Kallelse

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Konferensrummet i Ljungby Arena, Fritidsvägen, Ljungby
måndagen den 25 maj 2020, klockan 17.30Vid förhinder kontakta Eva-Marie Norén Holgersson som kallar ersättare.
Telefon 0372-78 91 16, eva-marie.noren-holgersson@ljungby.se

Inledning

Ärenden

Ordföranden hälsar välkommen.
Förslag till justerare: Caroline Holmqvist-Henrysson, Rut Björkström,
ersättare: Magnus Gunnarsson
Justeringen hålls den 1 juni kl. 16.00
1. Kommunstyrelsens ordförande informerar.
2. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.
3. Enkla frågor.
4. Inlämnande av motioner och interpellationer.
5. Inlämnande av medborgarförslag.
6. Svar på interpellation om höga halter av farliga ämnen i avloppsslam
7. Svar på interpellation om den nya VA-lagstiftningen
8. Svar på interpellation om lärarlöner.
9. Svar på motion om lika villkor för timvikarier i Ljungby kommun.
10. Svar på motion om resultatbalansering.
11. Antagande av Policy för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om
pengar.
12. Årsredovisning för Märta Ljungbergs Donationsfond 2019.
13. Valärende – ledamot i kommunrevisionen (C).
14. Valärende - lekmannarevisor för Ljungby Holding AB (C).
15. Meddelanden.

Ordförande
Ann-Charlotte Wiesel (M)
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Jag vill föreslå att Ljungby kommun flaggar med de fem nat1one a
minoriteternas respektive flagga när aktuell minoritet firar sin "nationaldag".

fi. /(] 's

I Sverige finns det fem nationella minoriteter med tillhörande minoritetsspråk.
Dessa är judar Uiddisch), romer (romani chib), samer (samiska),
sverigefinnar (finska) och tornedalingar/tornedalsfinnar (meänkieli). De
nämnda grupperna utgör sedan lång tid tillbaka en levande del av det svenska
samhället samt är en självklar del av det svenska kulturarvet. Det finns
minoriteter i vårt land som har funnits här i århundraden.
I början av år 2000 anslöt sig Sverige till Europarådets ramkonvention och
skydd för nationella minoriteter och den Europeiska stadgan om landsdels- eller
minoritetsspråk. I dessa konstateras bland annat att vissa minoritetsspråk
riskerar att gå förlorade och att skydd av nationella minoriteter är nödvändigt för
stabilitet, demokratisk säkerhet och fred. Sveriges anslutning innebar att ovan
nämnda grupper och språk erkändes som nationella minoriteter och
minoritetsspråk av Sveriges riksdag.
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets språk säger bland
annat att språken ska skyddas och främjas samt att grupperna ska kunna behålla
och utveckla sin kultur. Observeras bör att lagen stärktes från och med den
1 januari 2019 och kom nu att innebära att kommuner och regioner ålades att
anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
Det finns kommuner som redan innan nyss nämnda lagförstärkning antagit
regler för flaggning, där man bland annat beskriver att kommunen flaggar med
de nationella minoriteternas respektive flagga när de firar sina "nationaldagar".
Växjö är ett exempel men även Höganäs och Sundsvall, för att bara nämna ett
fåtal kommuner. Det finns även kommuner som helt nyligen har beslutat om
regler för kommunal flaggning.
Jag ser ovanstående förslag som ett enkelt och samtidigt utmärkt sätt för
Ljungby kommun att genom att införa flaggdagar för ovan nämnda grupper visa
ökad medvetenhet för de fem nationella minoriteterna, som ju är fastställda och
antagna av Sveriges riksdag.

Noteras bör att den nationella minoriteten judar inte har någon officiellt antagen
”nationaldag”, varför det således inte är aktuellt med någon flaggdag.

Aktuella ”nationaldagar”:
romer - 8 april
samer - 6 februari
sverigefinnar - 24 mars
tornedalingar - 15 juli

Bilagor
1) Urklipp ur Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun, 2020-02-04
2) Urklipp ur Flaggpolicyför Höganäs kommun, 2016-09-29
3) Urklipp ur Regler för kommunal flaggning, Sundsvalls kommun, 2018-10-24

Kontaktuppgifter:

Styrande dokument
Senast ändrad 2020-02-04

Växjö
kommun

Flaggning på dag för Europaparlamentsvalef i Sverige
Val til] Europaparlamentet äger rum vart femte år. 1 EU-länderna sker
detta val inom en tredagarsperiod och på den dag val sker i Sverige
flaggas utanför kommunhus med tre svenska flaggor, en EU-flagga och
en kommunflagga på flaggs tångs rad mot Västra Esplanaden.

Flaggning på de av Sveriges riksdag erkända nationella
minoriteters nationaldag
I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar
som nationella minoriteter och flaggning utanför kommunhuset sker på
deras respektive nationaldag enligt följande:
•

6 februari - samernas nationaldag

•

24 februari - sverigefinnars nationaldag

•

S april - romernas nationaldag

•

15 juli - tornedalingarnas nationaldag

Enligt den judiska församlingen i Stockholm finns varken fastställd
nationaldag för den judiska minoriteten i Sverige eller egen flagga,
varför flaggning för denna grupp tills vidare ej sker. Om egen
minoritetsflagga Finns flaggas med den och kommunflagga i rad mot
Västra Esplanaden, ingen utfyllnad med svenska flaggor på resterande
stänger på raden. Om egen minoritetsflagga ej finns flaggas med fyra
svenska flaggor och en kommunflagga på samma rad. Inga
internationella flaggor hissas vid besök som sammanfaller med ovan
nämnda minoritetsdagar.

