redovisas i bokslut

2

Strategiskt område - Kunskap

2.1 Barn och elever ska i sitt larande utvecklas maximalt.

2

100%

Strategiskt område - Kunskap

1.1.1
Andelen barn som avslutar den kommunala förskolan for att borja forskoleklass, ska ha
bättre resultat på forskoleklassens inledande tester än föregående år.

BUN - Resultat i förskolans Inledande tester (OAS)

1.1.2

BUN - Andelen elever i åk 3 i den kommunala grundskolan som klarat samtliga delprov
på nationella prov i matematik.
BUN - Andelen elever i åk 3 i den kommunala grundskolan som klarat samtliga delprov

Redovisas i bokslut
Andel elever i åk 3 i den kommunala grundskolan som klarar samtliga delprov på nationella

prov i matematik, ska vara högre än föregående år.
1.1.3
Andel elever i åk 3 i den kommunala grundskolan ska klarat samtliga delprov på nationella
prov 1 svenska, ska vara högre an farep.ående år.
1.1.4
Andel elever i åk 6 i den kommunala grundskolan som har nätt minst betyget E i alla ämnen
ska vara högre an föregående år.
1.1.5
Meritvärdet i åk 6 i den kommunala grundskolan ska vara högre an föregående år.

på nationella prov i svenska.
BUN - Andel elever i åk 6 i den kommunala grundskolan som har nått minst betyget E i
alla ämnen.
BUN - Meritvärde i åk 6 i den kommunala grundskolan.

Redovisas i bokslut

69%

Redovisas i bokslut

77%

Redovisas i bokslut

79%

Redovisas 1 bokslut
1.1.6
Andelen elever 1 åk 9 i den kommunala grundskolan som ar behöriga till gymnasiet ska vara
liogre an föregående år.
1.1.7
Meritvärdet i åk 9 i den kommunala grundskolan ska vara liogre an föregående år.

BUN - Andel elever 1 åk 9 1 den kommunala grundskolan som är behöriga till gymnasiet.
77%
BUN - Meritvärde i åk 9 i den kommunala grundskolan
218,5

3

Strategiskt område - Livskvalitet

3.1 Barn och elever trivs och mår bra 1 en god miljo.

1.1.8
Genomsnittliga betygspoängen gallande avgångsklasser 1 den kommunala gymnasieskolan
ska vara liogre an föregående år.

BUN - Genomsnittlig betygspoäng för avgångsklasser i den kommunala gymnasieskolan.

1.1.9
Andelen gymnasieelever som uppnår grundläggande behörighet till universitet och
högskola ska vara högre än fg år

BUN - Andelen invånare som är 20 år med grundläggande behörighet till universitet och
hogskola.

3

Andelen föräldrar som anser att deras barn trivs på förskolan är högre än föregående år.

BUN - Andel foraldrar som anser att deras barn trivs på förskolan.

Görs Inte i år, utan
vartannat år

97,4

Andelen foraldrar som anser att deras barn trivs på fritidshemmet är högre än föregående

BUN - Andel föräldrar som anser att deras barn trivs på fritidshemmet.

Görs inte i år, utan
vartannat år

98,9%

3.1.3
år.

Andelen foraldrar som anser att deras barn trivs på grundsärskolan ar högre an föregående

Socialnämnden

1

1

BUN - Andelen föräldrar som anser att deras barn trivs på grundsarskolan.
BUN - Andelen föräldrar som anser att deras barn trivs på ISS-verksamheten Planeten.

Görs Inte i år, utan
vartannat år
Görs Inte i år, utan
vartannat år

BUN

-

100%

Andel elever som trivs 1 vuxenulbildningen/sfi-verksamheten.
Mäts ej

Strategiskt område-Tillväxt

1.1.1
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd där orsaken till biståndet är
arbetslöshet ska vara högst 0,4 %.
1.1.2
1 verksamhetsplanens fokusområde Arbetsmarknadsfrågor ska 90 % av aktiviteterna vara
upplyllda.

1.1.3
1 verksamhetsplanens fokusområde - Strategi for sysselsättning for personer med
funktionsnedsättning ska 90 % av aktiviteterna vara uppfyllda.

Strategiskt område-Kunskap

81,9%

3.1.2
år.

Socialnämnden

2

13,4

Redovisas i bokslut

Strategiskt område - Livskvalitet

föregående år.

1.1 Skapa förutsättningar for att aven de personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden har en relevant sysselsättning och i möjligaste mån ges
förutsättningar och tillgång till den ordinarie arbetsmarknaden.

Redovisas i bokslut

3.1.1

3.1.4
Andelen foraldrar som anser att deras barn trivs på LSS verksamheten Planeten är högre an
föregående år.
3.1.5
Andelen elever som trivs i vuxenutbildmngen/sfi-verksamheten ska vara högre an

Strategiskt område - Tillväxt

213,1

0,28%

<0.4% Målet ar uppfyllt vid delår

Aktiviteter 3 av 5 klara

60%

90%

29%

Aktiviteter 2 av 7 klara: - Renovering Café Vildrosen genomford
- Nya lokaler till Holmsborgs daglig verksamhet är försenad pga
marksanering.
90% - Nya lokaler for dagverksamhec har hittats, men flytt har stoppats då det
hade genererat dubbel hyra pga lång uppsägningstid på befintligt kontrakt.
- Utredning behov av öppen verksamhet pä helger inom socialpsykiatrin
stoppad pga ekonomiska laget

46%

90%

2 Strategiskt område-Kunskap

2.1 Vi anvander metoder och teknik som bidrar till förbättringar som är av
2.1.1
l verksamhetsplanens fokusområde E-hälsa, digitalisering och valfärdsteknlkska90 %av
värde for individen och verksamheten utifrån basta tillgängliga kunskap och
aktiviteterna vara uppfyllda.
på ett ekonomiskt hållbart sätt.

2.1.2
1 verksamhetsplanens fokusområde Effektivt anvandande av resurser (ekonomisk
hållbarhet) ska 90 % av aktiviteterna vara uppfyllda.

Aktiviteter 6 av 13 klara: - Införande utförardokumentationsappsamt digital
signering försenat pga tekniska problem hos leverantören samt bekymmer

57%

mobil täckning
- Ivåfaktorsinloggning SITHS försenad pga bekymmer med apparna
- Kartläggning och planering utbyggnad av wifi ar klar

Aktiviteter 4 av 7 klara: - Utbildning i ekonomi for sektionschefer, del 3 ej
utförd, försenad pga en ekonom som slutade under våren
- Nyckeltal Hypergene försenad pga leverantör skjutit på leverans.
90%
• Infora verksamhetsrapportering 1 Hypergene. försenad pga ekonomiska
läget
- Infora beslutstöd för hemtjänsten i Hypergene, klar

2.2 Motiverad personal med relevant kompetens som ges ratt
2.2.1
l verksamhetsplanens fokusområde Attraktiv arbetsgivare ska 90 % av aktiviteterna vara
förutsättningar, leder till rättssäkerhet samt god och trygg omsorg och vård. uppfyllda.
2.2.2
1 verksamhetsplanens fokusområde Basta tillgänglig kunskap ska 90 % av aktiviteterna vara
uppfyllda.

Aktiviteter 1 av 2 klara: - Kravmärkt yrkesroll, stoppad pga ekonomiska laget
- Införande e-learnlng. klart

50%

90%

33%

90% Aktiviteter 2 av 6 klara: - Stoppat pga prioritering budget i balans

Utfall nyckeltal
2.3 Som attraktiv arbetsgivare ska socialnämnden säkerställa alt det finns
resurser, god kunskap och kompetens.

MAI nyckeltal

Utfall 31 Juli

2.3.1

Antal medarbetare per chef ska vara färre än 30

2.3.2

Personalomsättningen bland sektionschefer ska minska

<30 Mats vid helår

10,9%

8-11%

av 2019 jämfört med motsvarande period 2018. En sund omsättning på helår

2.3.3

Personalomsättningen bland sjuksköterskor ska minska

7,8%

8-11%

Det har varit lägre personalomsättning bland sjuksköterskor första halvåret
av 2019 jämfört med motsvarande period 2018. En sund omsättning på helår

2.3.4

Socialförvaltningen ska arbeta för att oka medarbetarnas välmående

8,5%

<7,8% Sjukfrånvaron har minskat jamfot med 2018, men ar högre an målet.

Det har varit högre personalomsättning bland sektionschefer forsla halvåret

B

Strategiskt område - Livskvalitet

3.1 De insatser socialnämnden erbjuder ar förebyggande och leder till
forbattrade eller bibehållna livsvillkor samt okad självständighet.
3.2 Alla som ar i kontakt med socialnämnden i Ljungby kommun får god
service och ett gott bemötande.

3

Strategiskt område - Livskvalitet

3.1.1
unga.

Andelen öppenvård ska öka i relation till den totala kostnaden för insatser for barn och

3.2.1

Förbättra personalkontinuiteten, antalet personer som en hemtjansttagare möter ska

och förutsättningar ska vara i centrum. Nyttan för den enskilde ska vara
vagledande i hur samhällets insatser ska utformas.

100%

90% Uppfyllt

3.3.2
1 verksamhetsplanens fokusområde Halsa för äldre i samverkan ska 90 % av aktiviteterna
vara uppfyllda.

100%

90% Uppfyllt

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Strategiskt område-Tillväxt

1

Fastställd strateg Mats vid helår

Strategiskt område-Tillväxt

1.1.1

Personalen på fritidsgårdarna, biblioteken, kulturskolan. Tourist Centei,

förvaltningskontoret. Mötesplats Godsmagasinet och kvarteret Fritiden ger service som innebar att
minst 80 % av kunderna är nöjda.

KOF • Personalen på fritidsgårdarna, biblioteken, kulturskolan. Tourist center,
förvaltningskontoret, 87%Mötesplats Godsmagasinet och kv. Fritiden ger servicesom
innebar att minst 80 % av kunderna ar nöjda.

93%

80%

58%

50%

96%

95% 290 av 303 elever har lart sig simma.

2 Strategiskt område-Kunskap

2

Genom kull ur, idrott ocli föreningsliv ges mojligheter till nya kunskapei
orh färdigheter, som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje or.lt

2.1.1

Minst SO % av alla aktiviteter och arrangemang genomförs i samarbete med andra aktörer.

KOF - Andel aktiviteter som genomförs 1 samarbete med andra aktörer.

2.1.2

Antalet barnbokslån ska överstiga genomsnittet I riket.

KOF - Biblioteket: Antalet barnbokslån ska överstiga genomsnittet i riket.

2.1.3

95 % av barnen är simkunmga i årskurs 6.

KOF - Kv, Fritiden: 95 % av barnen ar simkunniga i årskurs 6.

2.1

90% avslutade
En förbättring jämfört med 2018, men inte uppnåt målet
inom 120 dagar

3.3.1
1 verksamhetsplanens lokusområde Effektivt anvandande av resurser inom IFO ska 90 % av
aktiviteterna vara uppfyllda.

3.4.1
En långsiktig strategi ska utarbetas for hur socialförvaltningen ska bidra till del
övergripande målet.

1

80%

Andelen utredningar inom barn och unga 0-20 år som avslutas inom 120 dagar ska oka.

3.4 l Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen
lor att forma attraktiva livsmiljöer och ett socialt hållbart samhalle

1.1 Genom au stödja en tillgänglig mångfald av kultm, föreningsliv och
idrott, bidrar vi till individens utveckling och samhällets attraktivitet.

> 35% En ökning jämfört med 2017 samt 2018.

> 14 Mats vid helår

minska. Avser hemtjansttagare med minst 2 besok per dag.
3.2.2

3.3 1 samverkan med andra aktörer arbetar vi for att den enskildes behov

18%

Strategiskt område - Kunskap

gemenskap.

3

Strategiskt område - Livskvalitet

3

Inget resultat for 2019

Strategiskt område - Livskvalitet

3.1 Skapa och utveckla mötesplatser med kultur or.h idrott som berikar
gemenskap och bidiar till alla människors hälsa och välbefinnande. Vi

3.1.1

i 11 Ljungby kommun inkluderar vi alla som level och verkai i kommunen
lor att larma etl socialt hållbart samhalle.

3.2.1
Idrottsskolan bedriver verksamhet 1 en stoi del av kommunen och ska bedrivas i staden och
två landsbygdsorter.

Antalet elever 7-15 år i kulturskolan ska överstiga genomsnittet i riket.

KOF • Kulturskolan: Antal elever 7-15 år i kulturskolan ska överstiga genomsnittet i riket.
KOF - Idrottsskolan bedriver verksamhet i en stor del av kommunen och ska bedrivas i
staden och två landsbygdsorter.

Inget resultat for 2019

1

3
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Kommunstyrelsen

KS §141

KS2019/0251

015

Medlemskap i den ekonomiska föreningen Räddsam
Kronoberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen
inträder i den ekonomiska föreningen Räddsam Kronoberg.

Jäv
Marcus Walldén (M) deltar inte i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsterna i Kronobergs län samarbetar genom den ekonomiska
föreningen Räddsam Kronoberg. Samarbetet syftar till att uppnå
stordriftsfördelar och hög effektivitet samtidigt som den lokala förankringen ska
bibehållas. På längre sikt är målet att genom ökad samverkan möjliggöra
likvärdiga och effektiva räddningsinsatser inom länet.
Räddsam Kronoberg bedrivs som en ekonomisk förening vilket innebär att det
ankommer på fullmäktige att besluta i ärendet. Den 28 maj 2019, § 67, föreslog
tekniska nämnden att kommunfullmäktige beslutar att kommunen inträder i
föreningen.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-05-28 § 67
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-05-21
Föreningsstadgar, 2017-05-08

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska
nämndens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska
nämndens förslag till beslut.
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KOMMUNLEDNINSöFÖRVALTNINGEN
Dnr
Tn § 67

TK2015/0139)

ÖTT

Räddsam Kronoberg
Beslut om medlemskap i ekonomisk förening
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att inträda i den
ekonomiska föreningen Räddsam Kronoberg.
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsterna i Kronobergs län arbetar genom samverkan sedan 2015 för
att uppnå stordriftsfördelar och hög effektivitet med bibehållen stark förankring
lokalt. Samarbetet kallas Räddsam Kronoberg. Målet är att genom ökad samver
kan på lång sikt möjliggöra likvärdiga och effektiva räddningsinsatser och före
byggande verksamhet. Samverkan drivs som en ekonomisk förening.
Ledningsgrupp för Räddsam Kronoberg ska utgöras av kommunernas rädd
ningschefer.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 7 maj 2019 att tekniska nämnden
föreslår att kommunfullmäktige beslutar om inträde i den ekonomiska förening
en Räddsam Kronoberg.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2019
Skickas till
Kommunstyrelsen

TJANSTESKR y_E_L.S._E-________________
2019-05-21
LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
TN2015/0139.015

LJUNGBY
KOMMUN
Tekniskaförvaltningen
Ronnie Wallin
Utredare
Tel. 0372-78 93 41
ronnie.wallin@ljungby.se

Kommunfullmäktige
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Medlemskap i ekonomisk förening - Räddsam Kronoberg
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun inträder som medlemmar i den ekonomiska
föreningen Räddsam Kronoberg.
Sammanfattning av ärendet
I augusti 2014 träffades länets räddningschefer för att diskutera framtida utmaningar och hur
dessa ska kunna hanteras. Samtliga räddningschefer ansåg att det fanns behov av ett länsövergripande samarbete och hösten 2015 godkände tekniska nämnden i Ljungby kommun en avsiktsför
klaring om samverkan mellan räddningstjänsterna i Kronobergs län. Samverkan döptes till
Räddsam Kronoberg och målen för samarbetet har bland annat varit att:
•
•
•
•

uppnå stordriftsfördeiar och hög effektivitet med stark förankring lokalt
vidareutveckla kunskaper, arbetssätt och metoder gemensamt utifrån nationell och inter
nationell metodutveckling
möjliggöra likvärdiga och effektiva räddningsinsatser och förebyggande verksamhet på
lång sikt
stärka samarbetet med andra aktörer pä lokal, regional och nationell nivå.

Räddsam Kronoberg har sedan starten bland annat arbetat med olika projekt såsom stödprocesser
samt skadeförebyggande och skadeavhjälpande arbete. Föreningen har också formaliserats och
styrelse för verksamheten har valts bland de förtroendevalda i medlemskommunema. Även föreningsstadgar har tagits fram. Ljungby kommun har sedan avsiktsförklaringen dock formellt sett
aldrig beslutat om medlemskap i Räddsam Kronoberg, ekonomisk förening. Ett beslut om med
lemskap i ekonomisk förening bör beslutas i kommunfullmäktige.
Tekniska förvaltningen anser att Räddsam Kronoberg är ett fruktbart samarbete med mycket nyt
tigt erfarenhetsutbyte och en god strävan efter likvärdiga räddningsinsatser i hela länet. Förvalt
ningen anser också att det finns ekonomiska fördelar, bland annat stordriftsfördeiar, med ett
medlemskap i Räddsam Kronoberg och att ett medlemskap är viktigt för att hantera framtida ut
maningar inom räddningstjänstens verksamhet.

Carl Håkansson
Räddningschef

Teknisk chef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

341 83 Ljungby

Olofsgatan 9

0372-78 90 00 vx

212000-0670

PLUSGIRO

302 50-5

E-POST

TELEFAX

WEBBPLATS

BANKGIRO

kommiinstyrelsen@ljungby.se

0372-78 91 44

www.ljungby.se

156-0879

140112/17
RÄDDSAM KRONOBERG
Räddningstjänstsamverkan i Kronobergs iän

Föreningsstadgar

UPPRÄTTAD AV: HH

Föreningsstadgar
Räddsam Kronoberg

sida 1 av 4

ekonomisk förening

Antagna den 2017-05-08
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Räddsam Kronoberg ekonomisk förening.
§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom:
samverkan uppnå stordriftsfördelar och hög effektivitet med bibehållen stark lokal
förankring i kommunerna.
samverkan vidareutveckla kunskapsbasen, arbetssätt och metoder gemensamt utifrån
nationell och internationell metodutveckling.
samverkan mellan räddningstjänsterna i Kronobergs län, långsiktigt möjliggöra likvärdiga
och effektiva räddningsinsatser och o lycksfö re byggande verksamhet.
samverkan och samarbete med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå stärkas.
Medlem deltar i verksamheten genom att aktivt medverka för genomförande av föreningens
ändamål och verksamhet enligt §2 genom egen arbetsinsats och bidrag i form av ekonomiska
medel.
Föreningen skall bedriva verksamheten inom ramen för den kommunala kompetensen.
§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.
§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas en kommunal räddningstjänstorganisation som kan förväntas följa
föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
§ 5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman
fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

Registrerad av Bolagsverket 2017-05-18
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§ 6 Insats
Medlemmarna skall ha ett totalt insatsbelopp som uppgår till 50 000 kr.
Varje medlem som ska delta i föreningen faktureras ett insatsbelopp när medlemskap har
beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.
Insatsbeloppet beräknas enligt nedanstående modell:
20% av totala insatsbeloppet fördelas lika mellan medlemmarna.
80% av totala insatsbeloppet fördelas utefter folkbokförd befolkning per 31 december året
innan föreningen bildades.

§ 7 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift vilken beslutas enhälligt av
föreningens medlemmar vid föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på det sätt och inom
den tid som styrelsen bestämmer. Medlemsavgiften per medlem begränsas till maximalt 7,50
kr per folkbokförd befolkning per 31 december året innan föreningsstämman.
§ 8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En
utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att
anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning
skickades till medlemmen.
§ 9 Avgång
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en
avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad
efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning,
eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.
§ 10 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio styrelseledamöter med lägst fem och högst tio
styrelsesuppleanter. Varje medlemsorganisation skall representras med en styrelseledamot
och en suppleant i styrelsen. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av
föreningsstämman förtiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen utser ordförande. Styrelseordförande är sammankallande. Varje styrelseledamot
innehar en röst. Styrelsen är beslutsmässig om fler än hälften av antalet styrelseledamöter är
representerade.

RADDSAM KRONOBERG
Räddningstjänstsamverkan i Kronobergs !än

Föreningsstadgar

UPPRÄTTAD AV: HH

sida 3 av 4

§ 11 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
förvaltning utses två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie
föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 juli - 30 juni.
§ 13 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie
föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och
förvaltningsberättelse.

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid
ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val
av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justerare
4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7.
beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten
8.
9.
10.
11.
12.
13.

eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
medlemsavgift för kommande verksamhetsår
beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar.