HÖGANÄS
KOMMUN

4(5)

Skolavslutning
På skolavslutmngsdagen ska svenska flaggor liissas på kommunens flaggstänger vid
stadshuset.
Minoriteters nationaldag
I samband med de nationella minoriteternas nationaldagar ska Höganäs kommun flagga
med den aktuella flaggan tillsammans med den svenska flaggan på kommunens flaggstänger
vid kommunhuset.
Samernas nationaldag. 6 februari
Srerigefnnarnas dag. 24 februari
Romentas dag, S april
Tornedahngarnas dag. 15juli

Officiella besök
Vid officiella besök hos kommunen hissas svenska flaggor och gästens nationalitetsflagga på
kommunens flaggstänger vid kommunhuset.

Sundsvalls
kommun

2013-10-24

Svenska flaggan hissas pä samtliga fyra flaggstänger. På FN-dagen den 24 oktober
hissas svenska flaggan på den heraldiskt högra av de två mittstängerna, FNflaggan på den heraldiskt vänstra och svenska flaggor i Övrigt.

2.2

Europadagen 9 maj

På Europadagen den 9 maj flaggas med svensk flagga på den heraldiskt högra av
de två mittre stängerna. EU-flaggan på den heraldiskt vänstra och svenska flaggor
i Övrigt.

2.3

Nationella minoriteters nationaldagar

I Sverige räknas sam er, judar, romer, sverigefinnar och tornedahngar som
nationella minoriteter och flaggning sker pä deras respektive nationaldag enligt
följande:
-

6 februari: samernas nationaldag
24 februari: sverigefinnars nationaldag
8 april: romernas nationaldag
15 juli: tornedalingarnas nationaldag

Den judiska minoriteten har ingen fastställd nationaldag eller egen flagga. Därför
sker ingen flaggning for denna grupp tills vidare. Inga internationella flaggor
hissas vid besök som sammanfaller med dessa dagar.

2.4

Internationella besök

Se allmänna flaggregler för internationella besök 1.1.2 ovan.

Interpellation till Tekniska
nämndens ordförande
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I statistiken från Eko-kommunema ser vi att Ljungby kommun låg dåligt till när
det gäller bly, kadmium och kvicksilver i avloppsslam 2018. Vi låg över
genomsnittet av de övriga Eko-kommunema . Förhoppningsvis är detta åtgärdat
så att vi nu har betydligt bättre resultat.
Mina frågor är därför:

- Vad är förklaringen till de höga haltema?
- Hur ser resultaten ut nu?
- Vad är gjort för att minska halten av dessa farliga ämnen ?

Kerstin Wiréhn
Vänsterpartiet

Svar på interpellation från Kerstin Wirén angående gränsvärde avlopp slam.

I statistiken från Eko-kommunerna ser vi att Ljungby kommun låg dåligt till när det gäller bly,
kadmium och kvicksilver i avloppsslam 2018. Vi låg över genomsnittet av de övriga Eko
kommunerna . Förhoppningsvis är detta åtgärdat så att vi nu har betydligt bättre resultat.
Mina frågor är därför:
1) Vad är förklaringen till de höga halterna ?
På hemsidan för Sveriges eko kommuner finns statistik för de 101 kommuner som är med i
föreningen. På samma hemsida finns även en kommentar till gränsvärdena för respektive värde.
Ljungby kommun ligger under gränsvärdena för de efterfrågade värdena i interpellationen.
2) Hur ser resultaten ut nu?
Bly:

Medelvärdetför ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på 16 nig/kg.
Medelvärdet ligger långt under gränsvärdetför bly i rötslam som är 100 mg/kg och överskrids i
Kalix.

Bly i avloppsslam
Bly i avloppsslam
Bly i avloppsslam
Bly i avloppsslam
Bly i avloppsslam
Bly i avloppsslam
Bly i avloppsslam
Bly i avloppsslam

GN.8a
GN.8a
GN.8a
GN.8a
GN.8a
GN.8a
GN.8a
GN.8a

Ljungby
Ljungby
Ljungby
Ljungby
Ljungby
Ljungby
Ljungby
Ljungby

2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31
2015-12-31
2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
2019-12-31

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

19,00
21,00
20,00
19,00
19,00
19,00
23,00
21,00

Kvicksilver:

Medelvärdetför ekokommunerna ligger på 0,43 mg/kg, och har haft en svag uppåtgående trend de
två senaste åren. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdetför kvicksilver i rötslam som är 2,5
mg/kg. Gränsvärdet överskrids ifyra ekokommuner (Kalix, Oskarshamn, Sala och Simrishamn)
vilket ärfyrafärre än året innan. En kommun överskrider gränsvärdet vilket är Ånge kommun.
Kvicksilver i avloppsslam
Kvicksilver i avloppsslam
Kvicksilver i avloppsslam
Kvicksilver i avloppsslam
Kvicksilver i avloppsslam
Kvicksilver i avloppsslam
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Kadmium:

GN.8c
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2014
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0,89
0,86
0,85
0,62
0,54
0,54
1,10
1,08

Medelvärdetför ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, och har haft en nedåtgående
trend de senaste åren. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdetför kadmium i rötslam
som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids ifyra ekokommuner (Kalix, Oskarshamn, Sala och
Simrishamn) vilket ärfyra färre än året innan.
Kadmium i avloppsslam
Kadmium i avloppsslam
Kadmium i avloppsslam
Kadmium i avloppsslam
Kadmium i avloppsslam
Kadmium i avloppsslam
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3)
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1,28
0,96
0,91
1,13
0,98
0,77
1,01
1,08

Vad är gjort för att minska halten av dessa farliga ämnen ?

För att avskilja de ämnen som finns upptagna i denna interpellation finns inget enkelt svar då det
finns mängder med olika saker som påverkar vad reningsresultatet blir. Det finns olika källor till de
olika ämnena, de kommer till reningsverket från både människor och industrier.
Till reningsverket är både hushåll och industrier påkopplade. Inkommande avloppsvatten blir det
som kommunens abonnenter spolar ned i sitt avlopp och vilken slags industrier som är kopplade till
kommunens reningsverk. När avloppsvattnet väl nått reningsverket påverkas även
reningsresultatet av olika parametrar. Huvudsakligen renas de ämnen som anges ovan i
avloppsvattnet genom att avskiljningen sker med sorption. Sorption innebär att atomer eller
molekyler binder till en yta genom adsorption. Avskiljningen av metallerna under reningsprocessen
sker genom att metallerna binder till partikulärt material och sedan avskiljs tillsammans med
primär- eller överskottsslam. Hur mycket som avskiljs beror på olika driftförhållanden, ex
slamålder, retentionstider och temperatur. Men att ändra på en parameter för att få bättre rening
för den kommer påverka resultatet för något annat. För att minska mängderna måste det finnas
en kedja med olika åtgärder. Det krävs samarbete inom kommunen mellan tekniska förvaltningen
och miljöavdelningen som utför tillsyn på industrier. För våra abonnenter måste det informeras om
vad man får spola ned. Innan en industri får koppla in sig till kommunens avlopp, ska industrin följa
de riktvärden som finns för att kommunens avloppsverk ska ta emot deras avloppsvatten. På
reningsverket optimeras reningsprocessen utifrån alla parametrar som ska renas utifrån tillstånd
och föreskrifter. Detta är ett arbete som pågår ständigt.
Mvh Lars-Ove Johansson
Ordförande tekniska nämnden.

Centerpartiet
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Miljöpartiet de Gröna i
Ljungby kommun
Interpellation angående ny VA-lagstiftning som planeras att behandlas i Riksdagen september
2020 och som troligen medför ny lagstiftning 2021.

Till Magnus Gunnarsson
Kommunstyrelsens ordförande

Förslaget till ny VA-lagstiftning (Vägar till hållbara vattentjänster) blev offentligt i maj 2018
Kommunstyrelsen har inte vad jag vet arrangerat någon information eller utbildning om vad
förslaget till ny lagstiftning kommer att innebära för Ljungby Kommun om förslaget blir ny
VA-lag.

Frågor:
1. Hur har du, kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden och tekniska nämnden
förberett sig för den nya lagstiftningen?
2. Vilka direktiv har kommunstyrelsen / tekniska nämnden gett tekniska kontoret med
tanke på den nya lagstiftningen?
3. Har ansvariga tjänstemän genomgått någon utbildning i nya VA-lagstiftningen?
4. Anser du att det behövs utbildning om ny VA-lagstiftning för politiker och tjänstemän?
5. Om svaret är ja. När anser du då att utbildning ska genomföras?
6. Om svaret är nej. Varför?
7. Anser du att det är aktuellt att tänka om när det gäller överföringsledningar (Bollstad,
Bäck, Byholma och Bolmens samhälle) med tanke på att ny VA-lagstiftning helt
ändrar förutsättningarna?

2020-04-23
För Miljöpartiet i Ljungby
Tommy Göransson

Svar på interpellation ställd av Tommy Göransson angående VA Lagstiftning.
1) Hur har du, kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden och tekniska nämnden
förberett sig för den nya lagstiftningen?
Svar: Jag har blivit översiktligt informerad, kommunstyrelsen har inte haft ärendet på sitt
bord. När det gäller övriga nämnder som refereras till i frågan, besvaras de bäst av sina
respektive ordförande.
2) Vilka direktiv har kommunstyrelsen / tekniska nämnden gett tekniska kontoret med
tanke på den nya lagstiftningen?
Svar: Det finns ingen ny VA-lagstiftning beslutad utan arbete pågår enligt den lagstiftning
som finns. Vad tekniska nämnden har givit för direktiv till sin förvaltning besvaras bäst av
tekniska nämndens ordförande.
3) Har ansvariga tjänstemän genomgått någon utbildning i nya VA-lagstiftningen?
Svar: Det finns ingen ny VA-lagstiftning beslutad.
4) Anser du att det behövs utbildning om ny VA-lagstiftning för politiker och tjänstemän?
Svar: JA, när det kommer en ny lagstiftning.
5) Om svaret är ja. När anser du då att utbildning ska genomföras?
Svar: När det finns en beslutad ny VA lagstiftning brukar det komma erbjudanden om
utbildningstillfällen.
6) Om svaret är nej. Varför?
7) Anser du att det är aktuellt att tänka om när det gäller överföringsledningar (Bollstad,
Bäck, Byholma och Bolmens samhälle) med tanke på att ny VA-lagstiftning helt ändrar
förutsättningarna?
Svar: Låt oss återkomma till det när det finns en ny lagstiftning beslutad.

JXX
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Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
Interpellationema besvaras under nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet

Motioner
1. Roland Johansson (ALT) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att
ledamöterna i socialnämnden ska ha en heldags praktik inom
hemtjänsten.
2. Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Anne Karlsson (S) yrkar i en
motion att Ljungby kommun ska vara en förebild och låta alla
kommunala arbetsplatser bli offentliga porrfria zoner.
3. Doris Nickel (SD) har lämnat in en motion om visselblåsarfunktion och
yrkar att kommunen ska anlita en utomstående part som kan ta emot
anmälningar, granska och vidarebefordra dem till kommunen, samt att
alla kommunanställda far infonnation om att denna möjlighet finns.
4. Tommy Göransson (MP) har lämnat in en motion om upphandling av
utrustning till reningsverk i Bollstad.

Interpellationer
1. Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till tekniska nämndens
ordförande angående höga halter av farliga ämnen i avloppsslam.
2. Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om den nya VA-lagen.
3. Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till bam- och
utbildningsnämndens ordförande om lärarlöner.

/

Interpellation till Barn- och
utbildningsnämndens ordförande
LJUNGBY KOMMUN
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Lönestatistiken för lärare i Ljungby kommun visar att lönerna ligger lägre än
i grannkommunerna och den statistiken har vi sett flera år.

Vi undrar:
Ar detta resultatet av en genomtänkt strategi?

Vilka konsekvenser får detta för verksamheten i skolan?

Vad görs för att behålla lärama med erfarenhet som missgynnas idag av
den förda lönepolitiken?