§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift
om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och
senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra
föreningsstämma.
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Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via
e-posttill samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen
omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.
§ 16 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till
reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller
delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.
§ 17 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande
till inbetalda insatser.
§18 Arvoden
Inga arvoden eller övriga ersättningar utgår för uppdrag inom föreningen.
Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.
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Kommunstyrelsen

KS §134

KS2019/0273

174

Höjning av taxa för sotning och brandskyddskontroll
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att:
kommunfullmäktige beslutar att anta förslagen på taxor för sotning och
brandskyddskontroll. Taxorna börjar gälla från och med den 1 september
2019.
kommunfullmäktige beslutar att taxorna för sotning och
brandskyddskontroll indexregi eras enligt sotningsindex, i enlighet med
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer från den 12
september 2002.

Sammanfattning av ärendet
Svenska kommunförbundet, föregångaren till Sveriges kommuner och landsting
(SKL), slutade 1998 att rekommendera nivån för lokala sotningstaxor. Beslut
om taxorna skedde därefter i vaije enskild kommun baserat på de lokala
förutsättningarna. Efter några år med detta system kom återigen önskemål från
kommunerna om hjälp med justering av ersättningen kopplat till den allmänna
kostnadsutvecklingen. Kommunförbundet arbetade därefter fram ett system för
årsvis indexreglering av sotningstaxa med mera och detta system togs i bruk
efter 2002. Ljungby kommun har inte använt sig av SKL:s sotningsindex
tidigare men räddningstjänsten önskar att det används från och med 2020 för att
inte behöva lyfta taxeförändringar till kommunfullmäktige vaije år. Årets
förändring av taxan ska dock beslutas om i vanlig ordning. Förvaltningens
framtagna förslag till taxor föreslås gälla från den 1 september 2019 och innebär
en höjning med 2,14 %.
Tekniska nämnden beslutade den 25 juni 2019, § 89, att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna nya taxor för sotning och brandskyddskontroll
i enlighet med förvaltningens förslag. Tekniska nämnden beslutade också att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att taxorna indexregleras enligt
sotningsindex.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-06-25 § 89
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-06-17
Förslag till ny sotningstaxa, 2019-04-01
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Kommunstyrelsen

Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll, 2019-04-01
Information om SKL:s sotningsindex, 2002-09-12

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska
nämndens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska
nämndens förslag till beslut.
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Höjning av taxa för sotning och brandskyddskontroll
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner nya taxor for sotning och brandskyddskontroll,
i enlighet med förslag daterade 2019-04-01, att gälla från och med 2019-09-01.
Kommunfullmäktige beslutar att dessa taxor framöver kommer att indexregleras
enligt sotningsindex, i enlighet med de riktlinjer daterade 2002-09-12, som Sve
riges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram.

Sammanfattning av ärendet
Svenska kommunförbundet, föregångaren till SKL, slutade 1998 att rekommen
dera nivån för de lokala sotningstaxoma. Beslut om taxorna skedde därefter i
vaije enskild kommun baserat på de lokala förutsättningarna. Efter några år med
detta system kom återigen önskemål från kommunerna om hjälp med justering
av ersättningen kopplat till den allmänna kostnadsutvecklingen. Kommunför
bundet arbetade därefter fram ett system för årsvis indexreglering av sotningstaxa med mera och detta system togs i bmk efter 2002. Ljungby kommun har
inte använt sig av SKL:s sotningsindex tidigare men räddningstjänsten önskar
att det används från och med 2020 för att inte behöva lyfta taxeförändringar till
kommunfullmäktige vaije år. Årets förändring av taxan ska dock beslutas om i
vanlig ordning.
Den taxehöjning som föreslås att gälla från och med 1 september 2019 innebär
en höjning med 2,14 %. Detta betyder att timpriset för sotning höjs från 455
kronor till 465 kronor. För brandskyddskontroll höjs timpriset från 859 kronor
till 877 kronor. Timpriserna ihop med beräknad tidsåtgång för olika objekt som
ska sotas/kontrolleras leder till den totala kostnaden per objekt. Sedan finns
också en inställelseavgift vid sotning som höjs från 144 till 147 kronor samt lite
andra avgifter beroende på vad som ska sotas/kontrolleras vilket tillsammans
leder till den totala kostnaden för tjänsterna. För exempelvis braskamin beräknas
en tidsåtgång för sotning på en dryg halvtimme. För en värmepanna (ej olja eller
fastbränsle) beräknas tidsåtgången för sotning till 47 minuter. Det är därmed
svårt att säga något om höjningen av taxorna generellt utan vad det blir för nya
avgifter beror helt enkelt på vilken typ av arbete som utförs på vaije ställe.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 11 juni 2019 att kommunfull
mäktige godkänner
a) nya taxor för sotning och brandskyddskontroll.
b) att dessa taxor framöver kommer att indexregleras enligt SKL:s sot
ningsindex.
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 17 juni 2019
SKL:s sotningsindex 2019
Redovisning av förslag till nya taxor
Skickas till
Kommunstyrelsen
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Höjning av taxa för sotning och brandskyddskontroll
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner nya taxor för sotning och brandskyddskontroll, i enlig
het med förslag daterade 2019-04-01, att gälla från och med 2019-09-01.
Kommunfullmäktige beslutar att dessa taxor framöver kommer att indexregleras enligt
sotningsindex, i enlighet med de riktlinjer daterade 2002-09-12, som Sveriges Kommu
ner och Landsting har tagit fram.

Sammanfattning av ärendet
Svenska kommunförbundet, föregångaren till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) slu
tade 1998 att rekommendera nivån för de lokala sotningstaxoma. Beslut om taxorna skedde
därefter i varje enskild kommun baserat på de lokala förutsättningarna. Efter några år med
detta system kom återigen önskemål från kommunerna om hjälp med justering av ersätt
ningen kopplat till den allmänna kostnadsutvecklingen. Kommunförbundet arbetade därefter
fram ett system för årsvis indexreglering av sotningstaxa med mera och detta system togs i
bruk efter 2002. Ljungby kommun har inte använt sig av SKL:s sotningsindex tidigare men
räddningstjänsten önskar att det används från och med 2020 för att inte behöva lyfta taxeför
ändringar till kommunfullmäktige varje år. Årets förändring av taxan ska dock beslutas om i
vanlig ordning.
Den taxehöjning som föreslås att gälla från och med 1 september 2019 innebär en höjning
med 2,14 %. Detta betyder att timpriset för sotning höjs från 455 kronor till 465 kronor. För
brandskyddskontroll höjs timpriset från 859 kronor till 877 kronor. Timpriserna ihop med
beräknad tidsåtgång för olika objekt som ska sotas/kontrolleras leder till den totala kostnaden
per objekt. Sedan finns också en inställelseavgift vid sotning som höjs från 144 till 147 kro
nor samt lite andra avgifter beroende på vad som ska sotas/kontrolleras vilket tillsammans
leder till den totala kostnaden för ett hushåll. För exempelvis braskamin beräknas en tidsåt
gång för sotning på en dryg halvtimme. För en värmepanna (ej olja eller fastbränsle) beräk
nas tidsåtgången för sotning till 47 minuter. Det är därmed svårt att säga något om höjningen
av taxorna generellt utan vad det blir för nya avgifter beror helt enkelt på vilken typ av arbete
som utförs på vaije ställe.
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Period 2019-04-01-2020-03-31

Tillämpningsområde

Ljungby
För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rengöringsarbete, undersökningsarbete
eller annat sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa.
Kronor
exkl. moms
Objekt i småhus
1.
1.1

Grundavgift

Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie
sotningstur per gång
Helårsbebott hus (Antal minuter * minutpris)
Fritidshus (Antal minuter* minutpris)

19,01 minuter
27,96 minuter

147,00 kr
216,00 kr

Objektsavgift (kr/enhet)

Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande
rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal.

1.3

Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60kW)
b) miljögodkänd för fastbränsle
c) Braskamin eller annan lokaleldstad eldad med fast bränsle

248,00
271,00
248,00

Eldstad utöver första objektet

155,00

Tilläggsavgift

Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd
1) 1,0-2,5 m
2) 2,6-5,0 m
3) Mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt 4.5.
2.
2.1

30,00
73,00

Övriga objekt
Inställelseavgift

Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets
utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 km från
arbetslokalerna.
För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den
proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och
timme med pris, som anges i 4.5.
2.2

Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och
förbindelsekanal. För den till rökkanalen anslutna största sotade
värmepannan uttas ersättning enligt kolumn a och för var och en av
de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b.

Normal
effekt
Mcal/h

51
101
151
201
251

-50
-100
-150
-200
- 250
- 300

(ca KW)
(-60)
(61-120)
(121 -180)
(181 -240)
(241 - 300)
(301 - 360)

kolumn a
enligt
1.1 och 1.2
363,00
421,00
484,00
508,00
545,00

kolumn b
125,00
228,00
286,00
349,00
373,00
409,00

För sotning eller rensning av annat än under 1. och 2.2.1 angivet
objekt uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5.
Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter
tidsåtgång.
2.3

Tilläggsavgift

Separat rökkanal till sidopanna
Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt
2.2.1; timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa
överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

31,00

Undersökningsarbeten m m

För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas
ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt
transportersättning enligt 4.3.
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4.
1

2

3

Särskilda bestämmelser
Om vid utförande av arbete enligt 1.2., 1.3. och 2.2.1
undantagsförhållande föreligger genom avvikelse av nedan nämnt
slag, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5.
a) sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr
åtkomlighetsregler i SBN).
b) anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt
försvårar användning av standardverktyg.
c) för sotningens genomförande erforderlig demontering och
montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan
omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller övertiger i 4.5.
angiven debiteringsperiod.
d) blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.
e) användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av
svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än
normalt på grund av anläggningsfel.
f) fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.
För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill
uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift med
dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt 4.5,
därest tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri angiven
debiteringsperiod.
För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av
rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på
härför tillkännagiven tidpunkt,
uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som
anges i 4.5. samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för
den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2 samt en
administrationsavgift av

Kronor exkl. moms

46,00

70,00

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det
belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till
förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i
kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning.

4

5

6

Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga
körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den
verkliga kostnaden.
För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att
objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning
per man och timme med pris som anges i 4.5 samt tillägg
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.
Timersättning utgår med
innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. Förarbete
under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel
kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel
halvtimme.
I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och
omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet.
Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningtiden till och
från arbetsplatsen.
I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk
utrustning. Föranvändande av speciell teknisk utrustning,
exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning
enligt överenskommelse med den betalande.
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Taxa för brandskyddskontroll - Ljungby Kommun
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor,
SFS 2003:778 samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
Föregående timtaxa ej avrundad
190401-200331
sotningsindex
Angivna avgifter i kronor exkl. moms.
Timtaxa
| Minuttaxa
1
Objekt i småhus
1.1
Grundavgift
ingår
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll

859
2,14%

1,0214
avrundat
877 kr
877,38
14,62|
14,62 kr

ingår

Tid i minuter
1.2

Pris

Kontroll avgift
1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal
Villapanna fastbränsle
Villapanna oljeeldad
Lokaleldstad

49
39
39

717 kr
570 kr
570 kr

2 Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten
Villapanna fastbränsle
Villapanna oljeeldad
Braskamin/kakelugn
Pelletskamin
Öppen spis/kamin

20
20
20
20
15

292 kr
292 kr
292 kr
292 kr
219 kr

3 Kontroll av tillkommande objekt på egen skorsten
Villapanna fastbränsle
Villapanna oljeeldad
Braskamin/kakelugn
Pelletskamin
Öppen spis/kamin

30
30
30
30
25

439 kr
439 kr
439 kr
439 kr
366 kr

1.3

Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, rtp eller läckagemätning uttas
ersättning för mertiden med timersättning

2

Övriga objekt
Kontrollavgift utgår med timersättning
3 Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd åtgärd utgår timersättning
4 Särskilda bestämmelser

4.1

4.2

För extra inställelse då kontrollen inte kunnat utföras vid budad tid, inga godtagbara
skäl förelegat, utgår timersättning samt adm.ersättning.
Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad kilometer
till förrättningsplatsen, och åter. Reslängden får dock ej sättas längre än avståndet
mellan Ljungby centrum och förrättningsplatsen

147 kr

Ersättning utgår enligt Ljungby kommuns regler för användande av egen bil i tjänsten
utan bilavtal
För kontroll utom ordinarie arbetstid.p.g.a objektsinnehavaren begärt detta utgår
timersättning samt de särskilt redovisade merkostnader tex övertidsersättning
ordinarie arbetstid 07.00-15.30

Timersättning utgår med
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid är påbörjad kvartstimma=hel kvartstimma
vid övertid är påbörjad halvtimma=hel halvtimma
Vid beräkning av arbetstidens längd då timdebitering utgår inräknas förflyttningstiden
till och från arbetsplatsen dock längst Varberg Centrum till förrättningsplatsen
I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel
samt protokollering
Indexreglering av taxan
Taxan revideras årligen med sotningsindex

877
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VB § 9

Ks2019/0121

102

Val av nämndemän för perioden 2020-2023
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer till nämndemän i Växjö
tingsrätt under perioden 2020-2023:
1. Lars Nordqvist (M)
2. Peter Berg (M)
3. Josefine Jernberg (M)
4. Jan Sahlin (M)
5. Ame Johansson (C)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Felicia Johansson (C)
Gerd Lansler (KD)
Inge Nyberg (L)
Lise Lott Åhlander (S)
Matija Rafaj (S)
Petra Ruzsa PAL (S)
Christian Johansson (V)
Christer Ivarsson(MP)
Christer Larsson (SD)

15. Helena Vuorio (SD)
16. Jan Lorentzson (SD)
Jäv
Christian Johansson (V) deltar inte under ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Växjö tingsrätt ska ha 115 nämndemän. Utav dessa har Ljungby kommun
tilldelats 16 stycken.
Tingsrätten skriver att en allsidig sammansättning av nämndemannakåren
eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke och att det
behövs tier som är yngre än 45 år. Den som väljs till nämndeman har skyldighet
att tjänstgöra i domstolen och ska vara beredd att avsätta tid for uppdraget.
Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man
lekmannadomare och representerar inte något parti.
Justerandes sign
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Valberedningen har tagit emot nomineringar från partierna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Växjö Tingsrätt 2019-03-01.
Yrkanden
Valberedningen har innan sammanträdet och under sammanträdet fått
nedanstående nomineringar presenterade.
Stefan Bramstedt (M) nominerar följande:
1. Lars Nordqvist (M)
2. Peter Berg (M)
3. Josefme Jernberg (M)
4. Jan Sahlin (M)
Lars-Ove Johansson (C) nominerar följande:
5. Arne Johansson (C)
6. Felicia Johansson (C)
Lennart Olsson (KD) nominerar följande:
7. Gerd Lansler (KD)
Lars Soiling (L) nominerar följande:
8. Inge Nyberg (L)
Magnus Carlsson (S) nominerar följande:
9. Lise Lott Åhlander (S)
10. Matija Rafaj (S)
11. Petra Ruzsa PAL (S)
Kerstin Wiréhn (V) nominerar följande:
12. Christian Johansson (V)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) nominerar följande:
13. Christer Ivarsson (MP)
Krister Salomonsson (SD) nominerar följande:
14. Christer Larsson (SD)
15. Helena Vuorio (SD)
16. Jan Lorentzson (SD)
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på varje nominering och finner att
valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse följande
personer till nämndemän i Växjö tingsrätt för perioden 2020-2023:
1. Lars Nordq vist (M)
2. Peter Berg (M)
3. Josefine Jernberg (M)
4. Jan Sahlin (M)
5. Ame Johansson (C)
6. Felicia Johansson (C)
7. Gerd Lansler (KD)
8. Inge Nyberg (L)
9. Lise Lott Åhlander (S)
10. Matija Rafaj (S)
11. Petra Ruzsa PAL (S)
12. Christian Johansson (V)
13. Christer Ivarsson (MP)
14. Christer Larsson (SD)
15. Helena Vuorio (SD)
16. Jan Lorentzson (SD)
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tingsrätt

SVERIGES DOMSTOLAR

DATUM

DIARIENR

2019-03-01

TVX 2019/65

Administrationen
Emelie Martinsson, rmrlir mnrtin^nn^rinm t 0470-560113

UUNGBYKOMMUN
kommunstyrelsen

Ank

2019 -03- 1 1

Kommunstyrelserna i länets kommuner

kommunledninsgförvaltningen
Dnr K,,W/V0/1LM-

Val av nämndemän till Växjö tingsrätt
Växjö tingsrätt ska ha 115 nämndemän. Fördelningen mellan kommunerna fram
går av bilaga. Den löpande tjänstgöringstiden för samtliga nämndemän upphör
med utgången av 2018. Det ankommer nu på kommunfullmäktige i respektive
kommun att förrätta val av nämndemän för mandatperioden

1 januari 2020 - 31 december 2023

Sista dag att meddela oss valda nämndemän
Vi behöver senast 1 september 2019 besked om vilka som valts till nämndemän.
Detta för att kunna planera nämndemännens tjänstgöring. De nämndemän som
valts ska också genomgå en obligatorisk utbildning här på tingsrätten innan de
får börja tjänstgöra.

Allsidig sammansättning
Enligt 4 kap. 7 § rättegångsbalken, som handlar om val av nämndemän, ska en
allsidig sammansättning av nämndemannakåren eftersträvas med hänsyn till ål
der, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det Finns flera alternativa sätt att uppnå
en allsidig sammansättning bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort
som nämndemän eller de som tjänstgjort kortast tid. Vi vill påminna om att det
behövs lämpliga nämndemän i alla åldrar, men generellt sett behövs fler som är
yngre än 45 år.
1 6 § nämnda balk sägs att valbar nämndeman är varje svensk medborgare som
är folkbokförd i kommunen som hör till tingsrättens domkrets och som inte är
underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lagfaren domare,
anställd vid domstol, åklagare, polis, advokat eller annan som har till yrke att föra
andras talan inför rätta får inte vara nämndeman. Ingen får samtidigt vara nämn
deman i hovrätt och tingsrätt. Av bestämmelserna i 6 § framgår också att till
nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, själv
ständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget.
Den som väljs till nämndeman har skyldighet att tjänstgöra i domstolen och ska
vara beredd att avsätta tid för uppdraget. I 4 kap. 7a § rättegångsbalken framgår
att en nämndeman har rätt till ledighet från anställning i den utsträckning som
behövs för att han eller hon ska kunna utföra sitt uppdrag.

Box 81, 351 03 Växjö • Besöksadress: Kungsgatan 8 • Telefon: 0470 - 56 01 00 • Fax: - • vaxjo.tingsratt@dom.se • www.vaxjotingsratt.domstol.se
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Opolitiskt uppdrag
Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte något parti. Val av nämndemän ska enligt riks
dagsbeslut ske året efter de allmänna valen just för att markera att uppdraget inte
är politiskt.

Domstolens behov av uppgifter om nämndemännen
När ni skickar oss uppgift om vilka nämndemän som valts behöver vi nedanstå
ende uppgifter för att kunna kontrollera nämndemännen:
•

Personnummer

•

Efternamn, tilltalsnamn

•

Mobiltelefonnummer

•

E-postadress

Ni ska inte lämna uppgift om vilket part som nominerat nämndemännen.
Med hjälp av personnumret hämtar vi adress från Skatteverkets folkbokförings databas Navet.