Finns det någon plan för att förändra lönesättningen till nästa
löneförhandling?

Kerstin Wiréhn
Vänsterpartiet
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KF §61

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
Interpellationema besvaras under nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet

Motioner
1. Roland Johansson (ALT) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att
ledamöterna i socialnämnden ska ha en heldags praktik inom
hemtjänsten.
2. Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Anne Karlsson (S) yrkar i en
motion att Ljungby kommun ska vara en förebild och låta alla
kommunala arbetsplatser bli offentliga porrfria zoner.
3. Doris Nickel (SD) har lämnat in en motion om visselblåsarfunktion och
yrkar att kommunen ska anlita en utomstående part som kan ta emot
anmälningar, granska och vidarebefordra dem till kommunen, samt att
alla kommunanställda får information om att denna möjlighet finns.
4. Tommy Göransson (MP) har lämnat in en motion om upphandling av
utrustning till reningsverk i Bollstad.

Interpellationer
1. Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till tekniska nämndens
ordförande angående höga halter av farliga ämnen i avloppsslam.
2. Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om den nya VA-lagen.
3. Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till bam- och
utbildningsnämndens ordförande om lärarlöner.
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Kommunstyrelsen

KS § 78

KS2019/0333

023

Svar på motion om lika villkor för timvikarier i Ljungby
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
I september 2019 lämnade Melena Jönsson (SD) in en motion angående
timvikariers anställningsvillkor inom förskola, äldreomsorg och omsorg.
Motionären föreslår att lika anställningsvillkor ska gälla för timvikarier inom
förskola, äldreomsorg och omsorg 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.
Det skiljer sig i tid när man kan avboka en timvikarie. Inom äldreomsorgen och
omsorgen får avbokning av vikarie ske senast sju dagar innan bokningstillfället.
Timavlönad personal som erbjuds vikariat i förskola och fritidshem kan avbokas
fram till dagen innan arbetspasset. Vikarien kan erbjudas annat arbetspass på
annat arbetsställe om det finns möjlighet. Om förskolan eller fritidshemmet vill
avboka samma dag tillfrågas vikarien om bokningen, men far själv avgöra om
denne vill jobba enligt bokning eller inte. Denna information får all timavlönad
personal vid informationstillfället då arbetsgivaren träffar vikarien.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 7 april 2020 att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen som
besvarad med hänsyn till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från
den 7 april år 2020.
Till kommunstyrelsens sammanträde den 12 maj har
kommunledningsförvaltningen lämnat in en tjänsteskrivelse, daterad 7 maj
2020, som utgör ett tillägg till tjänsteskrivelsen från den 7 april 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-04-07 § 16
Motion från Sverigedemokraterna, 2019-09-09
Tjänsteskri velse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-07
Tjänsteskri velse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-07
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Yrkanden
Emma Johansson Gauffin (S) och Jan Lorentzson (SD) och Kerstin Wiréhn (V)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige anser motionen som besvarad med hänsyn till
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 7 april år 2020 och
med hänsyn till kommunledningsförvaltningens tillägg från den 7 maj 2020.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Emma
Johansson Gauffms med fleras yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
Votering begärs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Emma
Johansson Gauffms yrkande.

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Magnus Gunnarssons yrkande och om att rösta NEJ för beslut i enlighet
med Emma Johansson Gauffins med fleras yrkande.
LEDAMOT

JA

Magnus Gunnarsson M

x

Ann-Charlotte Wiesel M

x

Jan Sahlin M

x

Thomas Jeppsson M

x

Lars-Ove Johansson C

x

Carina Bengtsson C

x

Rut Björkström KD

x

NEJ

Anne Karlsson S

x

Paul Kowalski S

x

Emma Johansson Gauffin S

x

Håkan Bengtsson S

x

Kerstin Wiréhn V

x

Jan Lorentzson SD

x

Krister Salomonsson SD

x

Roland Johansson ALT

x

Voteringen har utfallit med sju JA-röster och åtta NEJ-röster. Kommunstyrelsen
har efter votering beslutat att föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Justerandes sign

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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Kommun ledn ingsförvaltningen
HR-avdelningen

Kommunstyrelsen

Tillägg avseende yttrande daterat den 7 april 2020 ang ”Motion
om lika villkor för anställningsvillkor timvikarier inom förskola,
äldreomsorgen och omsorgen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 7 april 2020 att motion om lika villkor för
anställningsvillkor för timvikarier inom förskola, äldreomsorg och omsorg ska anses som
besvarad med hänsyn till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 7 april
2020. Denna tjänsteskrivelse utgör ett tillägg till tjänsteskrivelsen från den 7 april och skrivs
med syfte att förtydliga varför kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen ska anses
som besvarad.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Arbetsgivarens generella inriktning och övergripande ambition vad gäller organisationens
personal- och lönepolitik är att den ska vara och tillämpas enhetlig för hela organisationen
inom formella ramar och stödja strategiska verksamhetsbehov på kort och lång sikt.
Eventuella avsteg som kan förekomma i enskilda fall ska ha en tydlig och befogad
verksamhetsmotivering.
Det tillvägagångssätt som för närvarande tillämpas inom bam- och utbildningsförvaltningen
och socialförvaltningen vad gäller så kallade tim-anställningar och som beskrivs i
motionssvaret har successivt växt fram över tid kopplade till de förutsättningar och
verksamhetsbehov som funnits inom respektive förvaltning.
Det har blivit en specifik praxis inom respektive nämnd och förvaltning som tillämpats utan
erinran från fackliga organisationer. Eftersom den gällt över tid och är en etablerad
tillämpning är den svår att framgångsrikt ändra med ett snabbt beslut. Samtidigt finns redan
en etablerad inriktning och övergripande ambition om enhetlighet gällande personal- och
lönepolitik vilken styrker att likvärdiga förutsättningar ska gälla över förvaltningsgränserna.
Eftersom det redan finns en etablerad inriktning och ambition om detta så föreslår
kommunledningsförvaltningen att motionen kan anses som besvarad. Med utgångspunkt i
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arbetsgivarens generella inriktning och övergripande ambition är avsikten att i dialog främst
med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ta fram ett likvärdigt
förfarande som omfattar hela organisationen.

Lise-Lotte Bergström

Nicklas Andersson

HR-chef

HR-specialist

Beslutsunderlag
Motion, 2019-09-09
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-07
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Svar på motion om lika villkor för anställningsvillkor timvikarier
inom förskola, äldreomsorgen och omsorgen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen som besvarad med
hänsyn till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 7 april år 2020
Sammanfattning av ärendet
I september 2019 lämnade Melena Jönsson (SD) in en motion angående timvikariers
anställningsvillkor inom förskola, äldreomsorg och omsorg. Motionären föreslår att lika
anställningsvillkor ska gälla för timvikarier inom förskola, äldreomsorg och omsorg 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.
Det skiljer sig i tid när man kan avboka en timvikarie. Inom äldreomsorgen och omsorgen
far avbokning av vikarie ske senast sju dagar innan bokningstillfallet.
Timavlönad personal som erbjuds vikariat i förskola och fritidshem kan avbokas fram till
dagen innan arbetspasset. Vikarien kan erbjudas annat arbetspass på annat arbetsställe om
det finns möjlighet.
Om förskolan/fritidshem vill avboka samma dag tillfrågas vikarien om bokningen, men får
själv avgöra om denne vill jobba enligt bokning eller inte. Denna information får all
timavlönad personal vid informationstillfället då arbetsgivaren träffar vikarien.
Arbetsgivaren har samrått med de fackliga organisationerna kring denna hantering.
En konsekvens om det ej finns annat ställe att placera timvikarien på, är att
dubbelbemanningen ger en ökad kostnad för verksamheten.

Förvaltningens bedömning och överväganden
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Om timvikarie på förskola avbokas samma dag, så tillfrågas vikarien om bokningen,
men får själv avgöra om denne vill jobba enligt bokning eller inte. Det som skiljer är
hanteringen innan arbetspasset. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför
kommunfullmäktige ge förvaltningen i uppdrag att ta upp dialog med förvaltningarna
om gemensamma regler för avbokning av tim-vikarie.
Förvaltningens beredning
Ärendet är lämnat för yttrande till chef för vikariepoolen inom barn- och
utbildningsförvaltningen. Enligt chef för vikariepoolen kan timvikarier som erbjuds vikariat i
förskola och fritidshem avbokas fram till dagen innan arbetspasset. Vikarien kan erbjudas
annat arbetspass på annat arbetsställe om det finns möjlighet. Om förskolan/ffitidshem vill
avboka samma dag tillfrågas vikarien om bokningen, men får själv avgöra om denne vill
jobba enligt bokning eller inte. Denna information far all timavlönad personal vid
informationstillfället då arbetsgivaren träffar vikarien. Arbetsgivaren har samrått med de
fackliga organisationerna

Lise-Lotte Bergström

Nicklas Andersson

HR-chef

HR-specialist

Beslutsunderlag
Motion, 2019-09-09
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Svar på motion om resultatbalansering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 11 februari 2020 föreslår Anne Karlsson (S) att nuvarande
resultatbalanseringssystem ersätts med bokslutsförhandlingar mellan
budgetberedningen och företrädare för respektive nämnd samt att
kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet om överföring av överrespektive underskott mellan åren.
Dagens system för resultatbalansering fungerar i korthet som så att resultatet i
bokslutet för en nämnd förs över budgetmässigt till nästkommande år. Innan
resultatet i bokslutet förs över så genomförs en bokslutsgenomgång där
förvaltningscheferna, kommundirektör och ekonomichef deltar.
Kommundirektör och ekonomichef lämnar sedan förslag till resultatbalansering
och beslut om resultatbalansering tas slutligen av kommunstyrelsen. Systemet
med resultatbalansering har funnits sedan 2002 och har reviderats ett antal
gånger sedan dess.
I en tjänsteskrivelse från den 16 april redogör kommunledningsförvaltningen
kring ärendet. Kommunledningsförvaltningen ser fördelaktigt på det nuvarande
systemet eftersom det finns ett tydligt regelverk som gör att förvaltningar och
chefer på förhand vet konsekvenser av att gå med underskott eller överskott.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att politiska överväganden i huvudsak
bör ske i samband med budgetarbetet och inte i resultatbalanseringen.
Den 28 april 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-04-28 § 56
Tjänsteskri velse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-16
Motion från Arme Karlsson, 2020-02-11
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Ann-Charlotte Wiesel (M), Roland Johansson (ALT) och
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Justerandes sign
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Anne Karlsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Carina
Bengtssons med fleras yrkande.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons med fleras yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Carina
Bengtssons med fleras yrkande.
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Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om resultatbalansering
Nuvarande system för resultatbalansering vilar på föreställningen att bestraffning skulle
vara bästa metoden för att få nämnderna att bli mer motiverade att hålla sina budgetar.
Effekten kan bli den motsatta. Ett redan ansträngt budgetläge blir bara värre när en
utsatt nämnd tvingas ta med sig underskott som ska täckas.
Omvänt har det visat sig att administrativa enheter med personalomsättning där kortare
eller längre vakanser skapar stora överskott som förs över till nästkommande år.
Nuvarande system kan närmast definieras som en räknemodell utan faktiskt politiskt
innehåll.
Vi socialdemokrater vill ersätta nuvarande resultatbalanseringssystem med en modell
med faktiskt politiskt innehåll där det slutliga beslutet om över- respektive underskott tas
av kommunfullmäktige. Först då har kommunfullmäktige all information och
påverkansmöjlighet på kommunens ekonomi.
Vi föreslår därför:
Att nuvarande resultatbalanseringssystem ersätts med bokslutsförhandlingar mellan
budgetberedningen och företrädare för respektive nämnd samt att kommunfullmäktige
tar det slutliga beslutet om överföring av över- respektive underskott mellan åren.
För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen
Lagan 2020-02-11