Lars-Olle Larsson
Lagman

3(3)
DATUM

DIARIENR

2019-03-01

TVX 2019/65

Bilaga
Antal nämndemän per kommun

Kommun

Antal

Alvesta

11 st

Lessebo

6 st

Ljungby

16 st

Markaryd

6 st

Tingsryd

7 st

Uppvidinge

6 st

Växjö

53 st

Almhult

10 st
Totalt 115 st

Ljungby

2019-03-11

0781

Parti

Antal mandat

Mandatnummer

L, M, KD, C

8

1

3

6

7

10

11

15

16
V, S, MP

5

2

5

8

ALT, SD

3

4

9

13

Summa

16

https://mandat.skl.se:443

6(11)

Sammanträdesprotokoll

LJUNGBY
KOMMUN

2019-09-17

Kommunfullmäktig e sval b eredni n g

VB § 10

Ks20l 9/0264

102

Valärende J Tingbratt (KD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Josef Tingbratts (KD) avsägelse och
utser Henrik Jonsson (KD) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Länsstyrelsen ombeds att utse ny ersättare för Kristdemokraterna i
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Josef Tingbratt (KD) avsäger sig i skrivelse den 14 juni 2019 uppdragen som
ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Krisdemokraternas partigrupp har lämnat förslag på ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
J Tingbratts (KD) avsägelse 2019-06-14

Justerandes sign
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Valärende M Wanderoy (S)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mathias Wanderoys avsägelse och
att be länsstyrelsen utse ny ersättare i kommunfullmäktige för
Socialdemokraterna.
Sammanfattning av ärendet
Mathias Wanderoy (S) avsäger sig den 17 juni 2019 uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
M Wanderoys avsägelse 2019-06-17

Juslenindcs sign
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Valärende M Karlsson (M)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mats Karlssons (M) avsägelse och
att utse Lisbeth Bramstedt (M) till ny ledamot i JA Nilssons donationsfond.
Länsstyrelsen ombeds att utse ny ersättare i kommunfullmäktige tor
Moderaterna.
Sammanfattning av ärendet
Mats Karlsson (M) avsäger sig den 26 juli 2019 uppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige, ersättare i miljö- och byggnämnden samt ledamot i JA
Nilssons donationsfond.
Moderaternas partigrupp har lämnat förslag på ny ledamot i JA Nilssons
donationsfond.
Beslutsunderlag
M Karlssons avsägelse 2019-07-26
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Val till Räddsam
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslår Räddsam Kronoberg att utse Annette BjersGustavsson (S) som revisor för granskning av Räddsam Kronobergs
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning under perioden
från 2019 års ordinarie föreningsstämma fram till slutet av nästa ordinarie
föreningsstämma.
Kommunfullmäktige föreslår Räddsam Kronoberg att utse Lars-Ove Johansson
(C) till ledamot i styrelsen för Räddsam och Gunilla Åström (M) till ersättare för
tiden från 2019 års ordinarie föreningsstämma fram till slutet av nästa års
ordinarie föreningsstämma.
Sammanfattning av ärendet
Hösten 2015 godkände tekniska nämnden i Ljungby kommun en avsiktsför
klaring om samverkan mellan räddningstjänsterna i Kronobergs län. Samverkan
döptes till Räddsam Kronoberg och målen för samarbetet har bland annat varit
att:
•
•
•
•

uppnå stordrifts fördel ar och hög effektivitet med stark förankring lokalt
vidareutveckla kunskaper, arbetssätt och metoder gemensamt utifrån
nationell och internationell metodutveckling
möjliggöra likvärdiga och effektiva räddningsinsatser och förebyggande
verksamhet på lång sikt
stärka samarbetet med andra aktörer på lokal, regional och nationell
nivå.

Räddsam Kronoberg har sedan starten bland annat arbetat med olika projekt
såsom stödprocesser samt skadeförebyggande och skadeavhjälpande arbete.
Föreningen har också formaliserats; styrelse för verksamheten har valts bland de
förtroendevalda i medlemskommunema och föreningsstadgar har tagits fram.
Val av revisor
I stadgarna fastslås att två revisorer med högst två revisorssuppleanter ska utses
för tiden mellan två ordinarie föreningsstämmor. Revisorsuppdraget är
ambulerande och Ljungby kommun ska lämna förslag på revisor för perioden
Justerandes sign
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från och med 2019 års föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie
stämma.
Val av styrelseledamot och styrelsesuppleant
I föreningsstadgarna stipuleras att varje medlemsorganisation ska representeras
av en styrelseledamot och en suppleant i föreningsstyrelsen. Dessa väljs av
ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie stämma.
Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna har lämnat förslag till
styrelseledamot, styrelsesuppleant och revisor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelser 2019-09-06

Justerandes sign

LJUNGBY KOMMUN1 JANSTESKRIVELSE

LJUNGBY
KOMMUN
Tekniskaförvaltningen
Ronnie Wallin
Tel. 0372-78 93 41
ronn ie. wallin@ljungby. se

KOMMUNSTYRELSEN 2d 19-09-06
K2015/0139.015
Ank
2019 -09- 0 9

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEK^mmunfullmäktige

Dnr Åj 37Q/9 /é?53 ?,/Q2

Val av revisor för granskning av bland annat styrelsens
förvaltning av Räddsam Kronoberg
Valberedningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser ”valberedningens förslag” (S) som revisor för granskning av
Räddsam Kronobergs årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning under
perioden från 2019 års ordinarie föreningsstämma fram till slutet av nästa ordinarie
föreningsstämma.
Alternativt
Kommunfullmäktige föreslår Räddsam Kronoberg att utse ”valberedningens förslag” (S) som
revisor för granskning av Räddsam Kronobergs årsredovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsens förvaltning under perioden från 2019 års ordinarie föreningsstämma fram till slutet av
nästa ordinarie föreningsstämma.

Sammanfattning av ärendet
Hösten 2015 godkände tekniska nämnden i Ljungby kommun en avsiktsförklaring om samverkan
mellan räddningstjänsterna i Kronobergs län. Samverkan döptes till Räddsam Kronoberg och målen
för samarbetet har bland annat varit att:
•
•
•
•

uppnå stordrifts fördelar och hög effektivitet med stark förankring lokalt
vidareutveckla kunskaper, arbetssätt och metoder gemensamt utifrån nationell och internat
ionell metodutveckling
möjliggöra likvärdiga och effektiva räddningsinsatser och förebyggande verksamhet på lång
sikt
stärka samarbetet med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Räddsam Kronoberg har sedan starten bland annat arbetat med olika projekt såsom stödprocesser
samt skadeförebyggande och skadeavhjälpande arbete. Föreningen har också formaliserats; styrelse
för verksamheten har valts bland de förtroendevalda i medlemskommunema och förenings stadgar har
tagits fram.
Val av revisor
I stadgarna fastslås att två revisorer med högst två revisorssuppleanter ska utses för tiden mellan två
ordinarie föreningsstämmor. Revisorsuppdraget är ambulerande och Ljungby kommun ska lämna
förslag på revisor för perioden från och med 2019 års föreningsstämma fram till och med nästa
ordinarie stämma

Sonja Edén
Teknisk chef

Carl Håkansson
Räddningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-06
TK2015/0139.015
Kommunfullmäktige

Val av styrelseledamot och styrelsesuppleant till ekono
miska föreningen Räddsam Kronoberg
Valberedningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser ”valberedningens förslag” (C) som ordinarie förtroendevald repre
sentant och ”valberedningens förslag” (M) som ersättande förtroendevald representant till
Räddsam Kronobergs för tiden från 2019 års ordinarie föreningsstämma fram till slutet av nästa
års ordinarie föreningsstämma.
Alternativt
Kommunfullmäktige föreslår Räddsam Kronoberg att utse valberedningens förslag” (C) som
ordinarie förtroendevald representant och ”valberedningens förslag” (M) som ersättande förtro
endevald representant till Räddsam Kronobergs föreningsstämma för tiden från 2019 års
ordinarie föreningsstämma fram till slutet av nästa års ordinarie föreningsstämma.

Sammanfattning av ärendet
Hösten 2015 godkände tekniska nämnden i Ljungby kommun en avsiktsförklaring om samverkan
mellan räddningstjänsterna i Kronobergs län. Samverkan döptes till Räddsam Kronoberg och målen
för samarbetet har bland annat varit att:
•
•
•
•

uppnå stordriftsfördelar och hög effektivitet med stark förankring lokalt
vidareutveckla kunskaper, arbetssätt och metoder gemensamt utifrån nationell och internat
ionell metodutveckling
möjliggöra likvärdiga och effektiva räddningsinsatser och förebyggande verksamhet på lång
sikt
stärka samarbetet med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Räddsam Kronoberg har sedan starten bland annat arbetat med olika projekt såsom stödprocesser
samt skadeförebyggande och skadeavhjälpande arbete. Föreningen har också formaliserats; styrelse
för verksamheten har valts bland de förtroendevalda i medlemskommunema och föreningsstadgar har
tagits fram.

Val av styrelseledamot och styrelsesuppleant
I föreningsstadgama stipuleras att vaije medlemsorganisation ska representeras av en styrelseledamot
och en suppleant i föreningsstyrelsen. Dessa väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till
nästa ordinarie stämma.

Sonja Edén
Teknisk chef

Carl Håkansson
Räddningschef
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Sammanträdesprotokoll
ra LJUNGBY

2019-09-17

KOMMUN
Kommunfullmäktiges valberedning

VB § 14

Ks2019/0344

102

Valärende A Svensson (M)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Alma Svenssons (M) avsägelse och
utser Magnus Johansson (M) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Länsstyrelsen ombeds att utse ny ledamot i kommunfullmäktige för
Moderaterna.
Sammanfattning av ärendet
Alma Svensson (M) avsäger sig den 11 september 2019 samtliga uppdrag i
Ljungby kommun vilka inkluderar:
1. ledamot i kommunfullmäktige
2. ersättare i barn- och utbildningsnämnden
3. ersättare i demokratiberedningen.
Moderaternas partigrupp har lämnat förslag på ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
A Svenssons (M) avsägelse 2019-09-11
Beslutsordning
Ordföranden frågar om valberedningen kan besluta i enlighet med Stefan
Bramstedts yrkande.
Ordföranden finner att valberedningen beslutat i enlighet med Stefan Bramstedts
yrkande.

MEDDELANDE
2019-09-05

LJUNGBY
KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen

Kommunfullmäktige

Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-09-30
1. Länsstyrelsen har utsett Lennart Olsson (KD) till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Susanna Tingbratt (KD). Lotta Ericsson (KD)
är ny ersättare i kommunfullmäktige.
2.

Socialnämnden rapporterar om ej verkställda beslut enligt SOL och
LSS under andra kvartalet 2019.

3. Region Kronoberg meddelar att regionfullmäktige den 17 j uni 2019
antog en strategi för Gröna Kronoberg 2025, efter remissomgång i
kommunerna.
4. Länsstyrelsen i Skåne har utfört en inspektion av
överförmyndarverksamheten och lämnat protokoll daterat 2019-06-14.
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BESLUT
2019-07-05

LÄNSSTYRELSEN
I

KRONOBERGS

LÄN

Dnr: 201-4217-2019

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
5 juli 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Ljungby
Parti: Kristdemokraterna
Ny ledamot: Lennart Olsson
Ny ersättare: Lotta Ericsson
Avgången ledamot: Susanna Tingbratt

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Ljungby
Ledamot

Lennart Olsson
Rut Björkström
Bengt Carlsson

Ersättare

1. Josef Tingbratt
2. Lotta Ericsson ’

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Saramaria Johansson

Ann Jonasson
Kopia till
Kommun/landsting
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Ank

2019 07 0 8
-

-

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr &£O/9/oJ5-0,/Q2

Bevis

LÄNSSTYRELSEN 2019-07-05
I

KRONOBERGS

201-4217-2019

LÄN

Lennart Olsson
HOLMSBORGSVÄGEN 20
34150 LAGAN

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den
5 juli 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Kristdemokraterna
Kommun: Ljungby
Valkrets: Ljungby

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut

LÄNSSTYRELSEN “'5U
I

KRONOBERGS

201-4217-2019

LÄN

Lotta Ericsson
RINGVÄGEN 35
34150 LAGAN

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
5 juli 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Kristdemokraterna
Kommun: Ljungby

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut

KOMMUNIKATION

LJUNGBY
KOMMUN

2019-07-04
Ks2019/0250.102

Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen

Länsstyrelsen i Kronoberg

Eva-Marie Norén Holgersson

0372-789116
eva-marie.noren-holgersson@ljungby.se

Ny ledamot för Kristdemokraterna i Ljungby
kommunfullmäktige
Susanna Tingbratt (KD) avsade sig den 4 juni 2019 samtliga uppdrag i Ljungby kommun på
grund av flytt till annan kommun.
Ett av dessa uppdrag är som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige godkände avsägelsen den 17 juni 2019.1 beslutet framgår dock inte att
ett av uppdragen var som ledamot i kommunfullmäktige. Vi vill därför be er utse ny ledamot
för Kristdemokraterna i kommunfullmäktige via detta brev.
Kopia av kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 109 bifogas.

Eva-Marie Norén Holgersson
Sekreterare i kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige

KF §108

Ks2019/0250

102

Valärende - S Tingbratt (KD)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkämia Susanna Tingbratts (KD) avsägelse
och att utse:
1.
2.
3.
4.
5.

Rut Björkström (KD) till ny ledamot i kommunstyrelsen,
Emil Torstensson (KD) till ny ersättare i kommunstyrelsen,
Lennart Olsson (KD) till ny ledamot i valberedningen,
Simon Byström (KD) till ny ersättare i valberedningen,
Matthias Nelson (KD) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Susanna Tingbratt (KD) avsäger sig den 4 juni 2019 samtliga uppdrag i Ljungby
kommun.
Valberedningen föreslår, efter samråd med Kristdemokraterna, att fullmäktige
fattar följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Susanna Tingbratts (KD) avsägelse
och att utse:
1.
2.
3.
4.
5.

Rut Björkström (KD) till ny ledamot i kommunstyrelsen,
Emil Torstensson (KD) till ny ersättare i kommunstyrelsen,
Lennart Olsson (KD) till ny ledamot i valberedningen,
Simon Byström (KD) till ny ersättare i valberedningen,
Matthias Nelson (KD) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

S Tingbratts avsägelse 2019-06-04.

Justerandes sii

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Ank
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Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2019
Lagområde Kön Typ av bistånd eller insats
Skäl att beslutet ej verkställts

SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
LSS
LSS
LSS
LSS
SoL/psyk
SoL/psyk
SoL/psyk

K
K
K
M
M
M
K
M
K
M
K
M
K
K
M
K
M
K
K
M
M
K
K
K
M
M
M
M
K
M

Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Kontaktperson
Särskilt boende
Kontaktperson
Kontaktperson

Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Resursbrist, saknar lämpliq bostad.
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Resursbrist, saknar lämpliq bostad.
Resursbrist, saknar lämpliq bostad.
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Resursbrist, saknar lämpliq bostad.
Resursbrist, saknar lämpliq bostad.
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Annat skäl.
Resursbrist, saknar lämpliq bostad.
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Resursbrist, saknar lämpliq bostad.
Resursbrist, saknar lämpliq bostad.
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Verkställt.
Verkställt.
Verkställt.
Avliden.
Verkställt.
Den enskilde har återtaqit sin ansökan.
Verkställt.
Verkställt.
Verkställt.
Verkställt.
Den enskilde har återtaqit sin ansökan.
Den enskilde har återtaqit sin ansökan.
Verkställt.

kommunledninsgförvaltningen'

rTafi/im f^r

Datum

gynnande

avbrott

beslut
2018-12-21
2019-03-07
2018-12-07
2019-01-14
2019-03-14
2018-10-19
2019-03-19
2018-12-04
2019-03-14
2018-12-11
i 2018-12-14
2018-09-07
2018-12-05
2018-11-27
2019-03-08
2019-01-23
2018-09-17
2018-12-04
2018-08-27
2018-09-18
2018-08-23
2018-0523
2018-08-27
2016-12-17
2018-10-02
2018-04-25
2018-08-17
2018-11-26
2018-05-25
2018-06-18

för
verkställighet/
avslut

2019-05-01
2019-06-05
2019-05-06
2019-05-15
2019-05-12
2019-04-30
2019-08-01
2019-07-05
2019-07-05
2019-04-16
2019-05-08
2019-03-31
2019-04-17

Norén Ho Ig ersson Eva-Marie
Från:
Skickat:
Kopia:

Amne:
Bifogade filer:

cecilia.birgersson@kronoberg.se
den 5 juli 2019 13:19
info@vaxjo.se; kommun@tingsryd.se; info@markaryd.se; Info Ljungby;
info@lessebo.se; info@almhult.se; region@regionblekinge.se;
region@regionkalmar.se; regionen@rjl.se; regionen@regionhalland.se;
kronoberg@lansstyrelsen.se; info@lnu.se; registrator@arbetsformedlingen.se;
huvudkontoret@forsakringskassan.se; skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se;
trafikverket@trafikverket.se; tillvaxtverket@tillvaxtverket.se; spsm@spsm.se;
info@mucf.se; info@energikontorsydost.se; registrator@lrf.se;
ase.classon@helasverige.se; peter.johansson@folkbildning.net; LOSMALANDBLEKINGE@LO.SE; kronoberg@centerpartiet.se
Regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg antagen
Gröna Kronoberg antagen strategi.pdf

Hej!
Vi vill tacka er för att ni tog er tid att besvara vår remiss för aktualisering av Kronobergs regionalo utvecklingsstrategi
- Gröna Kronoberg 2025. Vi fick in många värdefulla synpunkter som vi har beaktat och hanterat i processen med att
färdigställa strategin.
Vi har arbetat utifrån principer:

•

På områden där fler än en remissinstans har inkommit med samma synpunkt ska den beaktas

•

Det är en aktualisering

•

Utgå från målbilden

•

Insatsområden är främst vad som behövs inte hur

•

Detaljer som hanteras i understrategier ska inte lyftas in i strategin

•

Perspektiv som är sektorövergripande har inget eget område

17 juni antog Regionfullmäktige strategin som vi har bifogat.
Ni hittar mer information om strategin, aktiviteter, analyser och finansieringskällor på
http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/
Nu fortsätter arbetet med att förverkliga strategin.
Tack ännu en gång och trevlig sommar!
Med vänlig hälsning
Cecilia Birgersson
Verksamhetsutvecklare | Regional utveckling Verksamhetsstöd
0470 58 30 85 | 0739-43 02 75
Cecilia.birqersson@kronoberq.se
www.reqionkronoberq.se
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FORORD
Gröna Kronoberg2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi (RUS)
och beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025. En omfattande
dialog med cirka 1000 aktörer bidrog 2015 till att vi landade ner i Kronobergs
målbild - Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer medförnyelseförmåga.
I din hand håller du en aktualiserad version av strategin. Den har skapats
utifrån en nulägesbild av vår omvärld och länet.

ECKLINGSSTRATEGI
NOBERGS LÄN

Kronobergs utveckling påverkas både av vad som händer i omvärlden men
ocksä av hur aktörer i länet agerar. Med en gemensamma regional utvecklings
strategi kan vi, alla aktörer, fa information om utvecklingen i Kronobergs län
och vad vi behöver påverka och samverka om. Strategin är ett verktyg för att
skapa bättre förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och ökad samver
kan. Den är antagen av regionfullmäktige och är därefter styrande för Region
Kronobergs arbete med hållbar regional utveckling och stödjande för andra
aktörer i länet.
Strategin har fyra prioriteringar: utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgäng
lighet, en plats att vilja leva och bo på, utveckla en innovativ region och ett brett
näringsliv samt utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa.
Hållbarhet och den gröna profilen är genomgående i strategin.
Tillsammans gör vi skillnad för Kronoberg 2025!

Thomas Ragnarsson

Christel Gustafsson

Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Regional urvecklingsdirektör
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INTRODUKTION
GRONA KRONOBERG 2025
Den regionala utvecklingsstrategins syfte är att
definiera de övergripande målen och priorite
ringarna för regionen fram till 2025. Samman
taget ger strategin en övergripande inriktning
över vad som ska uppnås och vilka åtgärder som
behöver genomföras för att nä målbilden. Det
är baserat pä utgångsläget och en bedömning
av framtiden.
Region Kronoberg har valt att, utöver det
som förordningen om regionalt tillväxtarbete
föreskriver, göra den regionala utvecklingsstra
tegin till en samlande strategi för utvecklingen
av Kronobergs län — vad ska vi arbeta med och
hur. Det är dock tillväxt som är i fokus och som
styr från vilket perspektiv mål och insatsområden
finns med. Strategin har getts namnet Gröna
Kronoberg 2025 för att hållbarhetsaspekterna är
genomgående i strategin.

FN:s mål för hållbar utveckling - Agenda
2030, tematiska mål för den nya sammanhållningspolitiken i EU och Nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 20152020 är vägledande för Gröna Kronoberg. Målen
i Gröna Kronoberg som handlar om klimat och
energi ligger i linje med de regionala miljömålen
som Länsstyrelsen ansvarar för. I aktualiseringen har även hänsyn tagits till uppdaterade
rekommendationer till länet frän OECD och de
globala megatrender som påverkar Kronoberg
nu och pä lång sikt. Megatrenderna är framför
allt digiralisering, urbanisering, demografiska
förändringar med en åldrande befolkning, skifte
i ekonomisk makt till framför allt Asien samt
miljö- och klimatförändringar.