Anne Karlsson (S)
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Magnus Johansson
0372-789153
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Kommunfullmäktige

Angående motion om resultatbalansering
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion där man föreslår att nuvarande
resultatbalanseringssystem ersätts med bokslutsförhandlingar mellan budgetberedningen och
företrädare för respektive nämnd samt att kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet om
överföring av över- respektive underskott mellan åren.
Dagens system för resultatbalansering fungerar i korthet så att resultatet i bokslutet för en
nämnd förs över budgetmässigt till nästkommande år. Innan dess görs en
bokslutsgenomgång mellan förvaltningsledning och kommundirektör och ekonomichef.
Kommundirektör och ekonomichef lämnar förslag till resultatbalansering och beslut om
resultatbalansering tas av kommunstyrelsen. Systemet med resultatbalansering har funnits
sedan 2002 med ett antal revideringar sedan dess.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Socialdemokraterna har föreslagit att resultatbalanseringssystemet görs mer politiskt med en
politisk bokslutsförhandling och att beslut tas av kommunfullmäktige.
Som vi ser det så är det en stor fördel med nuvarande system att det finns ett tydligt
regelverk så att förvaltningar och chefer på förhand vet konsekvenser av att gå med
underskott eller överskott. Vi får många frågor från chefer om hur mycket överskott eller
underskott man får ta med sig. Om frågorna ska hanteras mer av politiken finns risk att det
blir mindre förutsägbart vilket resultat man ska ta med sig från enheterna.
Genom de genomgångar som har funnits mellan förvaltningsledningar och kommundirektör
och ekonomichef så har det bildats en slags praxis vilka undantag som ska göras från
resultatbalanseringen. Eftersom beslut om resultatbalansering tas av kommunstyrelsen så
finns det redan idag möjlighet att göra vissa politiska överväganden som inte kan göras i
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Om kommunfullmäktige beslutar att det ska bli politiska bokslutsförhandlingar så bör beslut
om resultatbalansering tas av kommunfullmäktige. Anledningen till att kommunstyrelsen i
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nuvarande system har delegation på att fatta beslut om resultatbalansering är just tanken att
det ska vara ett beslut kopplat till ett tydligt regelverk.
De problem som vi ser med dagens system gäller framför allt att vissa nämnder går med
väldigt stora underskott och det blir svårt att hantera att ta med sig ett stort underskott
samtidigt som man har svårt att hålla ordinarie budget. Vi ser dock inte att det är en
långsiktig lösning att årligen skriva av underskott i nämnderna. För att lösa problemen med
de stora underskotten bör man snarare se över budgetarbetet där nämnder av olika
anledningar har varit underfinansierade eller så har för lite åtgärder vidtagits för att hålla
budgeten.
Sammanfattningsvis så anser vi att de politiska övervägandena i huvudsak ska göras i
budgeten och inte i resultatbalanseringen. Det kan skapa en stor osäkerhet i hela
organisationen om man beslutar en sak i budgeten och detta sedan upphävs genom
resultatbalanseringsbeslut.
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Antagande av Policy för alkohol, narkotika, doping, tobak
och spel om pengar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen lägger till ”Ljungby kommun har en nolltolerans mot
narkotika” och tar bort ”Ljungby kommun vill ha en nolltolerans mot
narkotika” i förslaget till Policy för ANDTs - alkohol, narkotika, doping,
tobak och spel om pengar. Kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till Policy för
ANDTs - alkohol, narkotika, doping, tobak och spel och att
kommunfullmäktige upphäver det alkohol och drogpolitiska programmet
i samband med att förslaget till policy antas.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger barn och
utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, miljö- och
byggnämnden, kultur och fritidsnämnden och kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram handlingsplaner med utgångspunkt i Policy för
ANDTs - alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.
Sammanfattning av ärendet
Sedan år 2008 har kommunen haft ett alkohol- och drogpolitiskt program som
heter Allas ansvar. Kommunledningsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag
som innebär att det alkohol- och drogpolitiska programmet upphör och där en ny
policy böljar att gälla. Kommunledningsförvaltningens förslag till policy utgör
ett förslag över kommunens övergripande riktlinje inom området.
Det specifika arbetet inom området bör formas inom respektive förvaltning
eftersom den verksamhetsrelaterade kompetensen finns inom förvaltningarna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ger
respektive nämnd i uppdrag att ombe sina förvaltningar att utforma
handlingsplaner inom området.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 april 2020 att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. anta förslag till policy för ANDTs - alkohol, narkotika, doping, tobak
och spel om pengar. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
upphäver det alkohol och drogpolitiska programmet i samband med att
Policy för ANDTs - alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om
pengar antas.
Justerandes sign
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2. ge barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden,
miljö- och byggnämnden, kultur och fritidsnämnden och
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram handlingsplaner med
utgångspunkt i Policy för ANDTs - alkohol, narkotika, doping, tobak och
spel om pengar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-04-28 § 62
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-09
Förslag till Policy för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar
Alkohol- och drogpolitiskt program för Ljungby kommun, 2008-05-22
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen lägger till ”Ljungby kommun har
en nolltolerans mot narkotika” och tar bort ”Ljungby kommun vill ha en
nolltolerans mot narkotika” i förslaget till Policy för ANDTs - alkohol,
narkotika, doping, tobak och spel om pengar. I övrigt beslutar kommunstyrelsen
i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin
Wiréhns yrkande.
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Inledning
En god hälsa för alla är en förutsättning för utveckling och tillväxt. En god hälsa för alla är
också visionen i den länsgemensamma folkhälsopolicy, där alkohol, narkotika, doping, tobak
och spel om pengar (ANDTs) är ett av tre prioriterade områden. Att arbeta såväl
förebyggande som med behandling och tillsyn när det gäller dessa frågor, innebär både att
man stärker de faktorer som främjar hälsa och trygghet och att man minskar de faktorer som
ger ohälsa och otrygghet.