Alla regioner har en regional utvecklingsstrategi. Det är ett uppdragfrän riksdagen som styrs
av den statliga förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete (se bilaga 1). Region
Kronoberg har ansvaretför det regionala tillväxtarbetet i länet. Arbetet innebär bland
annat att utarbeta en regional utvecklingsstrategi och samordna genomförandet av denna.
Det innebär också att löpandefölja utvecklingen i länet och defunktionella analysregio
nerna i länet iförhållande till regionala och nationella mål. Att årligen följa upp, att låta
utvärdera och att till regeringen redovisa resultatet av det regionala tillväxtarbetet.
En regional utvecklingsstrategi ska aktualitetsprövas en gång per mandatperiod. Gröna
Kronoberg togs fram 2015 och har aktualitetsprövats 2019.

AVGRANSNING OCH KOPPLING
MELLAN STRATEGIER
För att avgränsa strategin inriktas den på utmaningsdriven utveckling och pä prioriteringar som
kräver samverkan. Det innebär att den inte kan
sammanfatta allt regionalt utvecklingsarbete.
Istället prioriteras utmaningar och möjligheter
som kräver samverkan över gränser, mellan olika
områden och aktörer.
Då den regionala utvecklingsstrategin är lång
siktig och övergripande kopplas understrategier
och handlingsplaner till den. De konkretiserar

vilka mål och insatser som ska genomföras i det
kortare perspektivet. Det är i understrategier och
handlingsplaner som aktörer inom olika områden
far möjlighet att samverka runt hur målen i regio
nala utvecklingsstrategin ska uppnås. Exempel på
understrategier är kompetensförsörjningsstrategin,
trafikförsörjningsprogrammet och kulturplanen.
Handlingsplaner beskriver i sin tur än mer konkret
vad som ska genomföras för att uppnå målen i
understrategin.
Samordning mellan Gröna Kronoberg och kom
munernas översiktsplanering eftersträvas särskilt.

påverkansfaktorer knutna till respektive mål.
Uppföljning kommer även att göras utifrån en
hällbarhetsdimension, se tabell 1 och tabell 2.
Strategin innehåller fyra prioriteringar.
Prioriteringarna är övergripande och visar vilken
riktning vi behöver arbeta mot för att möta

utmaningarna och nå målen. Prioriteringarna
påverkar, och är i stor utsträckning beroende av
varandra. Varje prioritering har insatsområden
som syftar till att beskriva vad länets aktörer
behöver samverka kring för att förverkliga
prioriteringarna.

MÅLBILD

GRONA KRONOBERG

AGENDA 2030

STRATEGISKA OMRÅDEN

SAMMANHALLNINGSPOLITIKEN I EU

NATIONELLA STRATEGIN FOR HALLBAR REGIONAL
TILLVÄXT OCH ATTRAKTIONSKRAFT

GRONA KRONOBERG

I

ÖVERSIKTSPLANER
I KOMMUNERNA

UTVECKLA KOMPETENS
FÖRSÖRJNINGEN OCH
EN GOD OCH
JÄMLIK HÄLSA

BiL/ I. visar kopplingen mellan EU. nationell nivå. Gråna Kronoberg, undentrategier och dess handlingspla.

STRUKTUR
Strategin är uppdelad i två strategiska områden:
•

Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer

•

Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett
ökat humankapital

De strategiska områdena utgör ramen för målen
och prioriteringarna och de har centrala utma
ningar kopplade till sig. Det är dessa utmaningar
strategin syftar till att bemöta genom mål,
prioriteringar och insatsområden. Målen som är
långsiktiga kopplar an till uppdraget, regional
tillväxt. För att tydliggöra vad som på kortare
sikt kan påverkas for att nå målen finns ett antal

FÖRVERKLIGANDE

Bild 2, visar strategins struktur.

MÅLBILD
MÅLBILDEN FÖR KRONOBERGS LÄN KALLAS GRÖNA
KRONOBERG 2025 OCH HANDLAR OM ATT ”KRONOBERG
VÄXER I ÖPPNA OCH HÅLLBARA LIVSMILJÖER MED
FÖRNYELSEFÖRMÅGA”. NEDAN FÖLJER EN BESKRIVNING AV
GRÖNA KRONOBERG 2025.

utmaningar. Det ger tillväxt och jobb att leva av
och bra miljöer för människor att växa i. Genom
att påskynda utvecklingen i riktning mot en
cirkulär ekonomi så återuppbygger vi resurser
oavsett om det är socialt, ekologiskt eller eko
nomiskt. Gröna Kronoberg 2025 har för avsikt
att påverka omgivningen positivt, att lämna
positiva ekologiska fotavtryck. Det handlar om
att skapa en helhetssyn för kloka beslut avseende
systemoptimering. Det innebär att se avfall
som näring för nästa tillverkningsprocess, att
använda förnybar energi, att främja mångfald för

styrka och motståndskraft och skapa fungerande
marknader. Gröna Kronoberg satsar pä att bli
ett plusenergilän1 som producerar mer energi än
det förbrukar. Den gröna profilen bygger på ett
ansvar både för en helhetssyn och för enskilda
satsningar. I det ingår vära förtroendevaldas mäl
och prioriteringar kombinerat med individers
och gruppers systempåverkande initiativ. Dessa
kan komma från alla delar av samhället, både
från offenrlig, privat och ideell sektor. På så vis
leder Kronoberg 2025 en hållbar utveckling i
framkant - som Europas grönaste region.

Plusenergilän innebär attproduktionen avförnybar energi och biobränsle överstiger den totala energianvändningen i länet, dvs.
blir självförsörjande och kan exporteraförnybar energi

GRÖNA KRONOBERG - VI VÄXER I ÖPPNA OCH HÅLLBARA
LIVSMILJÖER MED FÖRNYELSEFÖRMÅGA.

Det är flickor och pojkar, kvinnor och män

mellan stad och land genom att stärka funk
tionella samband och genom att förvalta och
utveckla landskapets natur- och kulturvärden
som en grund för utvecklingen. En välutvecklad
högskolestruktur och närheten till Linnéuniversitet skapar grund för framgångsrika, innovativa
samarbeten.

i olika åldrar som skapar utveckling och
förnyelse inom alla sektorer - offentlig, privat
och ideell. De påverkas av och påverkar utveck

lingen. De är Gröna Kronobergs intressenter och
målgruppen för det regionala utvecklingsarbetet.
Alla behövs för att skapa öppna och hållbara
livsmiljöer som är attraktiva att bo, arbeta och
vistas i. Tillsammans ser vi möjligheter i globala
och lokala utmaningar. Samverkan kring social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet gör Gröna
Kronoberg framgångsrik. Samverkan genom
öppna och transparenta processer och kompetent
ledarskap är den gröna tråden fram till målen i
Gröna Kronoberg.

Gröna Kronoberg har en stark förnyelse
förmåga och växer av en cirkulär ekonomi.

Näringslivet breddas från sin bas i tillverknings
industri till fler tjänste- och serviceföretag och
mänga kunskapsintensiva små och medelstora
företag verkar här. Det innebär att det finns
en stor samlad erfarenhet av entreprenöriellt
arbete. En stark ideell sektor skapar arenor som
tar vara på människors engagemang och idéer
och som bidrar till en kulturell infrastruktur i
hela regionen. Vilja och förmåga finns i privat,
ideell och offentlig sektor att möta efterfrågan
av hållbara lösningar pä utmaningar som klimat,
energi, miljö, demografi, social rryggher, hälsa

Gröna Kronoberg är en växande landsbygdsregion mitt i södra Sverige mellan
storstadsregionerna. Regionen är både liten

och stor - en liten befolkning på en relativt stor
yta. Många små orter växer i och kring en stark
sträkstruktur där vägarna möts i en stark regional
kärna. Orterna och landsbygderna drar nytta
av strukturen och kompletterar varandra så att
livsmiljöerna är öppna och hållbara. Landskapets
skogar, marker och sjöar är nära och närvarande i
människors vardag genom att producera eko
logiska, sociala och ekonomiska värden. Gröna
Kronoberg utvecklar det ömsesidiga beroendet

och utbildning. En välutvecklad högskolestruk
tur i regionen skapar grund för framgångsrika
samarbeten som kombinerar olika kunskaper
och skapar innovation.
Gröna Kronoberg satsar på att bli en
ledande hållbar region. Vi möter efterfrågan

pä hållbara lösningar av lokala och globala

10

MÅL OCH PÅVERKANSFAKTORER

INDIKATORER
^

MÅL 2025

HÅLLBAR HETSDIMENSION

Nybyggda lägenheter
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STRATEGISKT
OMRÅDE:

Trångboddhet och bostadsbrist
Flyttkedjor

Utsatt för brott

OCH
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1-

Målen och de påverkande
faktorerna följs upp utifrån
ett hållbarhetsperspektiv
där vi bland annat beaktar
Agenda 2030.
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Upplevd trygghet i närområdet

VI VÄXER I ÖPPNA OCH HÅLLBARA LIVSMILJÖER
LU

Här är en beskrivning av det första strategiska
området som handlar om vad vi ska växa i.

Det handlar om platsen Kronoberg. Krono
bergs attraktivitet är central för att kvinnor och
män oavsett ålder och bakgrund ska välja att
bosätta sig här, stanna kvar eller återvända.
För att fa människor att välja Kronoberg
behöver vi arbeta med att utveckla livsmiljöer där
alla kan hitta sin plats och känna sig delaktiga i
samhället. Det kräver att vi aktivt arbetar med
samhällsbyggnad- och planering för att utveckla
våra livsmiljöer. Det handlar även om möjligheter
till en aktiv fritid.
Fysisk planering — hur vi använder våra markoch vattenområden — behöver knytas tätare till
åtgärder för tillväxt. All regional utveckling sker
inom en avgränsad geografisk yta med förutsätt
ningar som både kan stimulera och begränsa.
Med god och gränsöverskridande planering
skapar vi förutsättningar för att tillvarata de
möjligheter som linns på olika platser.
Attraktivitet är ett både mångbottnat och
subjektivt begrepp som inbegriper mänga olika
områden varav vissa får folk att vilja flytra rill en
plats och vissa gör att de som redan bor där trivs.
Det finns frågor som anses som grundläggande
för att människor överhuvudtaget ska överväga
att leva pä en plats och andra som lockar. Arbetet
med att öka vår attraktionskraft kräver därför ett
brett anslag som kan rikta sig till människor i

P

olika livsskeden och med olika bakgrund. På ett
övergripande plan har vi valt att dela in attrakti
vitet i tvä dimensioner, en "fysisk” och en ”social”
varav prioriteringen utveckla attraktiva miljöer och
tillgänglighet främst berör den "fysiska” dimensio
nen och prioriteringen en plats att vilja leva och bo
på mer berör den "sociala” dimensionen. Det är
viktigt att påpeka att det inte finns några vatten
täta skott mellan dimensionerna. Fysiska miljöer
kan till exempelvis påverka sociala förhållanden.
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Svag boendeattraktivitet, bostadsbrist och
oklara planeringsförutsättningar.

cr O

Olika förutsättningar att kunna ta del av och
utöva kultur.

Valdeltagande

I hållbarhctsuppföljningen
inkluderas även ett geografiskt
perspektiv som särskilt ska be
lysa skillnader i utvecklingen
mellan olika geografiska delar
i länet, exempelvis befolkningsglesa och befolkningstäta
miljöer.

Tillgång till höghastighetsbredband
och mobiltäckning

u

•

Målen och påverkansfaktorerna kommer även att följas
upp utifrån kön, utbildnings
nivåer, inkomstgrupper samt
härkomst.

Tillit till andra människor

Tillgänglighet till livsmedelsbutik

3

Höga utsläpp frän transportsektorn och länga
körsträckor.

Skillnader i makt och delaktighet mellan olika
grupper i samhället och minskad tillit till
vuxenvärlden bland barn och ungdomar.

Deltagande i föreningar

Ökad attraktivitet
— fler ska välja att
bo i länet. Inrikes
flyttnetto ska för
bättras 2015-2025

Tillväxtmålen kommer att
sättas i relation till mått
som mäter dess påverkan på
ekologisk, ekonomisk och
social hållbarhet.

LU

En gles struktur med svag uppkoppling mellan
tillväxtkärnorna i södra Sverige.
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Kulturarbetare
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Vårdtillgänglighet

Tillgänglighet till kollektivtrafik

Kollektivtrafikresande och kollektivtra
fikens kvalitet
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Förnyelsebara fordonsbränslen

cc.

Tillgång till förnybara godsbränslen

Klimatpåverkan
ska minska.

Utsläpp av koldioxid
i Kronobergs län
från fossila bränslen
ska till år 2025 ha
minskat till 1,5 ton
per år och länsinvånarc.

UTVECKLA ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER
MED GOD TILLGÄNGLIGHET
INSATSOMRÅDE: HÅLLBARA RESOR
OCH TRANSPORTER

Att utveckla attraktiva livsmiljöer med god
tillgänglighet handlar om att skapa goda förut
sättningar för tillväxt och ett bra och fungerande
vardagsliv för alla invånare i regionen. Det
behöver också finnas och utvecklas boende- och
livsmiljöer där människor mår bra och känner
sig trygga.
För att fa till stånd hållbara lösningar för
kommunikation, infrastruktur och service, som
kan stärka tillväxt och tillgänglighet i hela länet
behöver samhället planeras utifrån ett helhets
perspektiv. Platser, orter, städer och regioner bör
arbeta mer strategiskt för att hälla ihop, komplet
tera och dra nytta av varandras kvaliteter. Sam
ordning av fysisk planering och hållbar tillväxt på
regionala, kommunala, mellankommunala och
mellanregionala nivåer är då viktig. Det är även
viktigt att se vårt län ur en global kontext.

Här presenteras punkter som ska bidra till ett
sammanhållet och hållbart transportsystem som i
sin tur bidrar till ökad tillväxt och ett fungerande
och rikt vardagsliv för alla.
•

ske kollektivt och det behöver vara enkelt att
välja gäng och cykel där det är möjligt. För att
minska antalet personkilometer är det intressant
att utforska innovativa lösningar. Detta för att
öka möjligheten till distansarbete och erbjuda
tillgång till tillfälliga arbetsplatser nära arbetsgi
varen, eller resfria möten.
Ett hållbart transportsystem kräver också
att nya logistiklösningar utvecklas. Frän att
stärka den digitala infrastrukturen till att
förbättra omlastning av gods frän väg till
järnväg (sjöfart) i Kronoberg.

Klimatsmart transportsystem För att nä

Kronobergs utsläppsmål behöver länet få ned
transportsektorns klimatpåverkande utsläpp.
Detta kräver nya och mer kraftfulla åtgärder.
Fordon behöver bli mer energieffektiva och
hållbara bränslealternativ öka, exempelvis
eldrift. Till detta behöver det finnas en
sammanhängande laddinfrastruktur och
en elförsörjning i länet som stödjer denna
omställning.
Det handlar om att satsa pä att öka
klimatsmarta alternativ. Fler resor behöver
•

KOPPLING TILL AGENDA 2030 MÅL

Okad transportkapacitet för effektiva och
klimatsmarta transporter för näringslivet.

I Kronoberg har näringslivet behov av ett
hållbart och robust väg- och järnvägsnät för att
tillgodose transport av varor för att nä och näs
av marknader utanför länet. Särskilt viktigt är
förbindelserna till grannregionernas hamnar.
De globala handelsmönstren förändras och
handeln växer särskilt snabbt i relation mot
Av agenda 2030 målen bidrar prioriteringen framför allt till mål 3: god hälsa och välbefinnande, mål 5:jämställdhet, mål 7: hållbar energifor alla,
mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 10: minskad ojämlikhet, mål II: hållbara stader och samhällen samt mål 13: bekämpa
klimatförändringen, mål 15: ekosystem och biologisk mångfald. Observera att de globala målen och Agenda 2030 är integrerade och odelbara. Fler
mål än de som nämns ovan kan vara relevanta Jör prioriteringen, direkt eller indirekt.
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centrala och östra Europa och mot Asien. Det
ställer ökade krav på kapacitet och effektivitet
i dessa transportrelationer. Idag saknas viktiga
länkar mellan Kronoberg och de prioriterade
TEN-T-korridorerna i Polen och de baltiska
länderna. Detta berör hamnarna i Småland,
Blekinge och Skåne, men också väg- och järn
vägsnätet som kopplar till dessa knutpunkter.
En stor del av näringslivet, framförallt skogs
näringen, i länet är beroende av det finmaskiga
vägnätet för att nä omlastningsterminaler och
export. Detta vägnät måste även i framtiden
hälla acceptabel standard.
•

Stärkt tillgänglighet i Kronoberg, och i
Sydsverige i stort. Den flerkärniga strukturen

i Sydsverige är en tillgång som ska tas tillvara
genom bra tillgänglighet och korta restider
mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor.
Givet storstädernas ökade betydelse behöver
Kronoberg stärka relationen åt Malmö och
Köpenhamnshållet. Bättre kommunikationer

inom Sydsverige ökar individens valfrihet,
stärker arbetsmarknaden och förbättrar till
gången till utbildning, besöksmål, kultur och
nöjen. En god tillgänglighet mellan städerna i
Sydsverige, och ett starkt samspel mellan dem
och deras omland, kräver ett finmaskigt och
robust nät av infrastruktur. Ett väl fungerande
järnvägsnät och ett nationellt och regionalt
vägnät präglat av hög tillgänglighet är en
förutsättning.
En stark uppkoppling mellan Växjö och
övriga länet är också central för att minska
sårbarheten i regionen dä en stor del av
arbetstillfällena och arbetskraftsutbudet är
koncentrerat dit. Beroendet är ömsesidigt
- Växjö är i behov av omlandets arbetskraft
och boendemarknad samtidigt som omlandet
är i behov av de effekter en växande regional

stråken är viktigt inte bara för människors
vardag utan även för att stärka tillgängligheten
till besöksmål och evenemang.

Här presenteras punkter som ska bidra till
hållbart samhällsbyggande och stärkt samband
mellan stad och land. Det handlar om att
skapa förutsättningar för attraktiva livsmiljöer
i hela länet.
•

Fortsätta stödja utvecklingen av bredband
och digitala servicelösningar. Målet är att

98 procent av befolkningen bör ha tillgång till
snabbt bredband 2025.1 ett glest län och i en
global värld där mycket av utvecklingen sker
på nätet är det centralt. Det är även viktigt att
stödja digitala lösningar för att öka tillgäng
ligheten till service i hela länet och därigenom
också möjligheten att bo och verka i hela
länet. Det gäller inte minst offentlig sektor
som behöver skapa flexibla lösningar. Att få
värdhjälp digitalt eller att skapa nya lösningar
för att kunna låna böcker utan att personal är
på plats är tvä exempel. I ert samhälle där fler
tjänster blir digitala behöver detta gä hand i
hand med att höja den digitala mognaden i
befolkningen. Det är viktigt att motverka ett
digitalt utanförskap som framför allt är vanlig
bland äldre kvinnor och män.

grannregionerna. En bärande princip i den
regionala planeringen bör därför vara att
prioritera funktionella samband snarare än
administrativa gränsdragningar. Insatser som
skapar den högsta sammanlagda konkurrens
kraften och den lägsta sårbarheten i länet bör
premieras, oavsett om de stärker den inomeller utomregionala tillgängligheten.
•
Utveckla flexibla kollektivtrafik- och
landsbygder. För att förbättra tillgängligheten

och öka det hållbara resandet i länets glesare
miljöer och landsbygder är det viktigt att
utforska och utveckla mer flexibla kollek
tivtrafik- och trafiklösningar. Det kan till
exempel handla om kombinationslösningar av
kollektivtrafik och samåkning och samordnad
transportlogisrik. Flexibla trafiklösningar
till och trån platser utanför de vältrafikerade

•

Fler bostäder - utveckla boendemiljöer och
öka mervärdet av infrastruktursatsningar.

För att alla invånare ska komma in på bo
stadsmarknaden behövs fler bostäder och en
större variation av olika typer av boende- och
upplätelseformer. Det innebär bland annat
att fler bostäder behöver byggas i länet. Den
fysiska planeringen bör i större utsträckning

UNDERSTRATEGIER
-

dagligvaruhandel, drivmedel, post och paket,
skolor, vårdcentraler och tandvård. Service är
en förutsättning för att människor ska vilja bo
och leva på en plats och för att privat och off
entlig verksamhet ska vara trygga i att etablera
sig där. För orter som saknar ett fullskaligt
serviceutbud är det viktigt med goda kom

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

-

LÄNSTRANSPORTPLAN
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

Definiera en fungerande servicestruktur.