Syfte
Det drogpolitiska arbetet vänder sig till hela befolkningen. Stöd till bam, ungdomar och
föräldrar är särskilt prioriterat. Ingen användning av droger bland bam och ungdomar under
18 år ska accepteras och alla bam och ungdomar har rätt till en uppväxt fri från tobakens,
alkoholens och andra drogers negativa konsekvenser samt negativa konsekvenser av spel om
pengar.
Mål
Målet med Ljungby kommuns alkohol- och drogförebyggande arbete är att det ska ge ett
minskat bmk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt
minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.
Arbetet ska ske genom att begränsa tillgången, begränsa efterfrågan och genom att arbeta med
risk- och skyddsfaktorer.

Omfattning
Alkohol
Ljungby kommun vill främja en alkoholfri livsstil och goda alkoholvanor, motverka missbmk
av alkohol och höja debutåldem.
Narkotika
Ungdomars exponering för narkotika har ökat. Utvecklingen av nya säljkanaler, nya preparat,
nya missbmksmönster och en förändrad attityd till narkotika innebär att ungdomar är särskilt
utsatta för risker vad gäller narkotika. Ljungby kommun vill ha en nolltolerans mot narkotika.
Doping
Ljungby ska vara fritt från doping. Med doping menas den otillåtna användningen av
substanser eller metoder för att förbättra den fysiska prestationsförmågan. Dagens fokus kring
kroppshets och osunda kroppsideal ökar ungdomars utsatthet.
Tobak
Tobak är ett av de största hoten mot folkhälsan och en av de vanligaste yttre orsaken till
sjukdom och för tidig död. 90 % av de som börjar röka gör det under tonårstiden. Målet är att
minska tobaksanvändningen och höja debutåldem genom olika tobakspreventiva projekt.
Spel om pengar
Överdrivet spelande om pengar kan leda till spelproblem och spelberoende. Spelberoende
räknas idag på samma sätt som substansberoende. I Ljungby kommun ska ingen fara illa till
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följd av spel om pengar.
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Policy för ANDTs - Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel
om pengar
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att:
1. kommunfullmäktige antar förslag till Policy för ANDTs - alkohol, narkotika, doping,
tobak och spel om pengar och upphäver det gällande alkohol- och drogpolitiska
programmet.
2. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska
nämnden, miljö- och byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt
kommunstyrelsen i uppdrag att ombe sina förvaltningar att ta fram handlingsplaner
med utgångpunkt i Policy för ANDTs - alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om
pengar
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har ett alkohol- och drogpolitiskt program som heter Alla ansvar från
2008 som revideras och görs till en policy. Kommunledningsförvaltningen bedömer att
programmet är utdaterat och har därför tagit en fram en policy som kan ersätta detta
program. Förslaget som kommunledningsförvaltningen tagit fram utgör ett förslag över hur
kommunens övergripande riktlinje inom området
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förslaget är övergripande och lättförståelig. Kommunledningsförvaltningen bedömer att det
specifika arbetet bör formas inom respektive förvaltning eftersom den verksamhetsrelaterade
kompetensen finns inom förvaltningarna. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
kommunfullmäktige ger respektive nämnd i uppdrag att ombe sina förvaltningar att utforma
handlingsplaner inom området.
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Med en övergripande policy och förvaltningsspecifika handlingsplan blir det ett flyt i arbetet.
Handlingsplaner är lättare att uppdatera och kan hållas aktuella på ett enklare sätt.
Förvaltningens beredning
Policyn är framtagen av Kommunledningsförvaltningen. Under 2015 diskuterades
arbetsmaterialet i en förvaltningsövergripande grupp som varit utgångspunkt för denna
policy.

Kommundirektör

Folkhälso- och friskvårdssamordnare

Jonas Jönsson

Jennie Ronefors

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank

2020 -05- 0 8

Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

I enlighet med bestämmelser i reglemente rörande förvaltning av Märta Ljungbergs
Donationsfond överlämnas årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 års förvaltning
för beslut om ansvarsfrihet

Ljungby 2020-05-06
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Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond
829000-1695

Förvaltningsberättelse
Direktionen för Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond, 829000-1695, med säte i Ljungby Kommun
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bostadshus och ekonomibyggnad på Ljungby Ularp 1:4 har avyttrats 2019-07-10.
Stiftelsen fortsätter med att kontinuerligt underhålla och renovera lägenhetsbeståndet så att det håller
en bra standard.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet, %
Lägen hetsyta i kvm

2019
8 544 909
959 568
886 382
24 430 991
38
8 340

8
1
1
25

2018
349 867
927 833
574 194
806 700
36
8 340

2017
7 872 625
358 874
533 304
23 783 065
36
8 340

Belopp i kr
2016
7 938 321
930 544
378 555
24 217 761
35
8 340

Lämnad utdelning för stiftelsens ändamål
För 2019 har en utdelning om 650 tkr (653 tkr) utbetalats under räkenskapsåret. Utdelning har lämnats
i enlighet med stiftelsens ändamål. Kostnader i samband med annonsering, sammanträden etc har
uppgått till ca 35 tkr (f.å.35 tkr).