För att ta tillvara på hela länets potential
är det viktigt att upprätthålla en robust
servicestruktur. Det handlar om både kom
mersiell och offentlig service som exempelvis

trafiklösningar i länets glesa miljöer och

integrera infrastruktur, näringsliv, kommersiell
och offentlig service och attraktiva livsmiljöer
för att skapa större social nytta i länet. Det är
särskilt viktigt med investeringar där tillgäng
ligheten till större arbetsmarknader är god,
exempelvis i länets stationssamhällen2.
Utgångspunkten för de miljöer och bygg
nader som planeras, byggs och/eller renoveras
ska vara hållbarhet. Fokus är människors behov
av livskvalitet, och god hälsa samt miljövänligt
byggande och hushållning med resurser. Det
handlar om att skapa ett säkert, tryggt, klimats
mart och inkluderande samhälle där människor
har tillgång till natur i vardagen.

integreras i en bredare samhällskontext och
utgå ifrån orten och platsens unika kvaliteter
och förutsättningar.

INSATSOMRÅDE: HÅLLBART
SAMHÄLLSBYGGANDE

motor skapar. Samtliga kommuner i länet
gränsar samtidigt till en annan region och
utbytet med utomregionala orter är av mycket
stor betydelse. Inte minst gäller detta för
flera av de mindre kommunerna i länet som
är beroende av arbetskraftsinpendling frän

•

munikationslösningar till platser med ett
bredare utbud. Arbetet med att identifiera och
definiera en fungerade servicestruktur behöver

-

REGIONALT SERVICEPROGRAM
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

-

REGIONAL BREDBANDSSTRATEGI
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

-

KOMMUNALA ÖVERSIKTSPLANER
SAMORDNINGSANSVAR: RESPEKTIVE KOMMUN

'Stationssamhällen definieras sow noder i kollektivtmnsportssystemet. wed eller utan spårbunden trafik. Stationslaget kan ligga
mitt i orten, i utkanten, eller utanför.
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PRIORITERING 2:
EN PLATS ATT VILJA LEVA OCH BO PÅ
Prioriteringen handlar om göra länet mer
attraktivt genom att utveckla former för ökad
delaktighet och en aktiv fritid for alla, oavsett
kön, ålder, bakgrund med mera. Dels handlar det
om människor som bor här och det som far dem
att trivas, och dels handlar det om att attrahera
kompetenser, besökare och inflytrare. För att nå
dit behöver alla vara med i förändringsarbetet.
Det innebär att arbeta mer strategiskt med
inkludering och möjlighet till en aktiv fritid.

hela länet. Ett levande kulturliv ökar attraktivite
ten, lockar besökare och förbättrar förutsättning
arna för att människor ska vilja bosätta sig i länet.
*

Här presenteras ätgärdspunkter som ska bidra till
stärkt kulturutbud och ökad tillgäng till kultur i

att fa Her inflyttare exempelvis de som pendlar
till länet idag, behålla studenter i länet som
riskerar art flytta, få kronobergare art flyrra
tillbaka och för att stärka besöksnäringens
utveckling. Det innebär att fortsätta att stärka
länet som exempelvis ”berättarregion”,”glas
region”, ”natur- och kulturregion”, samt
”matregion” med fokus på hållbar, närodlad
mat. Fler platser i länet, både unika platser
och vardagsmiljöer, behöver synliggöras och
göras tillgängliga för alla genom exempelvis
kulturturism. Våra natur- och vattenvärden
lör exempelvis fiske och rekreaiion har en stor
outnyttjad potential som kan utvecklas och tas
tillvara i större utsträckning. Det är viktigt för
att utveckla kvaliteter i vår livsmiljö men även
för att stärka länets identitet.

Skapa förutsättningar för kultur och
evenemang på mindre orter. För att säker

ställa invånarnas tillgäng till kultur i hela länet
behöver kulturutbudet anpassas efter länets
förutsättningar. Mindre produktioner som kan
turnera pä mindre orter är en förutsättning

Stärkta villkor för professionella kul
turskapare och konstnärer. Att använda
avtalsrekommendationer, erbjuda nätverk och
engagera professionella kulturskapare i större
utsträckning skapar bättre förutsättningar
för att attrahera och behålla professionella
kulturskapare. Mindre än en procent av
Sveriges professionella kulturskapare bor i
Kronobergs län. Ett livskraftigt och utforsk
ande kulturliv bygger på att professionella
kulturskapare kan utveckla sina konstnärskap
och verka under rimliga arbetsvillkor och att
det finns en bredd på kulturskapare utifrån
kön, ålder, bakgrund etc.

INSATSOMRÅDE: SKAPA ETT MER
LEVANDE OFFENTLIGT RUM SOM
ARENA FÖR KULTUR, AKTIVITET
OCH EVENEMANG

•

för att garantera kultur i hela länet liksom ett
utvecklat arrangörskap. Det egna utövandet i
regi av lokala kulturföreningar är också av hög
vikt. Det skapar högre tillgång till kultur för
alla invånare i länet även de som inte bor pä
orten där arrangemanget äger rum.
•

Stärk kultur- och evenemangsutbudet i
länets större arbetsmarknadsregioner. För

att säkerställa god tillgång till kultur för länets
invånare behöver utbudet stärkas i områden
där människor naturligt rör sig. Det innebär i
huvudsak inom länets större arbetsmarknads
regioner där människor studerar eller arbetar.
Det skapar högre tillgäng till kultur för alla
invånare i länet även om de inte bor pä orten

KOPPLING TILL AGENDA 2030 MÅL

INSATSOMRÅDE: SKAPA
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT
DELAKTIGHET OCH SOCIAL
SAMMANHÅLLNING
Här presenteras punkter för att stärka känslan av
social sammanhållning genom att möjliggöra för
invånare att vara delaktiga och kunna påverka
samhällsutvecklingen.

där arrangemanget äger rum.
•

Stärk Kronobergs varumärke. Det är angelä

get art strategiskt identifiera och lyfta det som
är unikt för länet och platsen. Det behövs för
Av agenda 2030 maten bidnir prioriteringen framför allt till mät 3: hälsa och välbefinnande, mal 5: jämställdhet, mål 8: anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt, mål 10: minskad ojämlikhet, mål 11: hållbara städer och samhällen samt mål 16:fredliga och inkluderande samhällen.
Observera att de globala målen och Agenda 2030 är integrerade och odelbara. Fler mål än de som nämns ovan kan vara relevantafor prioriteringen,
direkt eller indirekt.
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•

Möjliggöra cn ökad involvering och aktivt

•

Stödja föreningslivet för att skapa fler

medskapande i samhällsutvecklingen. Det

sociala mötesplatser och nyttjande av

innebär att i större utsträckning involvera och
inkludera invånarna att vara medskapande i
samhällsutvecklingen. För att nå framgång
behöver olika medskapande metoder användas
till olika målgrupper. En förutsättning för
ökad involvering kan vara att skapa ökad
tillgäng till digital infrastruktur och digital
kompetens hos alla invånare. För att generellt
öka delaktighet i samhället är människor
boende i socioekonomiskt utsatta områden,
personer med funktionsnedsättning samt barn
och ungdomar särskilt prioriterad målgrupper.
Barn- och ungdomar är underrepresenterade
i beslutande församlingar och ges begränsade
möjligheter till inflytande lokalt och regionalt.
Det är även en målgrupp som vi i större
utsträckning vill ska stanna kvar i länet eller
vilja flytta tillbaka efter studier. Mer specifikt
behöver exempelvis patienter fa vara med och
påverka sin vård eller elever vara med och
påverka sin skola i större utsträckning. Här
ska betonas ett bemötande som ger likvärdig
tillgäng till offentliga instirutioner oavsett kön,
ålder, bakgrund med mera.

kultur och friluftsliv. Ge föreningslivet och

civilsamhället i stort bättre förutsättningar att
delta i planering och genomförande av lokalt
och regionalt utvecklingsarbete. Det civila
samhället bidrar till att involvera människor i
den lokala samhällsutvecklingen och möjliggör
lokala mötesplatser. I Kronoberg finns ett stort
utbud av föreningsliv och stora möjligheter till
friluftsliv i skog och mark som skulle kunna
nyttjas i större utsträckning. Det är viktigt att
det ges redskap till alla målgrupper att delta
i föreningslivet men nyanlända, barn och
ungdomar, personer med funktionsnedsättning
och äldre personer är särskilt prioriterade
målgrupper. Fler mötesplatser i samhället där
olika målgrupper kan mötas exempelvis över
generationsgränserna är även en viktig del.

UNDERSTRATEGIER
-

REGIONAL KULTURPLAN
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

-

REGIONAL KULTURMILJÖPLAN
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

-

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG
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MÅL OCH PÅVERKANSFAKTORER

STRATEGISKT
OMRÅDE:

MÅL 2025

INDIKATORER

Produktiviteten

Högutbildade inom näringslivet
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2014-2025 ska B RIV
Sysselsatt i Kronobergs
län öka mer än i riket.
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FOU/BRP i näringslivet

VI VÄXER AV EN CIRKULÄR EKONOMI MED
FÖRNYELSEFÖRMÅGA OCH ETT ÖKAT HUMANKAPITAL
Här är en beskrivning av det andra strategiska

ett gott liv. Genom att uppmärksamma och arbeta
sektorsövergripande med folkhälsoutmaningarna
och motverka den ojämlika hälsan i länet stärks
länets humankapital.
Ekonomi handlar om att hushålla med resurser.
Gröna Kronoberg 2025 satsar pä möjligheterna med
en cirkulär ekonomi. Det är ett industriellt pro
duktions- och konsumtionssystem som innebär ett

området som handlar om vad vi ska leva och
växa av.

Regional tillväxt handlar om en balans mellan
tillväxt i produktivitet, sysselsättning och befolkning.
Att vi är effektiva och produktiva är en förutsättning
i dagens globaliserade värld, där konkurrensen är
hård. Men det är ingen självklarhet att effektivitet
alltid leder till (ler arbeten. Det är ibland, vid större
omställningar, tvärtom. Om befolkningen samtidigt
ökar finns risk att arbetslöshet och sociala klyftor
uppstår. Det är därför av grundläggande betydelse
att ständigt hitta nya vägar för att nya arbeten ska
växa fram i regionen.
Förändringstakten blir allt högre. För att nå en
hållbar tillväxt behöver länet en hög förnyelseför
måga inom både privat och offentlig sektor. God
samordning mellan akademi, näringsliv, ideell och
offentlig sektor är en förutsättning för att skapa ett
gott utvecklingsklimat. Det kan på sikt skapa tillväxt
i regionen och främja framväxten av nya företag,
branscher och nya grupper av företagande som kan
bidra till regionens utveckling. Det är även viktigt
att främja att alla grupper i samhället har samma
möjlighet att bli företagare och att göra den könssegregerade arbetsmarknaden mer jämställd.
Förnyelse och tillväxt sker inte i ett vakuum. Det
är flickor och pojkar, kvinnor odi män som skapar
den. Den snabba teknikförändringen pä arbetsmark
naden har inneburit att människans kunskaper blir
allt viktigare. Vi behöver vara kreativa, flexibla och

självförnyande samspel mellan ekonomi, samhälle
och ekosystem för att ge positiva fotavtryck. Det står
i kontrast till linjär ekonomi som har fokus pä att
optimera endast det ekonomiska systemet. Genom
att applicera cirkulära processer pä värt samhälle så
möjliggör vi en ekonomisk tillväxt som skapar social
nytta.

CENTRALA UTMANINGAR
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Stora skillnader i hälsa mellan kvinnor och män
och mellan olika socioekonomiska grupper i
samhället.

pähittiga för att klara de framtida utmaningarna pä
arbetsmarknaden. Både för samhället och individen
är det därför av stor betydelse att vi kan erbjuda ett
livslångt och flexibelt lärande, där individer får chans
att utvecklas och bidra till sin egen och regionens
utveckling. Lärande kan även bidra till ökad hälsa
i befolkningen. En god hälsa är grundläggande för

•

Stort sysselsättningsgap mellan inrikes och
utrikes födda.
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Arbetsgivares syn på matchning
Förbättrad match
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Könsfördelning inom utbildningar
och på arbetsmarknaden
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Arbetsmarknadsregionernas storlek

Tillväxtmålen kommer att
sättas i relation till mått
som mäter dess påverkan på
ekologisk, ekonomisk och
social hållbarhet.

Målen och påverkansfaktorerna kommer även att
följas upp utifrån kön,
utbildningsnivåer, inkomst
grupper samt härkomst.

Tillgäng till gymnasial- och eftergym
nasial kompetens

CL

Behörighet till gymnasiet alt. gymna
sieexamen
Barn i ekonomiskt utsatta hushåll
Ett ökat humankapital.

Någon att dela känslor och anförtro
sig ät (sociala relationer)
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Den självskattade hälsa
för kvinnor och män.
flickor och pojkar ska
förbättras och könsskill
naderna minska.

Nedsatt psykiskt välbefinnande
Matvanor
Stillasittande
Fysisk aktivitet

På väg mot ett pluscn-

O

BRP/Energikomunition

ergilän. Minst 80 % av

den totala energianvänd
ningen i Kronobergs län
kommer år 2025 från
förnybara källor.
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Produktionen av förnybar energi
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Målen och de påverkande
faktorerna följs upp utifrån
ett hållbarhetspcrspcktiv
där vi bland annat beaktar
Agenda 2030.

ning — fler i arbete.

År 2025 ska syssel
sättningsgraden för
kvinnor och män i länet
uppgå till minst 80 %.

Arbetskraftens storlek

För ett län med en hög specialisering inom
industrisektorn behöver nya arbeten växa fram
inom nya näringar.

• Arbetsmarknaden och utbildningssektorn är
könsscgregerad.

Snabbväxande företag

Beveridgekurvan (arbetslöshet kontra
vakanser)

o
•

Mellan 2014-2025 ska
den sysselsatta dagbe
folkningen i länet öka
mer än riksgenomsnit
tet (exklusive storstads
regionerna).

Tillväxtvilja

Exportintensitet

Välfärdsbehoven kommer att öka vilket ställer
höga krav pä omställning inom offentlig sektor.
Det råder en omfattande matchningsproblematik mellan efterfrågan frän arbetsgivare och den
arbetskraft som finns tillgänglig.

Balanserad tillväxt —
fler arbetstillfällen.

Näringslivsklimat

z
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Nyföretagande
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HÅLLBARHETS DIMENSION
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I hållbarhets-uppföljningen
inkluderas även ett geo
grafiskt perspektiv som
särskilt ska belysa skillnader
i utvecklingen mellan olika
geografiska delar i länet,
exempelvis befolkningsglesa
och befolkningstäta miljöer.

möjlighet att påverka näringslivsklimatet i
regionen. Det kan exempelvis ske genom att
stärka kontaktytorna mellan det offentliga och
näringslivet med exempelvis handläggningstider och fbretagsbesök. Det handlar även om
vilka värderingar och kulturer som förmedlas
i olika nätverk och organisationer. Det är
särskilt viktigt för att främja framväxten av nya
företag bland unga, utlandsfödda och kvinnor
generellt och för art få befintliga företag att
vilja växa i större utsträckning.

INSATSOMRÅDE: STÄRK
INNOVATIONSGRADEN I NÄRINGSLIV
OCH OFFENTLIG SEKTOR
Här presenteras punkter för att stärka befintligt
näringsliv och offentlig sektor.
•

värdekedjorna. Den ökade specialiseringen

vid produktion av varor och tjänster innebär
att en mängd aktörer är delaktiga i framtagningsprocessen innan produkten när slutmark
naden. För att bevara framtidens konkurrens
kraft behöver länets företag ingå i dessa globala
värdekedjor. En viktig del av konkurrenskraf
ten är att fä tillgäng till nödvändig kunskap
oavsett storlek på företaget. Detta kan dels ske
genom det lokala universitetet, dels genom
de kunskapsnätverk av universitet som finns
pä den internationella och nationella arenan

Stöd entreprenörskap och nyföretagande för
ett breddat näringsliv genom fler serviceoch tjänsteföretag. Regionen är i behov av

PRIORITERING 3:
UTVECKLA EN INNOVATIV REGION
OCH ETT BRETT NÄRINGSLIV
INSATSOMRÅDE: FRÄMJA
ENTREPRENÖRSKAP OCH
TILLVÄXTVILJAN

Prioriteringen handlar dels om att bredda länets
näringsliv för att minska konjunkturkänsligheten,
dels om att utveckla länets innovationsförmåga.
Förnyelse, både i form av innovationer i befintliga
företag, offentlig sektor, akademi och der civila
samhället och i form av nya företag och branscher
är ett av de främsta verktygen för att stärka länets
tillväxt och sysselsättning. Innovation är dessutom
principer som genomsyrar en cirkulär ekonomi,
där resurser används mer effektivt genom au hela
kretsloppet tas i beaktande för produkter och
tjänster. Prioriteringen syftar till att öka länets
konkurrenskraft och hållbarhet.

Här presenteras punkter kopplat till
nyföretagande och förnyat näringsliv.
•

Stärka det regionala och lokala näringslivsklimatet. Företagsklimatet pä lokal och

regional nivå har stor betydelse för uppkom
sten av företag och för befintliga förelags
möjlighet att växa. Det handlar om att främja
ett näringslivsklimat som är inkluderande för
alla företagare oavsett kön, ålder, bakgrund
med mera och som understödjer ett innovativt
klimat. De offentliga aktörerna har god

KOPPLING TILL AGENDA 2030 MÅL

Av agenda 2030 målen bidrar prioriteringen framför allt till mål 5:jämställdhet, mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 9:
hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 10: minskad ojämlikhet, mål 12: hållbar konsumtion och produktion samt mål 15: ekosystem
och biologisk mångfald.. Observera att de globala målen och Agenda 2030 är integrerade och odelbara. Fler mål än de som nämns ovan kan vara
relevantaför prioriteringen, direkt eller indirekt.

24

ett mer diversifierat näringsliv för att stärka
omställningsförmågan, särskilt i regionens
mindre kommuner. Fler platsbundna företag
inom exempelvis besöksnäring och de gröna
näringarna skulle bidra till att minska länets
sårbarhet och bidra till en mer attraktiv region.
De gröna näringarna är knutna till marken
de brukar och besöksnäringen till platsen. I
det fall företag inom besöksnäringen finns på
mindre platser kan de, samtidigt som de attra
herar turister, också bidra till sysselsättning på
landsbygden. Fler kunskapsintensiva fämansföretag som omfattar exempelvis management
konsulter, kulturella och kreativa näringar,
IT-konsulter, tekniska konsulter samt jurister,
skulle även kunna bidra till ett mer kunskapsdrivet näringsliv även i regionens glesare delar.
Mänga etablerade företag står även inför en
generationsväxling. Nya entreprenörer som
kan ta över behövs. Studenter är en målgrupp
som bör fångas upp i bättre utsträckning som
potentiella entreprenörer. Förutsättningarna
för företagande bland utlandsfödda, ungdomar
och kvinnor generellt behöver förbättras. Det
sker exempelvis genom att säkerställa att det
företagsfrämjande systemet fungerar likvärdigt
för alla och genom särskilt stöd till dessa
underrepresenterade grupper.