Förändringar i eget kapital
Vid årets början

8 059 937

Disposition enl direktionsbeslut

Utbetald utdelning
Årets resultat
Vid årets slut

-650 000
605 697
8 015 634

Förslag till disposition av årets överskott
Direktionen föreslår att årets överskott, kronor 605 697, överförs till stiftelsens ingående kapital.
Det samlade egna kapitalet i stiftelsen uppgår per 2019-12-31 till kronor 8 015 634.
Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

Not

2

3

4

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner

Årets resultat

2018-01-012018-12-31

8 544 909
959 568
9 504 477

8 349 867
1 927 833
10 277 700

-5 621 027
-1 754 254

-4 772 983
-1 735 202

-762 321
-352 748
-8 490 350

-770 327
-1 228 657
-8 507 169

1 014 127

1 770 531

95 363
-223 108
-127 745

32 187
-228 524
-196 337

886 382

1 574 194

-40 000
-40 000

-200 000
-200 000

846 382

1 374 194

-240 685

-235 753

605 697

1 138 441

5

Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat

2019-01-012019-12-31

6
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Balansräkning
Not

2019-12-31

2018-12-31

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

7,8
9

18 685 619

20 686 736

18 685 619

20 686 736

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

10

261 823
261 823

189 823
189 823

18 947 442

20 876 559

302 480
154 102
456 582

353 663
100 067
453 730

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

5 026 967
5 026 967

4 476 411
4 476 411

Summa omsättningstillgångar

5 483 549

4 930 141

24 430 991

25 806 700

Belopp i kr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

A
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Balansräkning
2019-12-31

2018-12-31

Eget Kapital
Ingående kapital
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

7 409 937
605 697
8 015 634

6 921 497
1 138 441
8 059 938

Summa eget kapital

8 015 634

8 059 938

Belopp i kr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver

11

1 545 000
1 545 000

1 505 000
1 505 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

12,13

12 150 000
12 150 000

12 500 000
12 500 000

12,13

350 000
826 204
168 289
1 375 864
2 720 357

350 000
135 000
1 346 855
410 532
1 499 375
3 741 762

24 430 991

25 806 700

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

-

14
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar_____________________________________________________________ År
Immateriella anläggningstillgångar:
Materiella anläggningstillgångar:
25-50
-Byggnader
20
-Markanläggningar
5
-Inventarier, verktyg och installationer
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Övriga rörelseintäkter
Skogsförvaltning
Arrende, övrigt
Jaktarrende
övriga intäkter
Summa

959 568

2018-01-012018-12-31
1 644 699
250 967
31 795
372
1 927 833

2019-01-012019-12-31
2

2018-01-012018-12-31
2

2

2

2019-01-012019-12-31
164 064
1 062 822
1 226 886
289 329
23 330

2018-01-012018-12-31
138 550
1 045 959
1 184 509
307 494
22 480

2019-01-012019-12-31
692 891
217 534
32 651
16 492

Not 3 Anställda och personalkostnader
Personal

Medelantalet anställda
Summa

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

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

Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond
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Not 4 Övriga rörelsekostnader

Periodiserad kostnad skogsförvaltning
Summa

2019-01-012019-12-31
352 748

2018-01-012018-12-31
1 228 657

352 748

1 228 657

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

2018-01-012018-12-31
-200 000
-200 000

2019-12-31
-181 125
-61 054
1 494
-240 685

2018-12-31
-303 203
-54 527
121 977
-235 753

2019-12-31

2018-12-31

30 059 366
93 822
30 153 188

30 012 430
46 936
30 059 366

-14 890 955
-762 321

-14 133 329
-757 626

-15 653 276

-14 890 955

14 499 912
1 899 371

15168 411
1 899 371

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

31
7
5
2
4
51

Not 5 Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfond
Summa

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

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

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

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

000
000
000
000
000
000

877 000
806 000
592 000
503 000
007 000
785 000

Not 8 Skogsfastighet
2019-12-31

2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Rörelseförvärv
-Avyttringar och utrangeringar
Redovisat värde vid årets slut

5 518 325
17 382
-1 350 000
4 185 707

1 963 000
3 555 325

Taxeringsvärde på skogsfastigheter

17 494 000

17 907 000

5 518 325
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31

2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början

2 637 967

Vid årets slut

2 637 967

2 637 967
2 637 967

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

-2 637 967

-2 625 266
-12 701

Vid årets slut

-2 637 967

-2 637 967

-

-

Redovisat värde vid årets slut

Not 10 Andra långfristiga fordringar
2019-12-31

2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande fordringar

189 823
72 000

171 823
18 000

Redovisat värde vid årets slut

261 823

189 823

2019-12-31

2018-12-31
310 000
270 000
250 000
75 000
250 000
350 000
-

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

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

beskattningsår 2013
beskattningsår 2014
beskattningsår 2015
beskattningsår 2016
beskattningsår 2017
beskattningsår 2018
beskattningsår 2019

270 000
250 000
75 000
250 000
350 000
350 000
1 545 000

1 505 000

Av periodiseringsfonder utgör 339 900 (331 100) uppskjuten skatt.

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

2019-12-31
350 000
1 400 000
10 750 000
12 500 000

2018-12-31
350 000
1 400 000
11 100 000

2019-12-31

2018-12-31

16 679 900
16 679 900

16 978 900
16 978 900

Inga

Inga

12 850 000

Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Panter och därmed jämnförliga säkerheter som har
ställts före egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckning
Summa ställda säkerheter

Eventualförpliktelser

h
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Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förutbetalda hyresinkomster
Löne- och semesterlöneskuld
Upplupna sociala avgifter
Upplupna markberednings- och planteringskostnader
Övriga interima skulder

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-04^3

2019-12-31
600 165
104 809
24 724
400 000
246 166
1 375 864

2018-12-31
549 996
113223
30 724
615 000
190 432
1 499 375

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

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond för år
2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Grundför uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Direktionens ansvar
Det är direktionen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Direktionen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar direktionen för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om direktionen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
i

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
•

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

•

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

•

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

•

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av direktionens förvaltning för
Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond för år 2019.
Enligt vår uppfattning har ledamöterna i direktionen inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Grundför uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Direktionens ansvar
Det är direktionen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Y

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

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

•

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.
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Meddelanden till kommunfullmäktige 2020-05-25

1. Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut inom 3 månader
enligt SoL och LSS rapporteringsperiod 30 april 2020.
2. Stiftelsen Davidsonska Donationen lämnar årsredovisning för
2019.
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