Stärk företagens uppkoppling till de globala

vilka digitaliseringen underlättar. Företagen i
mindre regioner, likt Kronoberg, kan kom
pensera det begränsade kunskapsunderlaget
regionalt genom starka kontakter med dessa
kunskapsnätverk. Åtgärden är särskilt viktig
för industritäta områden i länet då de påverkas
i störst utsträckning.
•

Stärk företagens och offentlig sektors
digitaliseringsgrad. Länet har en stark

specialisering inom IT och tillverkning. Detta
innebär goda förutsättningar för en lyckad
digitalisering av näringsliver och den offentliga
sektorn. Dels lean IT-produkter och tjänster
utvecklade i Kronobergs län exporteras, dels
kan tekniksektorns digitalisering bidra till en
högre automationstakt och därmed ökade
chanser att behålla produktionen inom länet.
1 en industriregion likt Kronobergs län är det
viktigt att företagen anpassar sig och nyttjar
ny teknik som ett verktyg för att utveckla
sin verksamhet. Det handlar både om digi
talisering, robotisering och automatisering.
Digitalisering och smarta produkter är även
viktiga för service- och tjänsteföretag. Med
hjälp av digitala lösningar blir de inte lika

platsberoende vilket skapar nya förutsättningar
i länet om tillgängligheten till driftssäkert
bredband är hög. Inom offentlig sektor krävs
stora satsningar pä att ställa om verksamheten
med hjälp av digitalisering för att ge invånarna
den service de efterfrågar.
•

inom styrkeområden skapar platsspecifika
konkurrensfördelar. Länet har en tradition
av hög konkurrenskraft inom exempelvis
maskinindustri, IT samt skog-, trä- och
möbelindustrin. För att kunna konkurrera
pä en global marknad behöver länet fortsatt
utveckla specialiseringen inom dessa näringar
och även samverkan mellan dem. Nya innova
tioner uppstår ofta i gränslandet mellan olika
specialiseringar. Det handlar även om att öka
förädlingsvärdet av produkter som finns i länet
exempelvis skog vilket hänger samman med en
grön omställning. Vilka styrkeområden som
kan utvecklas hänger även samman med infra
struktursatsningar och kompetensförsörjning.
IT-sektorn är primärt koncentrerad till Växjö.
Industrisektorn är mer utspridd och skapar
möjligheter till mer lokala specialiseringar.
Det är viktigt att kunskapsnivån i dessa
branscher ökar och därigenom konkurrens
kraften. Detta ska ske i kombination med att
näringslivet breddas.

Stärk företagens och offentlig sektors gröna
omställning. Miljöteknikutvecklingen bör

stärkas ytterligare med att producera mer
smarta, klimatvänliga produkter och tjänster
vilka ökar möjligheterna för ett effektivt
resursutnyttjande Länet har exempelvis en
stor potential i att bidra till grön omställning
genom att använda skogen som resurs i större
utsträckning för exempelvis bioenergi och
miljövänligt flygbränsle. Universitet och
högskolor kan bidra till att omställningen
påskyndas. Produktionen i länet bör även
sträva efter att i större utsträckning införliva
en cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi
minskar miljöbelastningen genom att pro
dukter designas för att kunna återanvändas
eller brytas ned och komposteras. Resurserna
används mer effektivt när återanvändning,

Att tänka och göra nytt för att möta invånar
nas behov - användardriven innovation - blir
avgörande och kan omöjligt göras utan aktivt
samskapande bland samhällsaktörer. Krono
bergs län har goda förutsättningar genom en
redan välfungerande samverkan. Ytterligare
steg behöver dock tas för att utmana rådande
system för Kronobergarens förutsättningar

UNDERSTRATEGIER
-

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG
-

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI

SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG
-

REGIONAL KULTURPLAN

SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG
-

NÄRMARE KRONOBERGAREN - UTVECKLINGSSTRATEGI INOM HÄLSOOCH SJUKVÅRDEN

•

Stärk sociala innovationer. Den sociala

innovationskraften och samhällsnyttan som
sociala företag/entreprenörer kan bidra med
bör tillvaratas i större utsträckning i länet. Det
handlar inte bara om att skapa sysselsättning
för utsatta grupper utan också att stödja
aktörer och företag i deras möjligheter till
alternativa ägandeformer och nya sätt att driva
företag. Det leder ofta till nya sätt att lösa
dagens- och framtidens samhällsutmaningar.
En sådan utmaning kan exempelvis vara att
öka länets självförsörjningsgrad av livsmedel.
Näringslivet och offentlig sektor bör generellt
öka sin kunskap om socialt ansvarstagande.
Kunder och samhället värderar idag ofta
företag och organisationer utifrån deras arbete
för ett mer hållbart samhälle.

reparation och återvinning blir normen. För
ändringen gäller inte enbart teknik utan även
organisation, samhälle och finansierings- och
affärsmodeller. För att bli ett fossilfritt län kan
restvärme som i dagsläget går till spillo inom
exempelvis industrin, nyttjas betydligt mer
vilket skulle ge företagen bättre ekonomiska
förutsättningar och samtidigt vara bra för mil
jön. Nya sätt att använda restvärmen behöver
utvecklas. Att vara pä väg mot ett plusenergilän3 handlar även om att stödja omställningen
med att näringslivet ska använda mer förnybar
energi. Tillverkningen av förnyelsebar el
behöver även öka inom samhället i stort i takt
med att energibehovet ökar.

SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG
-

Utveckla regionens styrkeområdcn inom

•

LÄNSSTYRELSERNA I DE TRE LÄNEN
-

väl färdstjänster. För att klara dagens och

förutsättning för att hävda sig i den glo
bala ekonomin. Samarbete mellan företag

framtidens utmaningar inom offentlig sektor
krävs snabbt nya lösningar för välfärdstjänster.

' Plusenergilän innebär att produktionen avförnybar energi och biobränsle överstiger den totala energian

vändningen i länet. dvs. blir självförsörjande och kan exportera förnybar energi
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REGIONAL SKOGSSTRATEGI FÖR SMÅLAND

SAMORDNINGSANSVAR: SMÅLANDS TRE REGIONORGANISATIONER OCH
LÄNSSTYRELSERNA I DE TRE LÄNEN
-

LANDSBYGDSPROGRAMMET

SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN
-

KRONOBERGS LIVSMEDELSSTRATEGI

SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

Skapa nya och flexibla lösningar på

näringslivet. Att specialisera sig är en

TRÄSTRATEGI SMÅLAND

SAMORDNINGSANSVAR: SMÅLANDS TRE REGIONORGANISATIONER OCH

•

att leva ett bra liv, hela livet. Offentlig sektor
är idag en stor arbetsmarknad för kvinnor
vilket ger potential till att stödja innovationer
framför allt bland just kvinnor. De är ofta
underrepresenterade i innovationssatsningar.
Nya aktörer behöver involveras, exempelvis
är civilsamhällets medverkan i innovationsutvecklingen central och nödvändig.

STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN
-

REGIONALTÅTGÄRDSPROGRAM FÖR MILJÖMÅLEN

SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

PRIORITERING 4:
UTVECKLA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
OCH EN GOD OCH JÄMLIK HÄLSA
de påverkbara hälsoklyftorna. Invånarna utgör
regionens humankapital och är en förutsättning
för att skapa förnyelse. Prioriteringen syftar till att
utveckla humankapitalet som en viktig fram
gångsfaktor för regional utveckling.

Prioriteringen handlar om människor som
regionens främsta resurser. Det handlar om att ta
tillvara och öka flickor och pojkars, kvinnor och
mäns kunskaper och färdigheter genom hela livet.
Det handlar också om att skapa möjlighet för en
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta

INSATSOMRÅDE: SKAPA BÄTTRE
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN GOD
OCH JÄMLIK HÄLSA
*

Här presenteras punkter för att nä en god och
mer jämlik hälsa i länet. För att lyckas krävs ett
strategiskt och medvetet folkhälsoarbete och
samverkan mellan mänga olika aktörer.
•

KOPPLING TILLAGENDA 2030 MÅL

bland aktörer i länet för att bland annat stärka
tilliten till vuxna.

skola, arbetsliv och hälso- och sjukvården
behövs för att stärka den psykiska hälsan i
befolkningen. Brister i skolans funktion och
förändringar pä arbetsmarknaden har lyfts
fram som två tänkbara orsaker till psykisk
ohälsa, och därför är dessa tvä viktiga arenor
i arbetet. Psykisk ohälsa är en anledning
till au många flickor och pojkar inte går ut
gymnasiet vilket försvagar deras framtida
möjlighet på arbetsmarknaden, varvid unga
som varken arbetar eller studerar (UVAS) är
en prioriterad målgrupp. Andra prioriterade
grupper är nyanlända och ensamkommande,
personer som står utanför arbetsmarknaden,
HBTQ-personer och äldre (över 65 år), där
ensamhet lyfts fram som en orsakande faktor.

Främja goda uppväxtvillkor hos barn och
unga och motverka studieavhopp. Det

Av agenda 2030 målen bidrar prioriteringenframfor allt till mål 5: jämställdhet, mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 9: håll
bar industri, innovationer och infrastruktur, mål 10: minskad ojämlikhet, samt mål 12: hållbar konsumtion och produktion. Observera att de globala
målen och Agenda 2030 är integrerade och odelbara. Fler mål än de som nämns ovan kan vara relevantaför prioriteringen, direkt eller indirekt.
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Främja psykisk hälsa. Insatser inom förskola,

handlar om att satsa pä alla barn från födseln
och ge varje barn möjlighet att utvecklas
optimalt efter sina egna förutsättningar. Att
höja skolresultaten och att motverka studie
avhopp är en central del i att stärka barns
och ungas förutsättningar. Pojkarna i länet är
överrepresenterade bland elever som hoppar av
studierna, de presterar sämre än flickorna och
har en lägre utbildningsnivå varför de är en
prioriterad målgrupp. Stöd till föräldraskapet
är centralt och det behövs en bred samverkan
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Stärk utlandsföddas ställning pä arbets
marknaden och i samhället. Utlandsfödda

•

•

Främja goda levnadsvanor med särskilt
fokus på mat och fysisk aktivitet. Hälsosam

Stärk individens omställningsförmåga.

Arbetsmarknaden förändras allt snabbare.
En stor del av de nya arbetena kräver högre
och ibland helt ny kompetens. Länet behöver
stärka omställningsförmågan i hela länet i takt
med att kunskapsinnehållet pä arbetsmark
naden ökar. Det ställer höga krav pä säväl
individ, arbetsgivare och samhället i stort.
Minst en gymnasial utbildning krävs men
även fortsatta chanser till lärande under hela
arbetslivet via exempelvis Komvux, universitet
eller andra bildningsformer och lösningar.
Det innebär att arbetsgivare, säväl privata som
offentliga behöver arbeta aktivt och strategiskt
med sin kompetensförsörjning. Utbildningsalaörer behöver i sin tur, genom regional
samverkan med arbetsgivarna, snabbare svara
på branschernas behov utifrån omvärldens
krav. För att öka kunskapsnivån och fa ett mer
innovativt klimat är det viktigt att minska
underrepresentationen av män och kvinnor,
olika bakgrund osv. i olika branscher. En ökad
mångfald och öppenhet ska leda till att locka
fler talanger och stärka länets- och arbetsgivar
nas varumärke.

ma levnadsvanor ökar förutsättningarna för en
god hälsa och minskad sjuklighet. Det hänger
i sin tur samman med exempelvis möjligheter
att orka arbeta eller vara i annan sysselsättning.
Med levnadsvanor menas exempelvis fysisk
aktivitet, matvanor, tobak- och alkoholbruk.
Det behövs insatser inom alla levnadsvanor och
till alla grupper i befolkningen. Fysisk aktivitet
och goda matvanor behöver dock prioriteras
upp. För att främja fysisk aktivitet är det viktigt
att det finns grönområden och möjligheter till
spontanidrott. Inom mat behöver bland annat
kunskapen om livsmedelstillverkning och vad
som är goda matvanor öka.

INSATSOMRÅDE: SKAPA
BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR MATCHNINGEN PÅ
ARBETSMARKNADEN
Här presenteras punkter för att främja matchning
mellan arbetsgivare och individer pä arbetsmark
naden samt bygga den kompetens som efterfrågas
i länet.

kvinnor men även män utanför arbetsmark
naden eller med outnyttjad potential behöver
snabbare fa möjlighet till utbildning. De
behöver även fa möjlighet till en strukturerad
bedömning, värdering och dokumentation
samt ett erkännande av kunskaper och
kompetens.. Etableringsaktörer ska samordna
och effektivisera processen med kartläggning
och bedömning för individen. Det är viktigt
att insatser är samordnat och kompletterande
mellan kommunerna. Aktörerna ska även
kunna bidra till att målgruppen bygger
upp bättre kontakter med arbetslivet och
samhället i stort. Målet är att öka kunskapen
om arbetslivet och att fa individen att känna
sig mer hemma i länet. Språkinlärning ska
prioriteras och kunna kombineras med studier
eller arbete som stärker de utlandsfödda sys
selsättningsgrad. Insatser är särskilt viktigt i de
kommuner som har haft ett högt mottagande.
Främja tillgången till talanger och högutbildade. Länet behöver ta tillvara pä
högkvalificerad kompetens för att skapa en
mer kunskapsdriven, konkurrenskraftig och
hållbar region. Dels handlar det om att ta
tillvara och behålla de studenter och forskare
som utbildar sig och verkar i länets högskolor.

Främja informerade studie- och yrkesval för
ett livslångt lärande. Det finns ett för lågt

intresse om branscher med stora kompetens
behov bland ungdomar och andra grupper
som står långt från arbetsmarknaden. Vårdoch omsorg samt teknikområdet är tvä av flera
områden. Det kan motverkas genom att öka
kunskapen om koppling mellan utbildning
och arbetsliv. En central del är att luckra
upp de traditionella genuskontrakten'1 för att
främja att de individuella förmågorna styr
valet av studier och yrke. En välfungerande
och jämställd studie- och yrkesvägledning ska
börja redan i grundskolans tidiga är. Den ska
även finnas tillgängligt för vuxna som söker
stöd och rådgivning för det livslånga lärandet
och ändrade yrkesval.

UNDERSTRATEGIER
-

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

-

STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

1 Genuskontrakt innebär attfler kvinnor väljer traditionellt kvinnliga yrke och
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dels om att attrahera inflyttare med rätt
kompetenser. Arbetslivet och universitet/hög
skolor ska samverka för att främja nätverkande
och öka förekomsten av aktiviteter som ökar
förståelsen för arbetslivet och närvaron av
akademin. Arbetsgivare i alla länets kommu
ner ska tillsammans med universitetet arbeta
för att aktivt behålla och attrahera kompetens
som det råder hög konkurrens om. Det är
särskilt viktigt att bygga upp relationen mellan
akademin och företag som idag saknar erfaren
het av att arbeta tillsammans med akademin.

HAR KAN DU HITTA GRONA KRONOBERG
UNDER REGIONKRONOBERG.SE
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GRÖNA TRADEN:
KRONOBERGS METOD FÖR HÅLLBART REGIONALT
UTVECKLINGSARBETE
Kronobergs län står liksom andra regioner inför
ett antal globala och lokala samhällsutmaningar
för att nå en hållbar samhällsutveckling. Utmär
kande för dessa utmaningar är att de skär genom
sektoriella gränser.
För att insatser kopplade till Gröna Kronoberg
2025 ska bemöta dess utmaningar och driva en
utveckling som skapar positiv förändring behövs
ett ledningssystem som ger verktyg för att meto
diskt och hållbart gä frän mål till handling, gröna
tråden’. Arbetsmetoden, Gröna träden innehåller
ett antal komponenter och verktyg som lägger
grunden för detta.
Gröna träden utgår ifrän att sambällsutmaningarna sätts i centrum och att det finns ett sektorsövergripande perspektiv. För att uppnå denna
sä kallade utmaningsdrivna utveckling krävs ett
kompetent ledarskap som blir ett medel för att ska
pa kreativitet, förnyelse och innovation. En ledare
måste skapa förutsättningar för en ökad medveten
het och förståelse för en hållbar utveckling. I det
ingår att bidra till att organisationens processer är
framsynta. Det innebär att skapa beredskap för hur
samhället kan se ut på längre sikt och hur det kan
påverka verksamheten. Det kan exempelvis handla
om framtidens digitalisering.
Regionalt utvecklingsarbete ska sätta männ
iskan i centrum och komma alla människor i
samhället till del, oavsett kön, ålder, bakgrund
med mera6. Mångfald- och jämställdhetsintegrering

ska användas i alla led i arbetsmetoden gröna
tråden - frän planering till genomförande och
uppföljning. I det regionala utvecklingsarbetet
ska även barn och ungdomar ges inflytande och
ta komma till tals i frågor som berör dem. Vid
åtgärder och beslut som berör barnet ska barnets
bästa komma i första hand.
Gröna tråden innehåller utöver de övergripan
de komponenterna utmaningsdriven utveckling,
kompetent ledarskap, mångfald- och jämställdhetsintegrering och framsyn ett antal verktyg; samverkanstrappan, p/aneringsverktyg, intressentanalys,
förändringslogik och lärandecykel. Vilket verktyg
som ska användas och i vilken ordning det ska ske
beror pä den enskilda processens behov.

SAMVERKANSTRAPPAN
Samhällsutmaningar som inte kan inte lösas av en
enskild aktör kräver olika former av samverkan.
Samverkanstrappan är ett verktyg som synliggör
stegen i en utvecklingsprocess sä att aktörerna
kan agera effektivr tillsammans. Det finns tre
huvudsakliga skäl till samverkan. Det första är att
det leder till högre kostnadseffektivitet. Det i sin
tur leder till bättre och effektivare verksamheter
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I samband med att Samverkanstrappan
används bör aktörerna gemensamt undersöka
om det finns eventuella gap och hinder för ett
effekrivr samspel. Det kan vara exempelvis informationsgap, kapacitetsgap eller finansiella gap.

som minskar samhällets totala kostnader. Det
andra skälet är att samhället genom en samverkan
mellan myndigheter och/eller aktörer kan bemöta
utsatta gruppers behov. Det tredje skälet är att
inflytandet hos medborgare och andra aktörer
ökar, vilket gynnar de aktörer som samverkar.

Samverkansstrappan
illustrerar olika steg
och djup i samverkan.
' Ilar sin grundfrån Ledningssystemför hållbar utveckling i kommuner,
landsting och regioner; Svensk standard SS 854000: 2014

6 Det ärförbjudet enligt lag att diskriminera någon på grund av: kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Observera att även andra kategorier såsom stad och land, utbildnings
bakgrund eller inkomst kan vara grundför diskriminering.
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PLANERINGSVERKTYG

INTRESSENTANALYS

FÖRÄNDRINGSLOGIK

LÄRANDECYKEL

Designmetodik och designverkcyg används för att
utveckla innovativa lösningar. De utgår frän an
vändarens behov och upplevelser men lyfter också
fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv
pä utmaningarna. Det handlar om att ta fram
de lösningar som skapar värde för de som ska
använda dem, fa insikter om invånarnas verkliga
behov, arbeta i en kreativ och engagerande process
samt att tillsammans ta fram idéer och testa om
de fungerar. Det skapar inga misslyckanden dä
verktygen går ut pä att arbeta agilt, det vill säga
testa, ändra och testa igen. Processen gör det
lättare att fokusera på att lösa "rätt" problem och
sluta göra det som inte skapar värde. Den skapar
även goda förutsättningar för att idéer ska bli
verklighet och spridas.
Det regionala utvecklingsarbetet syftar till att
skapa förändring. Det finns olika planeringsverktyg som sätter förändringen, eller det önskade
resultatet, i fokus. Vad dessa planeringsverktyg
har gemensamt är att de förflyttar perspektivet
i planeringen frän aktiviteter till de resultat
och mål som vill uppnäs. Planeringen tar sin
utgångspunkt i de samhällsproblem som behöver
lösas, vilket lägger grunden för de resultat och
mål som formuleras. Detta resultatinriktade
arbetssätt kännetecknas också av ett reflekterande
förhållningssätt där lärdomar dras av framgångar
och motgångar, för att kontinuerligt förbättra
verksamheten och skapa större nytta för de som
lever och verkar i Kronobergs län.

En mångfald av intressenter ska bidra till regional
utveckling. Intressenterna ska kunna ta olika
roller och ansvar i utvecklingsarbetet över tid
och kliva in i och kliva av utvecklingsprocesser,
beroende på vad utmaningen är och vilka lösning
ar som behövs. Intressentanalys är ett verktyg som
synliggör vilka som påverkas av, och kan påverka
utvecklingsarbetet. I arbetet med intressentanalys
är det viktigt att vara medveten om, och hantera
att olika intressenter har olika förutsättningar att
få inflytande och att vara delaktiga.

Förändringslogik är ett verktyg som ger en
överblick av vad som ska förändras, hur det ska
gä till och vilka resurser som finns tillgängliga för
arbetet. Förändringslogik synliggör den logiska
kedja som säkerställer att utvecklingsarbetet
leder mot uppsatta mål. Utvecklingsprocessen
blir tydlig, styrkor och svagheter synliggörs och
förutsättningarna att följa upp arbetet förbättras.
Det ska finnas en ”grön tråd” hela vägen.

Lärandecykel är ett verktyg som används för att
förvalta kunskap så att lärande sker systematiskt.
Det behövs en plan för hur vi förvaltar kunskap
för att vara säkra pä att vi lär oss av det vi gör.
Om vi inte sprider kunskaper finns det inget
värde i att följa upp olika insatser. Syftet med
lärandecykeln är att ta ansvar och vara öppna och
transparenta. Lärandecykelns steg kan användas i
mindre eller större processer som bidrar till att nå
Gröna Kronoberg 2025. Uppföljning av hållbarhetsdimensionerna är viktigt i alla steg.

GENOMFÖRANDE, ROLLER OCH SAMVERKANSFORMER

Lärandecykelns olika steg
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Regionalt utvecklingsarbete är komplext och
kräver många aktörers delaktighet. Olika sak
områden har sina särskilda förutsättningar och
verktygen i gröna tråden behöver anpassas efter
behov. Här beskrivs några olika roller som aktörer
i länet har i arbetet för att nå regional utveckling.
På regional nivå har Region Kronoberg till
växtansvaret vilket bland annat innebär att arbeta
fram, fastställa och genomföra insatser i linje med
regionens utvecklingsstrategi. Det sker delvis
genom understrategierna som beskrivs i Gröna
Kronoberg. De förverkligas i sin tur genom bland
annat samordning av kommunala chefsnärverk. I
ärscykel ingår att ärligen i Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplanering prioritera bland
insatsområdena i Gröna Kronoberg och besluta
om en verksamhetsplan med handlingsplaner.
Den utgår frän den årliga insatsrapport som tas
fram kopplat till strategin.
Länsstyrelsen har rollen att bevaka statens
intressen och bidra till regional utveckling utifrån

sina sakområden. Bägge organisationerna leder
olika former av samverkan kring regional utveck
ling. Pä lokal nivå har kommunerna ansvaret
för förvaltningen av kommunala resurser och
för utvecklingen lokalt. Kommunerna är också
intressenter i regional samverkan.
Kommunerna, Region Kronoberg och staten
har i sin tur viktiga plattformar för samverkan
mellan många olika samhällsaktörer som var och
en bidrar till Gröna Kronoberg. Det handlar
om att skapa förutsättningar och beredskap
både för hur aktörer arbetar (process) och
vad de arbetar med.
För att nä regional utveckling behövs även
ofta samverkan nationellt och mellanregionalt.
Regionsamverkan Sydsverige är en viktig
samverkansplattform inom infrastruktur och
transportplanering, kultur, hälso- och sjukvård
samt arbetsmarknadsfrågor. Region Kronoberg
är med tillsammans med övriga sydlänen som är
Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Skåne.
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Målsättningen att skapa en grund för ökad tillväxt
i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt
och socialt hänseende.
För en gles region som Kronoberg - liten
befolkning pä en relativt stor yta - spelar det roll
när, var och hur aktörerna möts för att skapa ett
hållbart upplägg. Befintliga nätverk och mören
nyttjas for att skapa samsyn och ett strategiskt
arbete runt en viss utvecklingsfråga. Exempel på
samverkansformer är: Kommunalt forum (för för
troendevalda), nätverk och projekt. De används
för att skapa möten mellan olika intressenter
inom offentlig, privat och civil sektor i syfte att
nå samverkan och rikta olika resurser till gemen
samma mål. Under året arrangeras återkommande
större mötesplatser och möten där länets utveck
lingsaktörer kan delta och påverka utvecklingen
oavsett vilket område de representerar, exempelvis
vår- och höstforum.

LÄRANDE OCH UPPFÖLJNING
Gröna Kronoberg har en lärande- och uppföljningscykel som syftar till att skapa ett systematiskt
lärande. Ett systematiskt lärande är viktigt för att
kunna bedriva ett resurseffektivt och ändamål
senligt arbete. Uppföljnings- och lärandecykeln
beskrivs mer ingående i Gröna Kronobergs
uppföljnings- och lärandeplan.
Flera analys- och uppföljningsinsatser sker
löpande under verksamhetsåret. Varje år tar
Region Kronoberg fram en rapport där utveck

lingsstrategins mål och indikatorer följs upp.
Rapporten innehåller även en kartläggning av
de insatser som genomförts under året och som
kopplar till strategins prioriteringar och mål.
Årligen tar Region Kronoberg även fram ctr flertal
analyser som syftar till att följa utvecklingen i re
gionen och beskriva de utvecklingsförutsättningar
som finns i Kronobergs län. Varje år genomförs
även ett flertal utvärderingar och uppföljningar
av projekt och verksamheter som lår finansiering
från Region Kronoberg.
Vart fjärde är genomförs en aktualitetsprövning av utvecklingsstrategin. Syftet med
aktualitetsprövningen är att säkerställa strategins
fortsatta relevans.
All uppföljning och rapportering av mål,
indikatorer och påverkansfaktorer i regionala
utvecklingsstrategin kommer i möjligaste män
att beskrivas uppdelat på kön, härkomst, ålders
grupper och utbildningsnivå. Uppföljningen av
utvecklingsstrategin kommer även att ta hänsyn
till de tre hållbarhetsdimensionerna (se: sidan x).
Detta kommer att ske genom att vi sätter tillväxt
målen i relation till mätsystemet BRP+7, som är
framtaget av Tillväxtverket och regionerna.
En viktig del av analys- och uppföljningsar
betet är att sprida den kunskap som tas fram.
Region Kronoberg kommer därför att arbeta
aktivt med att sprida lärande inom redan etablera
de nätverk och forum.

BRP läger inget om värdet av produktionen bar lett till ökad livskvalitet för medborgarna. BRP säger heller inget om produktionen är hållbar eller
inte. Därför har BRP* tagitsfram. BRP* omfattar totalt 16 mätområden, sä kallade teman, varav 12 teman är kopplade till livskvalitet ochfyra är
så kalbsde framtidsteman" som indikerar hållbarhet över tid Vart och ett av dessa teman är breda områden inom vilka kopplingen till livskvalitet
kan beskrivas på olika sätt. BRP* har lånat sitt konceptuella ramverkfrån OECD.s Better Ufe Initiative. Better Ufe, liksom BRP*, beslår av
två delar. En del som visar utfalletför livskvalitet här och nu baserat på ett antal temaområden. En annan del visar påförutsättningarför hållbar
livskvalitet över tid utifrån fyra typer avframtidsteman (kapitalstockar).
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FÖRORDNINGEN OM REGIONALT TILLVÄXTARBETE

VAD INNEBÄR HÅLLBARHET I KRONOBERG

I Förordningen (2017:583) om regionalt
tillväxtarbete tydliggörs ansvaret för aktörer
med regionalt utvecklingsansvar och statliga
myndigheter i det regionala tillväxtarbetet.
Region Kronoberg har ansvaret för det regionala
tillväxtarbetet i Kronobergs län. I förordningen
finns bland annat bestämmelser om att:

Hållbarhet ska genomsyra alla led i det regio
nala utvecklingsarbetet. En hållbar utveckling
tillgodoser alla människors behov och mänskliga
rättigheter utan att äventyra kommande genera
tioners möjligheter att tillgodose sina. Hållbarhetsperspektivet vilar på tre ben; social, ekologisk
och ekonomisk utveckling. De tre perspektiven
är lika vik-niga och varandras förutsättningar.
Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna
och en god ekonomisk hushållning är en förut
sättning och ett medel för hållbar utveckling.
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt
och jämlikt samhälle där människor lever ett gott
liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.
Ett samhälle med hög tolerans där människors
lika värde står i centrum, vilket kräver att
människor känner tillit och förtroende till
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
Vi ska verka för att flickor och pojkar, kvinnor

•

Upprättas utifrån en analys av de särskilda
utvecklingsförutsättningarna i länet.

•

Utarbetas i samråd med berörda kommuner
och landsting samt länsstyrelser och andra
berörda statliga myndigheter. Strategin ska
förankras väl lokalt och regionalt. Även
näringslivet och det civila samhällets organi
sationer i länet ska erbjudas möjligheter
till samverkan.

•

När ett regionalt utvecklingsprogram har fast
ställts eller uppdaterats, lämnas till regeringen
och utvalda myndigheter och aktörer.

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets
utveckling och samordna insatser för att
genomföra strategin.
2. besluta om användningen av vissa statliga
medel för regionalt tillväxtarbete.
3. följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa
resultaten av det regionala tillväxtarbetet
till regeringen.
Enligt förordningen är en regional utvecklings
strategi en samlad och sektorsövergripande
strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller
flera län. Strategin ska innehålla mål och långsik
tiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet
och ligga till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program
och insatser. Vidare ska strategin:

En regional utvecklingsstrategi kan begränsas till
att enbart vara en utgångspunkt vid urvalet av
insatser när Region Kronoberg och Länsstyrelsen
fattar beslut om statliga medel för regionala
tillväxtåtgärder (tillväxtprojekt, företagsstöd och
kommersiell service). Men strategin kan också
göras bredare och då även belysa andra områden
såsom regional kulturverksamhet, kompetensför
sörjning, klimatfrågor och folkhälsa. Finansie
ringskällor för uppfyllande av strategins insatser
kan dä vara andra statliga medel, EU-medel,
olika myndigheters nationella utlysningar samt
egna regionala medel.
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och män ska ha samma förutsättningar att nå
inflytande i det regionala utvecklingsarbetet.
Arbetet ska präglas av respekt för de mänskliga
rättigheterna.
Ett ekologisk hållbart samhälle innebär att
skydda planeten frän att förstöras genom att
långsiktigt förvalta naturresurser, konsumera
och producera hållbart samt vidta åtgärder mot
klimatförändringar. I värt arbete ska vi hushålla
med resurser, minimera utsläpp till luft och
vatten, bevara biologisk mångfald och ekosys
temtjänster samt verka för en hållbar konsum
tion, produktion och samhällsplanering.
Ett ekonomiskt hållbart samhälle innebär att
förvalta och utveckla mänskliga och materiella
resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi verkar
för en varaktig, inkluderande och hållbar eko
nomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning
med anständiga arbetsvillkor för alla.

BILAGÅ 3:
BESKRIVNING OCH MOTIVERING AV MÅL

ATTRAKTIVITET - FLER SKA VÄLJA
ATT BO I LÄNET. ETT FÖRBÄTTRAT
INRIKES FLYTTNETTO (INRIKES
FLYTTNETTO I RELATION TILL
BEFOLKNINGEN 2014-2025)
Inrikes flyttnetto är det främsta mättet för att
mäta boendeattraktivitet i en region. Måttet
mäter skillnaden mellan hur många människor
som flynar till och från Kronobergs län i
relation till övriga län i Sverige. Ett positivt
inrikes flyttnetto är ett mer rättvisande mått
för att studera boendeattraktivitet än den totala
befolkningsutvecklingen. De senaste åren har
länets befolkningstillväxt till stora delar drivits av
invandringen till länet. Historiskt sett har dock
sekundäromflyttningen av de som invandrat
till länet varit hög och ökningen riskerar att bli
temporär. Det är därför inte säkert att länets
befolkningstillväxt de senaste åren kan sägas bero
pä en ökad boendeattraktivitet. Snarare är det
mer intressant, ur ett attraktivitetsperspektiv,
att följa hur många av de som invandrat till
regionen som väljer att bo kvar här på sikt, vilket
inrikes flyttnetto fångar upp. De senaste åren har
länet haft ett av de svagaste inrikes flyttnettona
i Sverige, vilket indikerar att länet har en svag
boendeattraktivitet.

KLIMATPÅVERKAN SKA MINSKA.
2025 SKA UTSLÄPP AV KOLDIOXID I
KRONOBERGS LÄN FRÅN FOSSILA
BRÄNSELN SKA TILL ÅR 2020 HA
MINSKAT TILL 1,5 TON PER ÅR OCH
LÄNSINVÅNARE.
En hållbar utveckling förutsätter att vi inte
förbrukar jordens resurser i den takt som vi gör
idag. I Kronobergs län är det främst transport
utsläppen som är den stora utmaningen. Sedan
1990 har utsläppen frän denna sektor varit i

princip oförändrade samtidigt som de totala
klimatpåverkande utsläppen minskat med mer än
30 procent. Idag står transportsektorn för ungefär
50 procent av de klimatpåverkande utsläppen i
länet. Detta beror dels pä att stora mängder godsoch persontrafik passerar länet, dels pä atr länet
har en relativt gles struktur som genererar många
och långa personresor inom länet. Idag har vi
tyvärr inte tillgäng till någon konsumtionsbaserad
utsläppstatistik pä regional nivå.

PRODUKTIVITETEN SKA ÖKA.
MELLAN 2014-2025 SKA BRP/
SYSSELSATT I KRONOBERGS LÄN
ÖKA MER ÄN I RIKET
Bruttoregionprodukt (BRP) per sysselsatt är
ett mätt pä produktiviteten i en region. BRP är
ett aktivitetsrelaterat mått som visar hur stor pro
duktionen är inom en region. Genom att sätta
det i relation till antal sysselsatta inom en region
ges ett mått på hur stort värde en sysselsatt
producerar i genomsnitt. Ju högre värde, desto
högre produktivitet. En hög produktivitet inne
bär i regel en god konkurrenskraft. I Kronobergs
län behöver vi en hög produktivitet för att bevara
konkurrenskraften, särskilt inom industrisek
torn. De senaste åren har produktiviteten i länet
utvecklats starkt, främst som en följd av att färre
arbetar inom industrisektorn, samtidigt som den
producerar samma värde. BRP är inte ett mätt
på regional välfärd eller regionala inkomster.
Ett problem med BRP är att de inte tar hänsyn
till externa effekter såsom socialt välbefinnande
och effekter på miljön. Att komplettera mätt på
ekonomisk utveckling med mätt från den sociala
dimensionen och miljödimensionen är därför väl
motiverat. Målet ska sättas i relation till jobbtill
växten i länet.

40

BALANSERAD TILLVÄXT - FLER
ARBETEN. MELLAN 2014-

med de övriga målen. Måttet ger även en bild av
det allmänna matchningsläget pä den regionala
arbetsmarknaden, det vill säga om befolkningen
synes kunna få de arbeten som finns på den
regionala arbetsmarknaden. Sedan finanskrisen
har sysselsättningsgraden i länet utvecklats
mycket svagt som en följd av att befolknings
tillväxten varit högre än jobbtillväxten. Nivän
på sysselsättningsgraden inverkar även pä den
socioekonomiska utvecklingen i en region. En
hög sysselsättningsgrad innebär i regel att antalet
personer i utsatt ekonomisk ställning minskar.

2025 SKA DEN SYSSELSATTA
DAGBEFOLKNINGEN
I LÄNET ÖKA MER ÄN
RIKSGENOMSNITTET (EXKLUSIVE
STORSTADSREGIONERNA)
Denna indikator mäter, till skillnad från BRP
per sysselsatt, om produktivitetsutvecklingen
även genererar arbeten. Det kan vara sä att
automatiseringar, särskilt i industriberoende län,
leder till att antalet arbeten minskar trots att
produktiviteten ökar. Men för att utvecklingen
ska vara hållbar är det viktigt att även antalet
yrken som helhet ökar, annars finns risk för
ökade sociala klyftor och minskad boendeattrak
tivitet. Att antalet sysselsatta i länet som helhet
ökar indikerar att näringslivet diversifieras,
då jobbrillväxren idag främst återfinns inom
service- och tjänstesektorn. Över tid har länet
haft en god jobbtillväxt och återhämtat de
arbeten som försvann i samband med nittiotalskrisen — något flera län i landet inte har lyckats

ETT ÖKAT HUMANKAPITAL. DEN
SJÄLVSKATTADE HÄLSAN FÖR
KVINNOR OCH MÄN SKA ÖKA OCH
KÖNSSKILLNADERNA MINSKA
Ett gott liv handlar inte endast om tillgäng till
arbete utan även om att må bra. De senaste åren
har sjukskrivningar med anledning av psykisk
ohälsa ökat och det finns stora hälsoskillnader
mellan kvinnor och män och mellan invånare
med olika utbildningsnivåer. En förbättrad
folkhälsa, som till stora delar handlar om
prevention, är även ett viktigt led i att klara den
framtida välfärden.

med. Detta tyder pä att länet över tid har haft
en god omställningsförmåga. Sedan finanskrisen
har jobbtillväxten i länet dock inte varit lika
stark och relativt långt under riksgenomsnittet
samtidigt som produktivitetsutvecklingen
varit god. Detta indikerar att länet är i behov
av en kraftigare jobbtillväxt inom tjänste- och
servicesektorn.

PÅ VÄG MOT ETT PLUSENERGILÄN.
MINST 80 % AV DEN TOTALA
ENERGIANVÄNDNINGEN I
KRONOBERGS LÄN KOMMER ÅR
2025 FRÅN FÖRNYBARA KÄLLOR

FÖRBÄTTRAD MATCHNING FLER I ARBETE. ÅR 2025 SKA

Enligt de regionala miljömålen ska Kronobergs
län vara ett plusenergilän 2050. Att vara ett
plusenergilän innebär att produktionen av förnybar energi och biobränsle överstiger den totala
energianvändningen i länet, dvs. blir självförsör
jande och kan exportera förnybar energi. Målet
är ambitiöst och positionerande; Kronobergs län
ska vara en av de grönaste regionerna i Sverige.

SYSSELSÄTTNINGSGRADEN FÖR
KVINNOR OCH MÄN I LÄNET UPPGÅ
TILL MINST 80 PROCENT
Måttet mäter hur stor andel av befolkningen
i arbetsför ålder, och som bor i Kronobergs
län, som har ett arbete. Då måttet påverkas av
befolkningsutvecklingen kompletterar det målen
som handlar om jobb- och produktivitetstillväxt.
För det kan vara sä att både arbeten och produk
tiviteten ökar men andelen sysselsatta minskar
— detta om befolkningstillväxten inte är i balans
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Bl LAGA 4:
SAMMANFATTNING INSATSLOGIK

STRATEGISKT
OMRÅDE

MÅL

PRIORITERING

INSATSOMRÅDE

INSATSOMRÅDEN
Klimatsmart transportsystem

Hållbara resor och
transporter

Ökad attraktivitet - fler »ka
välja att bo i länet. Inrikes
flyttnetto ska förbättras
2015-2025.
Vi växer i öppna
och hällbara
livsmiljöer

Utveckla attrakti
va livsmiljöer med
god tillgänglighet

ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta
transporter för näringslivet
Stärkt tillgänglighet i Kronoberg, och i Sydsverige i stort
Utveckla flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar i länets
glesa miljöer och landsbygder
Fortsätta stödja utvecklingen av bredband och digitala
servicelösningar

I fällbart samhälls
byggande

Definiera en fungerande servicestruktur
Fler bostäder - utveckla boendemiljöer och öka mervärdet av
infrastruktursatsningar

Klimatpåverkan ska
minska. Utsläpp av koldioxid
i Kronobergs län från fossila
bränslen ska till år 2025 ha
minskar till 1,5 ton per år
och länsinvånare.

Stärkta villkor för professionella kulturskapare och konstnärer
Skapa ert mer
levande uffcnrligt
rum som arena för
kultur, aktivitet och
En plats att vilja
leva och bo på

Skapa förutsättningar för kultur och evenemang på mindre orter
Stärk kultur- och evenemangsutbudet i länets större
arbetsmarknadsregioncr
Stärk Kronobergs varumärke

Skapa förutsättningar
för stärkt delaktighet
och social samman
hållning

Möjliggöra en ökad involvering och aktivt medskapande i
samhällsutvecklingen
Stödja föreningslivet för att skapa fler sociala mötesplatser och
nyttjande av friluftsliv
Stärka det regionala och lokala näringslivsklimatet

Främja entreprenör
skap och tillväxtviljan

Produktiviteten ska öka.
Mellan 2014-2025 ska BRP/
sysselsatt öka mer än i riket
Balanserad tillväxt - fler
arbetstillfällen. Mellan
2014-2025 ska den sysselsatta
dagbefolkningen i länet ökar
mer än riksgenomsnittet (ex
klusive storstadsregionerna)
Vi växer av
en cirkulär
förnyelseförmå
ga och ett ökat
humankapital

Stärk företagens uppkoppling till de globala värdekedjorna
Utveckla en innovativ region och
ett brett näringsliv

Stärk företagens och offentlig sektors digitaliscringsgrad
Stärk innovationsoch ortentlig sektor

På väg mot ett plusenergilän. Minst 80 % av den
totala energianvändningen i
Kronobergs län kommer år
2025 från förnybara källor.

Stärk företagens och offentlig sektors gröna omställning
Utveckla regionens styrkeområden inom näringslivet
Stärk sociala innovationer

Förbättrad matchning - fler
i arbete. År 2025 ska sysselsättningsgraden för kvinnor
och män i länet uppgå till
Ett ökat humankapital.
Den självskattade hälsan för
kvinnor och män ska öka och

Stöd entreprenörskap och nyföretagande för ett breddat närings
liv genom fler service- och tjänsteföretag

Skapa nya och flexibla lösningar på valfärdstjänstcr
Främja goda uppväxtvillkor hos barn och unga och motverka
studieavhopp
sättningar för en god
och jämlik hälsa
Utveckla kompe
tensförsörjningen
och en god och
jämlik hälsa

Främja psykisk hälsa
Främja goda levnadsvanor med särskilt fokus på mat och
fysisk aktivitet
Stärk individens omställningsförmåga

Skapa bättre
förutsättningar för
matchningen på
arbetsmarknaden

Stärk utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden och
i samhället
Främja tillgången på talanger och högutbildadc
Främja informerade studie- och yrkesval för ett livslångt lärande

REGION
KRONOBERG

MEDDELANDE
Länsstyrelsen
Skåne

2019-06-14

Kontaktperson

Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsjuridiska enbeten

341 83 LJUNGBY

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av
protokoll över inspektionen översänds härmed till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst
ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och
ska inspektera Överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen
granska om Överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och
förmynderskapsförordningen (1995:379) och även i övrigt sker på ett rättssäkert
och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av Överförmyndaren
förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska upprätta protokoll
över inspektionen.

Lllf Andersson
Länsassessor

Bilaga:
Protokoll över inspektion

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Plusgiro/Bankgiro

E-post

www

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00

010-2241110

102-2912

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad

ö Boulevarden 62 A

010-22410 00

010-224 11 02
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PROTOKOLL
Länsstyrelsen
Skåne

2019-06-14

203-11458-19

Gemensamma Överförmyndarnämnden för
Ljungby, Markaryds och Almhults kommuner

Kontaktperson

Förvaltningsavdelningen
010-224 10 00
skane@, lansstyrelsen. se

overform vndaren@lj ungbv. se

Protokoll fört vid inspektion av Gemensamma
Överförmyndarnämnden för Ljungby, Markaryds och
Älmhults kommuner den 9 maj 2019
Närvarande från Länsstyrelsen: Länsassessorn Maria Harderup Lerstorp och
länsassessorn Lllf Andersson
Närvarande från Gemensamma Överförmyndarnämnden: Ordföranden Cecilia Löf,
vice ordföranden Tommy Andersson (vid det inledande samtalet), kanslichefen
Katrin Nilsson samt överförmyndarhandläggarna Ingrid Egonsson, Eva Andersson
och Mari Gustavsson
Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Vid inspektionen ska
länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Se 21 §
förmynderskapsförordningen (1995:379).
Inspektionen inleddes med ett samtal med utgångspunkt i de frågor inför
inspektionsbesök 201 9 som besvarats av Katrin Nilsson. Följande noteras.
1. Myndighetens organisation
Den Gemensamma Överförmyndarnämnden för Ljungby, Markaryds och Almhults
kommuner bildades den 1 januari 2019. Det gemensamma kansliet är placerat i
Ljungby. Nämnden har anmält Kommunfullmäktiges beslut i Ljungby, Markaryds
och Almhults kommuner att utse ordförande, vice ordförande, ledamöter och
ersättare i nämnden för åren 2019-22 i enlighet med vad som anges i 1 9 kap 5 § sista
stycket föräldrabalken och 20 § 3 p förmynderskapsförordningen. Cecilia Löf är
ordförande och Tommy Andersson är vice ordförande. Nämnden sammanträder vid
6 tillfällen per år.

Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

Bankgiro

E-post och webb

Sociala medier

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-22410 00 vx

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 11 10

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane
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PROTOKOLL
Länsstyrelsen
Skåne

2019-06-14

Överförmyndarverksamheten tillhör Kansliavdelningen som lyder under
Kommunledningsförvaltningen. Kanslichefen/kommunjuristen Katrin Nilsson är
handläggarnas närmaste chef och har personalansvar för dem. Hon stöttar även med
juridisk kompetens. Hennes tjänstgöringsgrad inom överförmyndarverksamheten
uppgår till 20 procent.
Ingrid Egonsson, Eva Andersson, Per Månsson och Mari Gustavsson tjänstgör som
handläggare. Samtliga arbetar heltid inom verksamheten med undantag för Ingrid
Egonsson som arbetar 80 procent. Ingrid Egonsson går i pension vid utgången av
året och en ny handläggare, som tillträder den 1 september 2019, har anställts på
100 procent. Det totala antalet årsarbetskrafter uppgår för närvarande till 4.
Arbetsuppgifterna vid kansliet fördelas på så sätt att handläggarna har kommunvis
huvudansvar. Handläggarna uppfattar det som positivt och får på det sättet bättre
kontroll på akter, ärenden och flöden.
Extra personal har inte anlitats sedan Länsstyrelsens föregående inspektion. De
inblandade i överförmyndarverksamheten täcker upp för varandra vid
ledighet/sjukdom.
Nätverket med de övriga kommunerna i Kronobergs län fungerar inte optimalt för
närvarande. Vid den senaste länsträffen hade inte någon representant från
överförmyndarverksamheten i Ljungby möjlighet att medverka.
2. Överförmyndarens ut- och fortbildning
I stort sett samtliga nämndsledamöter samt samtliga tjänstemän deltog i januari 2019
i den årligen återkommande kursen överförmyndarnyheter med Jan Wallgren. Eva
Andersson och Katrin Nilsson har sedan Länsstyrelsens inspektion 201 8 genomgått
grundutbildning med Jan Wallgren och Eva von Schéele. Därutöver har samtliga
tjänstemän i april deltagit i en kurs angående Arv och dödsbo i regi av SKL.
Det planeras att nämndsledamöterna framöver ska ges fortlöpande intern utbildning
utifrån grundkursmaterial och kopplat till ärenden som blir aktuella för nämnden.
Det planeras även att nämndsledamöterna nästa år ska genomgå kursen
Överförmyndarnyheter. Det planeras slutligen att den nyanställde handläggaren ska
delta i grundutbildning.
Länsstyrelsen rekommenderar vid inspektioner hos överförmyndarverksamheterna i
Skåne, Blekinge och Kronobergs län att det är av stor vikt att ordförande och vice
ordförande respektive överförmyndare och ersättare, som ytterst ansvariga för
överförmyndarverksamheterna, även genomgår extern grundutbildning för
överförmyndare.
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3. Tillgänglighet
Enligt 8 § förmynderskapsförordningen ska Länsstyrelsen före den 1 januari varje år
underrättas om Överförmyndarens mottagningstider.
Nämndens telefontider är måndag, onsdag och fredag mellan kl. 10 och 12 samt
tisdag och torsdag mellan kl. 13 och 15. Det finns möjlighet att tala in meddelande
och svar ges därefter så snart som möjligt och senast efterföljande dag. Det finns
vidare möjlighet att boka besök när så önskas. De handläggare som riktar sig mot
Almhult och Markaryd tillhandahåller service genom att det är möjligt att boka
besök på plats i respektive kommun. Det är slutligen möjligt att vända sig till
myndigheten via mejl och dessa besvaras därefter snarast, antingen samma dag eller
senast påföljande dag.
Anpassning av tillgänglighet har gjorts efter efterfrågan. Numera kommer alla fram
på telefontiderna och det upplevs som ett lugnt tryck. Enheten har även arbetat med
att förbättra vad man kan få via e-tjänst och webbsidan och detta arbete sker
löpande.
Länsstyrelsen bedömer att myndigheten uppfyller kravet på service och
tillgänglighet enligt 6 och 7 §§ förvaltningslagen (2017:900).
4. Verksamhetens omfattning
Ljungby, Markaryds och Almhults kommuner har sammanlagt 56 401 invånare.
Antalet ärenden uppgick den 31 december 2018 till 42 godmanskap för
ensamkommande barn, 502 övriga godmanskap, 64 förvaltarskap samt 181
förmynderskap varav 14 är redovisningsskyldiga.
Gemensamma Overförmyndarnämnden har lämnat underlag för statistik till
Länsstyrelsen i enlighet med 26 § förmynderskapsförordningen avseende
verksamhetsåren 2015, 2016, 2017 och 2018.
5. Granskning
Arsräkning skulle ges in i 503 ärenden avseende 2018. Vid det senaste inlämningstillfället kom 56 årsräkningar inte in inom lagstadgad tid. Anstånd beviljades i 36 av
dessa ärenden. Nämnden har ännu så länge inte beslutat om några
vitesförelägganden och ser inte heller att det kommer att bli aktuellt under
innevarande år.
Förhandsgranskning, kontroll av att årsräkningen är korrekt ifylld och underskriven,
görs i direkt anslutning till räkningens ankomst. Eventuellt skickas anmodan om
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komplettering ut. När allt är komplett granskas årsräkningen i tur och ordning efter
ankomstdatum och i anslutning till granskningen görs en arvodesberäkning.
Urval till djupgranskning skedde i år genom att huvudmän födda under februari
månad och genom att de ställföreträdare som har fler än 5 uppdrag djupgranskades.
Den gemensamma nämnden kommer att fatta beslut om att enheten ska ta fram en
ny modell för djupgranskning. Den nya modellen ska fokusera på bevaka rätt och
sörja för person. En ingående ekonomisk granskning görs redan idag. Sammanlagt
24 årsräkningar är föremål för djup granskning under 2019.
Ekonomiavdelningen var behjälplig när det gäller granskning av årsräkningarna för
2017. Årsräkningarna för 2017 var färdiggranskade under senhösten 2018.
Angående årsräkningarna för 2018 är målet att de som kommit in i tid och där
kompletteringar inte begärts ska vara klara senast den 30 juni 2019. Den
genomsnittliga handläggningstiden för granskning av sluträkningar uppgår till 1-2
veckor.
Myndighetens rutiner för överlämnande av redovisningshandlingar m.m. till behörig
mottagare enligt 16 kap 8 § föräldrabalken sker på så sätt att när en huvudman
avlider inväntas bouppteckning och därefter sänds redovisningshandlingarna i
original till behörig mottagare. Om tingsrätten beslutar att ett ställföreträdarskap
ska upphöra skickas redovisningshandlingarna rekommenderat till huvudmannen.
Vid inspektionen framkommer att rutinerna för överlämnande av
redovisningshandlingar till ny ställföreträdare i samband med byte av ställföreträdare
sker på så sätt att redovisningshandlingar för de tre senaste åren skickas ut till den
ny tillträdde ställföreträdaren.
Länsstyrelsen vill med anledning härav anföra följande. I samband med granskning av
en enskild akt vid Länsstyrelsens inspektion den 17 september 2015 (203-22347-15)
utdelade Länsstyrelsen kritik i det efterföljande protokollet eftersom det framkom
att dåvarande Overförmyndarnämnden i Ljungby kommun vid byte av
ställföreträdare inte överlämnat redovisningshandlingar till ny ställföreträdare. Vid
Länsstyrelsens inspektion den 29 september 2016 (203-24583-16) beslutade
Länsstyrelsen att ge kritik med anledning av att nämnden endast överlämnat de
senaste redovisningshandlingarna till ny ställföreträdare. Vid Länsstyrelsens
inspektion den 14 september 2017 (203-20621-17) framkom att en fungerande
rutin för överlämnande av redovisningshandlingar enligt 1 6 kap 8 § föräldrabalken
inte börjat tillämpas förrän helt nyligen på grund av att frågan hamnat mellan
stolarna. Länsstyrelsen anförde i det efterföljande protokollet att myndigheten ser
allvarligt på att åtgärder för att säkerställa överlämnandet inte vidtagits tidigare, men
beslutade att någon ytterligare kritik inte skulle utdelas på grund av att nämnden vid
inspektionstillfällct uppgav att en rutin tagits fram och numera tillämpades.
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Vid dagens inspektion framkommer att nämnden i samband med byte av
ställföreträdare endast skickar ut de tre senaste årsräkningarna till den nytillträdde
ställföreträdaren. Med tanke på syftet med lagregeln, att tidigare ställföreträdares
förvaltning ska granskas och att fristen för att väcka skadeståndstalan mot tidigare
ställföreträdare börjar löpa när behörig mottagare tagit del av räkenskaps
handlingarna, ser Länsstyrelsen mycket allvarligt på att åtgärder för att säkerställa
överlämnandet inte sker på rätt sätt trots påpekanden och kritik vid flera tidigare
inspektioner. Gemensamma Overförmyndarnämnden förtjänar därför kritik för
bristen att inte sända ut samtliga redovisningshandlingar till nytillträdd
ställföreträdare i samband med byte.
Uppdragen att bevaka rätt och sörja för person enligt 12 kap 2, 5 och 9 §§
föräldrabalken görs utifrån den redogörelse som ställföreträdaren lämnar in.
Därutöver sker kontroll i samband med den löpande handläggningen av ärenden.
Det görs även en fördjupad utredning när impuls er/klagomål kommer utifrån, t.ex.
från boenden. Ett av målen är att vid djupgranskning även ha kontakt med
boendepersonal, anhöriga, biståndshandläggare etc.
Myndighetens rutiner för den årliga särskilda granskningen av förvaltarskap enligt
5 § 2 st förmynderskapsförordningen sker på så sätt att det skickas ut en blankett
”Omprövning av förvaltarskap” där förvaltaren får redogöra för hur det fungerar och
om förvaltarskapet ska upphöra eller fortsätta. En bedömning görs av inkommet
material och antingen bereds ärendet för beslut i tingsrätten eller så gör nämnden en
omprövning genom ett beslut på blanketten. Om ärendet varit i tingsrätten görs
ingen vidare omprövning utan då anses ärendet omprövat av tingsrätten. Det görs då
en tjänsteanteckning om detta.
6. Ställföreträdare
Antalet ställföreträdare i kommunen bedöms inte vara tillräckligt stort och det finns
ingen buffert. Flera gode män/ förvaltare har begärt sitt entledigade pga hög ålder
eller för att uppdragen är alltför komplicerade och krävande. Behovet av fler
ställföreträdare bedöms därför vara akut. Ställföreträdare rekryteras bl.a. genom
intresseanmälan på kommunens webbsida, genom annonsering i dagspress, genom
affischering, genom att befintliga ställföreträdare tillfrågas samt genom samverkan
med frivilligorganisation m.m. De tre personer som är anställda som professionella
ställföreträdare på heltid av Ljungby kommun kan anlitas som ställföreträdare till
mer komplicerade ärenden. De har för närvarande totalt ca 55 uppdrag.
Kontroll av en ny ställföreträdares lämplighet görs genom att utdrag begärs från
Polismyndigheten, från Kronofogdemyndigheten och från Socialtjänsten.
Återkommande kontroller av samtliga ställföreträdare görs vart annat år i samtliga
register. Därutöver sker en indirekt kontroll utifrån inkomna svar vid
dj upgr anskning.
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Den ställföreträdare som har flest uppdrag i kommunen har nio. Personer som är
kopplade till företag/organisation som tillhandahåller ställföreträdare anlitas inte.
Ny ställföreträdare erbjuds personlig introduktion. Information finns att tillgå på
den kommunala webben och därtill skickas skriftlig information ut. Nämnden
förmedlar också information om frivilliga samhällsarbetare. Samtliga ställföreträdare
har möjlighet att delta i den årligen återkommande kursen gällande upprättande av
årsräkning.
Det har inte skett något entledigande av ställföreträdare med anledning av att denne
inte skött sitt uppdrag sedan den senaste inspektionen.

Efter den inledande genomgången granskade Länsstyrelsen det av Överförmyndarnämnden förda registret, system för aktförvaring och uppläggning av akter samt ett
antal slumpvis utvalda akter.
Granskade akter
Godmanskap: Akt nr 1246, 1234, 680, 359, 293, 3061
Godmanskap för ensamkommande barn: Akt nr 3371
Förvaltarskap: Akt nr 377, 571, 3524
Förmynderskap: Akt nr 1251, 3417
Generella synpunkter
Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att akterna förvaras i brandsäkra och låsbara
skåp för aktmappar i de rum överförmyndarverksamheten disponerar. Varje akt är
försedd med aktbeteckning. I varje akt finns ett dagboksblad och här noteras in- och
utgående handlingar med angivande av datum för händelsen/handlingen samt
aktbilagenummer. Enligt 5 kap 2 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400) ska
det av registreringen framgå datum då handlingen kom in eller upprättades och
diarienummer eller annan beteckning som handlingen fått vid registreringen samt i
förekommande fall uppgift om avsändare eller mottagare och i korthet vad
handlingen rör. Länsstyrelsen finner att Overförmyndarnämnden uppfyller kraven i
nämnda lagrum.
Handlingarna i akterna är sorterade i kronologisk ordning och är försedda med
aktnummer, aktbilagenummer samt i förekommande fall med ankomststämpel. Det
är generellt god ordning i akterna, de är överskådliga och välskötta. Om flera
förmynderskap förekommer inom samma familj upprättas ett separat ärende för
varje person — denna modell är enligt Länsstyrelsens uppfattning att rekommendera.
Av dagboksbladen i akterna framgår att den huvudman som själv betalar hela eller
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del av arvodet till ställföreträdaren underrättas om nämndens beslut. Ankomst av
årsräkning, granskning av densamma och beslut om arvode behandlas som tre
separata händelser i dagboken, vilket Länsstyrelsen tycker är en utmärkt lösning.
Noteringar
Akt nr 3417
I den aktuella akten har underårig erhållit försäkringsmedel som har utbetalats till ett
överförmyndarspärrat konto. Förmyndarna har under sommaren 2018 ansökt om
att få göra ett uttag för att kunna omplacera försäkringsmedlen. Beslut om samtycke
till omplacering har fattats i september 2018 med information om att redovisning av
omplacering ska göras till nämnden. — Länsstyrelsen konstaterar att det inte har
inkommit någon redovisning över de omplacerade medlen.
Länsstyrelsen noterar följande. Föräldrar som är förmyndare bestämmer som
huvudregel hur deras barns tillgångar ska förvaltas, ”fri föräldraförvaltning”.
Föräldrarna ska dock följa de bestämmelser som finns i föräldrabalken, t.ex. den
grundläggande bestämmelsen om hur barns tillgångar och inkomster ska användas
som finns i lagens 12 kap 4 §. I föräldrabalken finns vidare bestämmelser som
avviker från huvudregeln om den fria föräldraförvaltningen. Ett barn kan t.ex. få
försäkringsmedel insatta på ett överförmyndarspärrat konto hos en bank med stöd av
bestämmelser i 16 kap 11 § 2 st föräldrabalken. Syftet med bestämmelsen är att
överförmyndaren ska ges en möjlighet att kontrollera om den fria
föräldraförvaltningen ska gälla eller om det finns behov av skärpande föreskrifter.
Om den/ de legala förmyndarna ansöker om uttag av medlen för vidare
omplacering och fri föräldraförvaltning gäller i övrigt, är huvudregeln att det inte
behövs något samtycke från överförmyndaren till själva omplaceringen. I vissa fall
krävs dock alltid samtycke från överförmyndaren för placering av barns medel, t.ex.
vid förvärv av fast egendom. Spärren på det ursprungliga kontot följer inte med vid
en omplacering. Bara om det finns en särskild anledning kan överförmyndaren
besluta om spärr avseende den omplacerade egendomen. Överförmyndaren har
dock att överväga om den tänkta placeringen är i överensstämmelse med
bestämmelser i föräldrabalken om placering av huvudmans medel. Finner
överförmyndaren att placeringen inte är i överensstämmelse med föräldrabalkens
bestämmelser har myndigheten möjlighet att neka tillstånd till uttaget.
Akt nr 571
I anslutning till att byte av ställföreträdare sker i december 2018 skickas meddelande
till ny ställföreträdare med information om att samtliga redovisningshandlingar i
akten inom kort kommer att översändas till dig för att granskas. Sluträkning
inkommer från den avgående förvaltaren den 24 januari 2019 och granskas samma
dag. Det finns dock ingen notering i akten eller på dagboksbladet om att det har
gjorts något utskick av redovisningshandlingar till ny ställföreträdare, vilket borde ha
gjorts i anslutning till att inkommen sluträkning granskats (16 kap. 8 § FB). Se även
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ovan under rubriken p. S ”Granskning”. — Handläggare har efter inspektionsbesöket
informerat länsstyrelsen om att utskick av redovisningshandlingar har skett.
I övriga granskade akter fanns inget att erinra.

Ärendet avslutas med de rekommendationer och de noteringar som anförts ovan.
Vid protokollet
Ulf Andersson

Justeras
Maria Harderup Lerstorp

Detta protokoll har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www, lansstyrelsen. se / dataskydd
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